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CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – MG 

 

Nível Fundamental 
Cargo – Auxiliar de Cuidador de Abrigo 

 
LEIA COM ATENÇÃO! 

01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado 

pelos fiscais da sala. 

02. Autorizado o início da prova, verifique se o caderno contém 30 (trinta) questões. 

Se não estiver completo, comunique ao fiscal. 

03. Todas as questões são de múltipla escolha, apresentando 4 (quatro) opções de 

resposta e uma única alternativa correta. 

04. Ao receber a folha de respostas, confira o seu nome e número de inscrição. 

Qualquer irregularidade observada comunique imediatamente ao fiscal. 

05. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira 

os resultados para a folha de respostas. O tempo de prova será de 3 (três) horas. 

Este tempo compreende a assinatura e a transcrição para a Folha de Respostas. 

06. Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta ou 

azul e faça as marcas apenas no campo designado. A marcação da folha de 

respostas é definitiva, não admitindo rasuras. 

07. Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso 

poderá prejudicá-lo, já que a folha de resposta não será substituída (conforme 

subitem 8.18.3 do edital).  

08. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo das provas. A interpretação das questões faz parte da avaliação 

(prova). 
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LÍNGUA PORTUGUESA/ INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 

“Ajuste fiscal” das famílias deve continuar neste ano 
 

     Espécie de mantra dos membros da equipe econômica em Brasília para tentar solucionar o nó 
nas contas públicas, o "ajuste fiscal" virou realidade nos lares brasileiros. Em meio ao aumento do 
desemprego, das dívidas e da inflação, os consumidores apertaram os cintos no ano passado e 
devem continuar cortando gastos este ano, de acordo com especialistas. 
     "As contas de consumo aumentam, a alimentação aumenta, a pensão dos filhos também pre-
cisa ser reajustada todo ano. Ainda estou às voltas com as dívidas da obra, então tenho de segu-
rar mais (os gastos)", conta o gerente de marketing Affonso Nunes, 49 anos, que vive no Rio de 
Janeiro. A obra é o novo apartamento, montado há dois anos, que lhe rendeu dois financiamen-
tos, um para pagar o imóvel e outro para realizar reformas. 
     Embora os juros tenham subido entre 2013 e 2015, as parcelas pagas por Nunes não aumen-
taram de valor. Mas as outras contas ficaram mais caras, e o jeito foi eliminar gastos para não 
ficar inadimplente. Uma das vítimas foi o ar-condicionado, que foi substituído por um ventilador 
depois de a conta de luz ter registrado um aumento de 51% apenas no ano passado. 
     "Quando entrou a bandeira vermelha, a conta subiu para R$ 400. Comprei um grande circula-
dor de ar e passei a programar o ar-condicionado para que desligasse uma ou duas horas depois 
de dormir. Consegui diminuir a conta quase pela metade", diz. 
     No ano passado, 91% dos consumidores afirmaram ter reduzido os gastos em relação a 2014, 
segundo pesquisa do Instituto Data Popular. Só que, para alguns, a medida não foi suficiente. 
Mesmo com a contenção de despesas, 15,7% afirmaram em janeiro de 2016 que usaram recur-
sos da poupança para cobrir despesas correntes, maior percentual em mais de dez anos de Son-
dagem do Consumidor da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Não à toa, a poupança teve um sa-
que líquido (o quanto as retiradas superaram os depósitos) recorde de R$ 53,57 bilhões em 2015. 
     O superintendente adjunto de Ciclos Econômicos da FGV, Aloisio Campelo, explica que o 
avanço do indicador de uso da poupança foi surpreendente a partir de janeiro de 2014. "Em 2015, 
a proporção ultrapassou os 10% e foi gradualmente atingindo novos recordes. Em novembro e 
dezembro houve alguma acomodação, mas, como a situação financeira das famílias continua 
piorando, temos de esperar um pouco para confirmar uma mudança de tendência." 
     Para o especialista em finanças pessoais Roberto Zentgraf, professor do Ibmec e da FGV, a 
queda no consumo vai continuar. "As pessoas não estão encontrando uma forma de aumentar a 
receita. Pelo contrário, tem consultor sem consultoria para prestar, professor sem aula para dar. 
Então, as famílias têm mesmo de fazer um ajuste fiscal." 
     O jeito, segundo o especialista, é cortar supérfluos e revisar despesas desnecessárias antes 
de sacrificar o bem-estar. "As contas têm de ser pagas em dia, não tem por que pagar 10% de 
multa. Elimine aquela academia de ginástica que você não frequenta nunca. Não pague um paco-
te com 200 canais de TV por assinatura se você só assiste aos mesmos quatro canais", exempli-
fica. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 

 
<http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20160209/ajuste-fiscal-das-familias-deve-continuar-

neste-ano/341479> Acesso em 10/02/2016 

http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20160209/ajuste-fiscal-das-familias-deve-continuar-neste-ano/341479
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20160209/ajuste-fiscal-das-familias-deve-continuar-neste-ano/341479


QUESTÃO 01 
De acordo com o 4º parágrafo do texto, Affonso Nunes tomou a seguinte medida 
quando entrou a bandeira vermelha: 
 

(A) Continuou usando o ar-condicionado. 
(B) Substituiu o ventilador pelo ar-condicionado. 
(C) Trocou o ar-condicionado por um ventilador. 
(D) Desprogramou o ar-condicionado. 

 
QUESTÃO 02 
Conforme o superintendente adjunto da Fundação Getúlio Vargas (FGV) as pesso-
as: 
 

(A) Permaneceram gastando com produtos da cesta básica sem precisar de 
renda extra. 

(B) Utilizaram mais dinheiro da poupança a partir do primeiro trimestre de 
2014. 

(C) Continuaram poupando dinheiro, mesmo com o aumento da conta de 
luz. 

(D) Não precisaram utilizar suas economias da poupança. 
 
QUESTÃO 03 
O assunto principal do texto é: 
 

(A) O gasto com supérfluos. 
(B) O aumento das contas de água. 
(C) A Fundação Getúlio Vargas (FGV) e seus índices. 
(D) A economia das famílias. 

 
QUESTÃO 04 
Tendo em vista o 2º e 3º parágrafos do texto, marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) O valor pago, por Affonso Nunes, nos dois financiamentos de imóvel 
que possui permaneceu inalterado. 

(B) Houve diminuição do preço de produtos alimentícios, bem como das 
contas de consumo. 

(C) Os juros aumentaram nos anos anteriores, porém comprometeram o or-
çamento de Affonso Nunes. 

(D) A pensão dos filhos sofreu reajuste, o que ocasionou a alta taxa de ina-
dimplentes brasileiros. 

 
  



QUESTÃO 05 
Conforme os dois últimos parágrafos do texto marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) Mesmo com o aumento da taxa de juros, os brasileiros não devem fazer 
um “ajuste fiscal” em suas contas. 

(B) A queda no consumo vai continuar, entretanto a aquisição de bens mó-
veis tende a crescer. 

(C) As despesas desnecessárias devem ser revistas, antes de se renunciar 
ao bem-estar. 

(D) Os brasileiros encontraram formas de aumentar sua receita, sem abrir 
mão de supérfluos. 

 
QUESTÃO 06 
Marque a alternativa cujas palavras sejam acentuadas pelo mesmo motivo: 
 

(A) Econômica, líquido. 
(B) Espécie, também. 
(C) Substituído, dívidas. 
(D) Famílias, públicas. 

 
QUESTÃO 07 
Observe: 
 

I. financiamentos 
II. inadimplente 
III. especialistas 
IV. gradualmente 

 

São formadas pelo mesmo processo: 
 

(A) II e III. 
(B) I e IV. 
(C) II, III e IV. 
(D) I, II e IV. 

 
QUESTÃO 08 
Leia: 
 

“(...) Para o especialista em finanças pessoais Roberto Zentgraf, professor do Ib-
mec e da FGV, a queda no consumo vai continuar. (...)” 
 

Marque a alternativa cujas palavras tenham a mesma classificação de gênero da 
que se encontra sublinhada: 
 

(A) Criatura, pessoa. 
(B) Colega, cliente. 
(C) Monstro, vítima. 
(D) Criança, indivíduo. 

 
  



QUESTÃO 09 
Leia: 
 

“(...) Quando entrou a bandeira vermelha, a conta subiu para R$ 400. (...)” 
 

Marque a alternativa cujo predicado tenha a mesma classificação da oração desta-
cada: 
 

(A) A família chamou o médico. 
(B) As jovens eram encantadoras. 
(C) O soldado voltou ferido. 
(D) Eu assisti à cena estarrecido. 

 
QUESTÃO 10 
Observe: 
 

I. pagas 
II. dezembro 
III. embora 
IV. públicas 

 

As palavras que possuem o mesmo número de fonemas são: 
 

(A) II e IV. 
(B) II e III. 
(C) I e IV. 
(D) I e III. 

  
 
  



MATEMÁTICA/ RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
QUESTÃO 11 
Observe a figura abaixo. 
 

  
Todos os quadrados menores tem a mesma medida, seus lados medem 1 𝑐𝑚. 
 

Marque a alternativa que contém a medida da área sombreada. 
 

(A) 64 𝑐𝑚² 
(B) 34 𝑐𝑚² 
(C) 42 𝑐𝑚² 
(D) 51 𝑐𝑚² 

 
QUESTÃO 12 
Considere a operação onde 8 é o divisor, 𝑛 é o dividendo, 3 o quociente e 2 o resto. 
 

Marque a alternativa que contém o valor de 𝑛. 
 

(A) 𝑛 = 2 
(B) 𝑛 = 34 
(C) 𝑛 = 6 
(D) 𝑛 = 26 

 
QUESTÃO 13 

Rita herdou um terreno de área igual a 3 𝑘𝑚2. Um agricultor quer alugar o terreno 

de Rita e pagará 𝑅$ 0,20, por mês, para utilizar cada 𝑚2 desse terreno.  
 

Quanto receberá Rita com o aluguel de todo o seu terreno durante 12 meses? 
 

(A) R$ 72.000,00 
(B) R$ 7.200.000,00 
(C) R$ 720.000,00  
(D) R$ 7.200,00 

 
  



QUESTÃO 14 
A prefeitura de um município comprou um gerador de energia elétrica movido a 
diesel e verificou que nos primeiros meses de uso o gerador consumiu 175 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 de 
diesel por mês. O diesel é comprado pela prefeitura no valor de 𝑅$ 2,80 o litro. 
 

Considerando as mesmas condições de uso desse gerador, qual será o custo 
mensal com diesel após o aumento de 22% desse combustível? 
 

(A) R$ 588,00 
(B) R$ 107,80 
(C) R$ 597,80 
(D) R$ 354,22 

 
QUESTÃO 15 
Considere as equações: 
 

 2𝑥 − 5 = 11 

 −31 + 3𝑦 = 2 
 

Marque a alternativa que contém o resultado da soma 𝑥 + 𝑦. 
 

(A)   19 
(B) −14 
(C)   8  
(D) −2 

 
QUESTÃO 16 
Marque a alternativa que contém o conjunto formado pelos valores reais que 

satisfazem a seguinte inequação 6𝑥 − 15 ≤ 5. 
 

(A) {𝑥 ∈ ℝ 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑥 >
1

3
} 

(B) {𝑥 ∈ ℝ 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑥 ≤
10

3
} 

(C) {𝑥 ∈ ℝ 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑥 ≥
5

3
}  

(D) {𝑥 ∈ ℝ 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑥 <
20

3
} 

 
QUESTÃO 17 

Considere 𝑥′ e 𝑥′′ as duas soluções da equação 𝑥2 + 3𝑥 − 18 = 0. 
 

Marque a alternativa que contém o resultado da expressão 𝑥′ × 𝑥′′ + (𝑥′ + 𝑥′′). 
 

(A)   18 
(B) −54  
(C)   15 
(D) −21 

 



QUESTÃO 18 
Em julho de 2016, Ana e Danton se casam. Nesse mês, a razão da idade de Ana 
pela idade de Beatriz será igual à razão obtida da idade de Carla pela idade de 
Danton.  Danton terá 27 anos e a idade de Carla será igual à metade da idade de 
Beatriz menos 9 anos.  
 

Sabendo que Carla nasceu em junho de 1998, Ana terá quantos anos no mês do 
seu casamento? 
 

(A) 18 
(B) 54  
(C) 36 
(D) 27 

 
QUESTÃO 19 
Três tratores iguais trabalhando juntos são capazes de arar um terreno em 60 horas 
de trabalho.  
 

Quanto tempo seria necessário para arar o mesmo terreno com apenas dois 
tratores? 
 

(A) 90 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠  
(B) 40 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
(C) 50 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠  
(D) 70 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 
QUESTÃO 20 
Ao ligar os vértices opostos de hexágono regular o dividimos em seis triângulos 
equiláteros de mesma área, conforme figura abaixo. 
 

 
O trapézio cuja área está destacada tem perímetro igual a 35 𝑐𝑚. 
 

Marque a alternativa que contém o perímetro do hexágono. 
 

(A) 70 𝑐𝑚 
(B) 42 𝑐𝑚 
(C) 45 𝑐𝑚  
(D) 60 𝑐𝑚 

  



CONHECIMENTOS LOCAIS 
 
QUESTÃO 21 
Complete as lacunas das sentenças abaixo: 
 

Conceição do Mato Dentro é conhecida como a Capital Mineira do 
__________________. Buscando garantir a integridade dos importantes 
ecossistemas, a prefeitura instituiu a criação do Parque Municipal 
_____________________, o maior parque municipal de Minas Gerais e da Área de 
Proteção Ambiental Serra do ________________. 
 

Em seqüência as palavras que completam CORRETAMENTE essas lacunas são: 
 

(A) Café, da Serra do Cipó, Juquinha. 
(B) Gado, do Espinhaço, Intendente. 
(C) Ecoturismo, Ribeirão Campo, Cipó. 
(D) Ecoturismo, Ribeirão do Campo, Intendente. 

 

QUESTÃO 22 
Marque a alternativa CORRETA quanto aos aspectos econômicos do município de 
Conceição do Mato Dentro: 
 

(A) A mineração deixou de ocupar lugar de destaque no cenário econômico. 
(B) O município conta com indústrias de grande porte voltadas para a ex-

portação. 
(C) O turismo, em seus mais diversos segmentos – cultural, histórico, eco-

lógico, ecoturismo, religioso, gastronômico e de negócios –, exerce pa-
pel fundamental na economia municipal. 

(D) A apicultura é o principal segmento da economia do município, sendo a 
atividade a única fonte de renda para o município e grande geradora de 
emprego.  

 

QUESTÃO 23 
A respeito dos aspectos físicos e geográficos do Município de Conceição do Mato 
Dentro, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, 
marque a alternativa CORRETA. 
 

(    )  Situada a 740 m de atitude, Conceição do Mato Dentro está distante da 
Capital Mineira 167 km, integra o Circuito da Estrada Real e o Circuito da 
Serra do Cipó.  

(    )  A região de Conceição do Mato Dentro está localizada na Região Central de 
Minas Gerais, na vertente oriental da Serra do Cipó da Cordilheira do 
Espinhaço. 

(    )  Situa-se numa região divisora do Rio São Francisco e Rio Doce. 
 

A sequência CORRETA é: 
 

(A) V, V, V. 
(B) V, F, V. 
(C) F, F, F. 
(D) F,V, F. 



QUESTÃO 24 
Associe as duas colunas, relacionando os atrativos da cidade de Conceição do 
Mato Dentro com suas respectivas características. 
 

1. Cachoeira do Tabuleiro. 
2. Salão das Pedras. 
3. Poço Pari. 
4. Córrego do Baú. 

 

(    )  É uma das “7 maravilhas da Estrada Real”. 
(    )  Forma-se a partir do encontro dos cursos d’água do Rio Preto e Córrego 

Grande. 
(    )  Forma belas caldeiras de hidromassagem natural encravadas nas pedras li-

sas, conhecidas como panelinhas. 
(    )  Tem grande importância histórica devido a presença de sítios arqueológicos 

tombados pelo patrimônio histórico. 
 

A sequência CORRETA dessa associação é: 
 

(A) 2, 1, 3, 4. 
(B) 3, 2, 1, 4.  
(C) 4, 3, 2, 1. 
(D) 1, 3, 4, 2. 

 

QUESTÃO 25 
Relacione a manifestação cultural-religiosa com a sua respectiva descrição: 
 

1. Projeto Matriz. 
2. Jubileu do Bom Senhor Jesus de Matozinhos. 
3. Festa de Nossa Senhora da Conceição. 
4. Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. 

 

(    )  Acontece em Minas Gerais desde o seu povoamento. É uma tradição 
mantida desde o tempo dos escravos e que se compõe de cortejos, desfile 
de rei e rainha, bandas musicais e as danças dos grupos de marujadas. 

(    )  A festa da padroeira da cidade, também escolhida para celebrar o dia da 
família, é comemorada com festas religiosas tradicionais, com procissões, 
novenas e missas. 

(    )   É a maior festa da cidade e é realizada desde o ano de 1787. Nessa época, 
a cidade se transforma com a vinda de milhares de romeiros e com intensa 
movimentação de fiéis e de comerciantes que se instalam na colina do 
Santuário durante a festa, para agradecer ou implorar graças. 

(    )  É um evento cultural com manifestações artísticas e shows musicais com 
artistas de projeção nacional. Acontecem mostras de teatro, danças, artes 
plásticas, exposições e oficinas infantis. 

 

A sequência CORRETA dessa associação é: 
 

(A) 3, 4, 1, 2. 
(B) 4, 3, 2, 1. 
(C) 1, 2, 3, 4. 
(D) 2, 1, 4, 3.  



QUESTÃO 26 
Acerca da história da educação em Conceição do Mato Dentro, complete as 
lacunas das sentenças abaixo: 
Em 1910, o ____________________________ deu início às suas atividades 
funcionando como colégio feminino, criado pelo bispo de Diamantina. 
Localizado nas imediações do Parque Municipal Salão das Pedras, o antigo 
Colégio Agrícola ______________________ foi instalado em 1918, sob a direção 
de Frei Licódia, e foi uma referência educacional para toda a região. 
Em seqüência as palavras que completam CORRETAMENTE essas lacunas são: 

 

(A) Colégio Técnico de Contabilidade, São Joaquim. 
(B) Colégio São Francisco, Conceição. 
(C) Colégio São Joaquim, São Francisco. 
(D) Colégio Conceição, São Francisco. 

  
QUESTÃO 27 
Observe a gravura e leia os trechos abaixo.  
 

 
 

 Pequeno lugarejo, pertencente ao município de Conceição do Mato Dentro. 

 É banhado pelo Rio Paraúna, de caudalosas águas, em meio a uma colina, 
vizinho ao distrito de Capitão Felizardo. 

 Distante está, de Diamantina, 40 quilômetros. 

 Dos mitos de sua criação há inúmeras versões, dentre elas, a riqueza da re-
gião, que atraiu o olhar da metrópole portuguesa a existência de pedras pre-
ciosas e ouro naquele lugar. 

 Há a versão de que um fazendeiro, criador de gado, dono de alguns garimpos 
e proprietário dessas terras, um certo Canequinha, nascido em 1860, teria 
doado parte de suas terras à Igreja. 

Disponível em <http://www.cmd.mg.gov.br> Acesso em 06/03/2016 
 

Marque a alternativa que indique CORRETAMENTE o nome do povoado de 
Conceição do Mato Dentro neles representado: 
 

(A) Cemitério do Peixe. 
(B) Candeias. 
(C) Três Barras. 
(D) Tijucal.  

http://www.cmd.mg.gov.br/


QUESTÃO 28 
Com base na história política de Conceição do Mato Dentro, julgue os itens abaixo 
como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, marque a alternativa 
CORRETA: 
 

(   ) A inauguração do edifício da Câmara Municipal ocorreu durante a solenidade 
de emancipação do município e posse do seu primeiro governo autônomo. 

(   ) A elevação do Arraial à condição de Vila foi aceita no primeiro pedido do 
povo ao governador da Capitania. 

(   ) Com a elevação de Conceição do Mato Dentro à condição de Vila a 
população se uniu, fornecendo recursos, para a construção do prédio 
destinado à Câmara Municipal. 

 

A sequência CORRETA é: 
 

(A) V, V, V. 
(B) F, F, F. 
(C) F, V, F. 
(D) V, F, V. 

 
QUESTÃO 29 
De acordo com a história de Conceição do Mato Dentro, marque a alternativa 
CORRETA: 
 

(A) A exemplo de tantas cidades mineiras, a história de Conceição do Mato 
Dentro está ligada à corrida pelo pau-Brasil, no início do século VIII. 

(B) Fernandes Tourinho deu início ao processo de povoamento em função 
da descoberta de diamante nas margens do Ribeirão Arrudas e seus 
afluentes. 

(C) Os primeiros habitantes do local, onde hoje se situa Conceição do Mato 
Dentro, eram chamados de índios botocudos. 

(D) Após o término das lavras, o local passou a viver, exclusivamente, do 
artesanato.  

 
  



QUESTÃO 30 
 

 
 

Fonte: https://descubraminas.com.br 
 
 
Quanto à escultura do Chafariz da Praça Dom Joaquim, ilustrada acima, marque a 
alternativa CORRETA: 
 

(A) O projeto e a execução da escultura couberam ao mestre Aleijadinho. 
(B) É tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(Iphan). 
(C) O chafariz é todo feito em granito. 
(D) Está presente na praça desde os primórdios da ocupação do local pelos 

bandeirantes.  
  



 
  



 
 
ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA. 
 

 

Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta 

Nº 01  Nº 11  Nº 21  

Nº 02  Nº 12  Nº 22  

Nº 03  Nº 13  Nº 23  

Nº 04  Nº 14  Nº 24  

Nº 05  Nº 15  Nº 25  

Nº 06  Nº 16  Nº 26  

Nº 07  Nº 17  Nº 27  

Nº 08  Nº 18  Nº 28  

Nº 09  Nº 19  Nº 29  

Nº 10  Nº 20  Nº 30  

 
 
Este Caderno de Prova será divulgado dia 24 de maio de 2016, no site da FGR 
www.fgrconcursos.org.br, bem como no site da Prefeitura Municipal de Conceição 
do Mato Dentro www.cmd.mg.gov.br. 
 
O Gabarito será divulgado dia 24 de maio de 2016, no Diário Oficial do Estado, no 
site da FGR www.fgrconcursos.org.br e no site da Prefeitura Municipal de 
Conceição do Mato Dentro www.cmd.mg.gov.br.  
 

 
 

 
DECLARAÇÃO  

  
 

Declaro, para os devidos fins, que o (a) candidato (a) 
______________________________________________________, compareceu 
nesta data, no período de 13:00 às 17:30 horas, para realização das Provas 
Objetivas do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Conceição do Mato 
Dentro. 
 

Conceição do Mato Dentro, 22 de maio de 2016. 
 

 
Roberto Nunes de Siqueira Campos 

Gerente do Setor de Concursos - FGR 

 

http://www.fgrconcursos.org.br/
http://www.cmd.mg.gov.br/
http://www.fgrconcursos.org.br/

