
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE 
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – MG 

 

Nível Médio 
Cargo – Educador Social 

 
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). 

 
 

 
 

 
 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE  

CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO 

PODER EXECUTIVO 
 

Rua: Daniel de Carvalho, nº161  

Centro – CEP: 35.860-000 

 



LÍNGUA PORTUGUESA/ INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 
Filhos têm direito ao nome do pai biológico no registro de nascimento, decide 

STJ 
      
Ministro destaca que artigo 1.596 do Código Civil diz que “os filhos, havidos ou não 
da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, 
proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação” 
 
     Por maioria de votos, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
determinou que os registros de nascimento de duas pessoas sejam alterados para 
constar o nome do pai biológico que foi reconhecido após investigação de paterni-
dade. 
     A ação de investigação e anulação de registro civil foi movida pelos filhos contra 
o pai biológico, quando eles já tinham mais de 40 anos de idade. As informações 
foram divulgadas no site do Superior Tribunal de Justiça. 
     A 9.ª Vara de Família de Fortaleza havia reconhecido que o homem era o pai 
biológico e determinou a alteração no registro, mas o Tribunal de Justiça do Ceará 
mudou a sentença e negou o pedido de mudança. 
    Os filhos recorreram ao STJ sustentando que não poderiam ser considerados fi-
lhos sem a inclusão do nome do pai no registro de nascimento. O pai biológico con-
testou, argumentando que a paternidade socioafetiva pode coexistir com a biológica 
sem a necessidade de mudança no registro de filiação. Em seu voto, no Recurso 
Especial número 1.417.598 – CE, o ministro relator Paulo de Tarso Sanseverino 
anotou que a possibilidade de reconhecimento da paternidade biológica sem a alte-
ração do registro ainda é um assunto polêmico. 
     O ministro lembrou que o artigo 1.604 do Código Civil dispõe que “ninguém pode 
reivindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provan-
do-se erro ou falsidade do registro”, o que não é o caso, já que o pai socioafetivo 
registrou os filhos voluntariamente, mesmo sabendo que não era o pai biológico das 
crianças. 
     Paulo de Tarso Sanseverino ressaltou, porém, que o artigo 1.596 do mesmo 
Código diz que “os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, 
terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discri-
minatórias relativas à filiação”. 
     “Assim, reconhecida a paternidade biológica, a alteração do registro é conse-
quência lógica deste reconhecimento, por ser direito fundamental e personalíssimo 
dos filhos reconhecidos por decisão judicial proferida em demanda de investigação 
de paternidade”, assinalou o relator. 
     Citando vários precedentes, o ministro concluiu que “a paternidade socioafetiva 
em face do pai registral não é óbice à pretensão dos autores de alteração do regis-
tro de nascimento para constar o nome do seu pai biológico”. Ele restabeleceu a 
sentença de primeiro grau. 

 
Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/filhos-tem-direito-ao-nome-do-pai-biologico-no-registro-de-

nascimento-decide-stj/>Acesso em: 08/02/2016 
 
 

http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/filhos-tem-direito-ao-nome-do-pai-biologico-no-registro-de-nascimento-decide-stj/
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/filhos-tem-direito-ao-nome-do-pai-biologico-no-registro-de-nascimento-decide-stj/


QUESTÃO 01 
Conforme o 4º parágrafo do texto, marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) O recurso encaminhado ao STJ pelos filhos foi interposto porque não 
constava o nome do pai biológico na Certidão de Nascimento. 

(B) Foi proferido despacho interlocutório pelo ministro do STJ indeferindo a 
questão materna. 

(C) A possibilidade de reconhecimento da paternidade biológica com altera-
ção de registro é, ainda, assunto irrefragável. 

(D) O pai biológico anuiu, argumentando que a paternidade socioafetiva coe-
xiste com a biológica sem que haja necessidade de mudança na Certidão 
de Nascimento. 

 
QUESTÃO 02 
Leia: 
 

“(...) a paternidade socioafetiva em face do pai registral não é óbice à pretensão dos 
autores (...)” 
 

A palavra sublinhada tem a mesma acepção de: 
 

(A) Demasiado. 
(B) Aditamento. 
(C) Empecimento. 
(D) Adendo. 

 
QUESTÃO 03 
De acordo com o texto, os filhos recorreram ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
porque: 
 

(A) o tutor dos filhos consentiu a paternidade biológica. 
(B) não lograram êxito em instância inferior. 
(C) o pai socioafetivo havia falecido. 
(D) perderam a causa na 9ª Vara de Família de Fortaleza. 

 
QUESTÃO 04 
Tendo em vista as informações contidas no texto, o pai biológico foi reconhecido: 
 

(A) sem polêmicas. 
(B) antes da inserção do nome do pai socioafetivo na Certidão de Nascimen-

to. 
(C) pela ilegitimidade da lei de Processo Penal. 
(D) depois de aplicado o teste de DNA. 

 
  



QUESTÃO 05 
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) revogou a decisão proferida: 
 

(A) pela 9ª Vara de Família de Fortaleza. 
(B) pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
(C) pelo Tribunal de Justiça (TJ) do Ceará. 
(D) pelo Tribunal Regional do Trabalho do DF. 

 
QUESTÃO 06 
Leia: 
 

“(...)os registros de nascimento de duas pessoas sejam alterados para constar o 
nome do pai (...)” 
 

O trecho sublinhado obedece às regras de Concordância Verbal. 
 

Tendo em vista essas regras, marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) Gastaram-se milhões, sem que vissem resultados efetivos. 
(B) Tanto a Igreja como o Estado era até certo ponto culpados. 
(C) Ainda faltam comprar os sorvetes. 
(D) Respondi-lhe que uma ou outra jóia lhe ficavam bem. 

 
QUESTÃO 07 
Observe: 
 

“(...)não é óbice à pretensão dos autores (...)” 
 

Marque a alternativa em que se faz OBRIGATÓRIO o acento indicativo de crase: 
 

(A) Estavam frente a frente. 
(B) Fiz uma visita a velha casa de meus pais. 
(C) Admirei os quadros a óleo. 
(D) Por que os ingleses tinham ódio a Joana d’Arc? 

 
QUESTÃO 08 
Leia: 
 

“(...) A ação de investigação e anulação de registro civil foi movida pelos filhos 
contra o pai biológico, quando eles já tinham mais de 40 anos de idade. (...)” 
 

Marque a alternativa cujo termo sublinhado tenha a mesma classificação sintática 
do que se encontra destacado: 
 

(A) A carta foi minuciosamente corrigida por ele. 
(B) Os incidentes aconteciam pelo caminho afora. 
(C) Lute pelos ideais nobres. 
(D) Lúcia iluminou-se pela voz da consciência. 

 
  



QUESTÃO 09 
Leia: 
 

“(...) o homem era o pai biológico e determinou a alteração no registro (...)” 
 

A palavra sublinhada tem igual morfologia da que se encontra destacada na 
assertiva: 
 

(A) A menina saiu do hospital sem que a tia a visse e foi juntar-se a suas 
amigas a quem muito estimava. 

(B) A menina saiu do hospital sem que a tia a visse e foi juntar-se a suas 
amigas a quem muito estimava. 

(C) A menina saiu do hospital sem que a tia a visse e foi juntar-se a suas 
amigas a quem muito estimava. 

(D) A menina saiu do hospital sem que a tia a visse e foi juntar-se a suas 
amigas a quem muito estimava. 

 
QUESTÃO 10 
Leia: 
 

“(...) salvo provando-se erro ou falsidade do registro”, o que não é o caso, já que o 
pai socioafetivo registrou os filhos voluntariamente (...)” 
 

A expressão “já que” estabelece uma relação de causa. 
 

Marque a alternativa cujo termo sublinhado estabeleça a mesma relação: 
 

(A) Fez as tarefas como combinado. 
(B) Vitor fala como o pai. 
(C) Como estava de luto não nos recebeu. 
(D) Nada nos anima tanto como um agradecimento. 

  



MATEMÁTICA / RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
QUESTÃO 11 

Até a página 102 de um livro estão descritas 2 3⁄  de uma estória. 
 

Marque a alternativa que contém o número da página na qual tal estória chega ao 
fim. 
 

(A) 170. 

(B) 153. 

(C) 68. 

(D) 204. 

 
QUESTÃO 12 
João pediu um aumento salarial ao seu patrão. Após argumentar sobre os motivos 

que o faziam merecedor de tal aumento, pediu 𝑅$ 450,00 de acréscimo no seu 

salário.  O patrão usou outro argumento e finalizou a conversa dizendo que iria 

aumentar o salário de João em 30%. 
 

Considere que João foi surpreendido com a proposta de seu patrão, isto é, a 
proposta do patrão foi maior do que ele pediu. 
 

Marque a alternativa que contém o valor do salário de João antes do aumento. 
 

(A) 𝑅$ 880,00 

(B) 𝑅$ 1.300,00 

(C) 𝑅$ 1.120,00 

(D) 𝑅$ 1.730,00 

 
  



QUESTÃO 13 
Um artesão faz sandálias de couro masculinas para vender na feira de artesanato 

de sua cidade. Ele precisa de 15 𝑚2
 de couro para fazer todas as sandálias que 

expõe nessa feira. Supondo que esse artesão sempre vende todas as sandálias, 

que a feira acontece 2 vezes por mês e ainda que o metro quadrado do couro custa 

𝑅$ 110,00, marque a alternativa que contém o valor gasto com couro ao final de 

15 meses. 
 

(A) 𝑅$ 33.000,00 

(B) 𝑅$ 44.000,00 

(C) 𝑅$ 49.500,00 

(D) 𝑅$ 36.000,00 

 
QUESTÃO 14 
Considere as equações abaixo: 
 

I. 𝑎 + 𝑏 = 10 

II. 𝑐 − 3 = 𝑎 

III. 𝑐 × 𝑏 = 36 
 

Marque a alternativa que contém o valor numérico da expressão 

𝑎 + 𝑏 − 𝑐 × 𝑏 ÷ (𝑎 − 𝑐). 
 

(A) 22 

(B) 8,666 … 

(C) −2 

(D) 7,666 … 

 
QUESTÃO 15 

Seja 𝑛 um número inteiro positivo tal que o menor múltiplo comum entre ele e 5 é 

igual a 35 e tal que 151 dividido por 𝑛 deixa resto igual 4. 
 

Marque a alternativa que contém o produto de 𝑛 por 12. 
 

(A) 24 

(B) 120 

(C) 36 

(D) 84 

 
 
 
  



QUESTÃO 16 
Considere as opções de gráfico abaixo: 
 

Gráfico I:  
 
 
 
 

Gráfico III:  
 

Gráfico II:  
 
 
 
 

Gráfico IV:  
 

 
 
Marque a alternativa que contém a representação gráfica da reta 

𝑓(𝑥) = −2𝑥 + 3. 

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

 
QUESTÃO 17 

Duas torneiras 𝑥 e 𝑦 funcionam com vazão de, respectivamente, 

12 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 e 9,2 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜. 
 

Para preencher um tanque cuja capacidade é de 505 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠, usa-se as torneiras 

𝑥 e 𝑦, porém a torneira 𝑦 é acionada somente 20 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 após iniciar o 

preenchimento do tanque com a torneira 𝑥. 
 

Nessas condições, marque a alternativa que contém o tempo gasto para preencher 
todo o tanque. 
 

(A) 52 minutos 
(B) 32 minutos e 30 segundos 
(C) 37 minutos e 50 segundos 
(D) 43 minutos e 20 segundos 



 
QUESTÃO 18 

Sabe-se que o quinto termo de uma progressão geométrica (p.g.) é 162 e o sétimo 

termo é 1.458.  
 

Marque a alternativa que contém a soma da razão da p.g. com o primeiro termo da 
p.g.. 
 

(A) 6 

(B) 13 

(C) 9 

(D) 5 

 
QUESTÃO 19 

Seja (2, 25) ponto pertencente ao gráfico da função exponencial  

𝑓(𝑥) = 𝑏𝑥
, com 𝑏 > 0. 

 

Considere ainda a função 𝑔(𝑥) = 𝑙𝑜𝑔𝑏𝑥 e marque a alternativa que contém o 

valor da soma 𝑔 (
1

125
) + 𝑓(−2). 

 

(A) −2,96 

(B)     22 

(C)     2,25 

(D) −75 

 
 
 
 
QUESTÃO 20 

Ao comprar um trator, Joaquim conseguiu um desconto de 12,5 %. Mesmo com o 

desconto, ele pegou um empréstimo de 𝑅$ 11.970,00, o que representa 
1

25
 do 

valor pago. 
 

Marque a alternativa que contém o valor do trator antes do desconto.  
 

(A) R$ 336.656,25  
(B) R$ 342.000,00 

(C) R$ 299.200,75 

(D) R$ 431.970,00 

  



SAÚDE PÚBLICA 
 
QUESTÃO 21 
De acordo com o inciso I do artigo 198 da Constituição Federal a direção do 
Sistema Único de Saúde (SUS) é única. 
 

É CORRETO afirmar que essa direção é exercida 
 

(A) pelo Ministério da Saúde, atendendo o preceito constitucional da unicida-
de de direção. 

(B) pelas Secretarias Municipais de Saúde, entendendo serem estas as uni-
dades mais descentralizadas e o local onde a prestação da assistência à 
saúde é efetivamente exercida. 

(C) pelo Ministério da Saúde no âmbito da União; pelas respectivas Secreta-
rias de Saúde no âmbito dos Estados e do Distrito Federal e pelas res-
pectivas Secretarias de Saúde no âmbito dos Municípios. 

(D) pelas Secretarias Estaduais de Saúde, por estarem localizadas e exerce-
rem influência regional, otimizando a alocação de recursos financeiros, 
materiais e humanos. 

 
QUESTÃO 22 
A Constituição Federal de 1988 no parágrafo 3° do artigo 198 determinou que, por 
meio de Lei Complementar, seriam definidos os percentuais da arrecadação de 
impostos que a União, Estados e Municípios aplicariam na área de saúde. Em 2000 
foi aprovada a Emenda Constitucional 29 (EC 29), consolidando o SUS e 
incumbindo o Congresso Nacional de regulamentar a matéria, finalmente 
sancionada pela Presidente da República em janeiro de 2012. Os valores devem 
ser investidos em ações e serviços públicos de saúde de acesso universal, 
igualitário e gratuito além de ações previstas em planos estaduais e municipais. 
 

Marque a alternativa que contém ações que podem ser contempladas nestes 
planos. 
 

(A) Controle de epidemias e capacitação de pessoal. 
(B) Controle sanitário e assistência social. 
(C) Limpeza urbana e compra de medicamentos. 
(D) Reforma de unidade de saúde e pagamento de pensões. 

 
  



QUESTÃO 23 
Em 2003, foi instituída a Política Nacional de Humanização (PNH) para efetivar os 
princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a 
saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, 
trabalhadores e usuários. 
 

A Política Nacional de Humanização (PNH), na prática, busca os seguintes 
resultados, EXCETO: 
 

(A) Gestão participativa nos serviços de saúde. 
(B) Atendimento baseado no tempo de espera, utilizando critério cronológico 

de horário de chegada do usuário à unidade de saúde. 
(C) Implantação de modelo de atenção com responsabilização e vínculo. 
(D) Redução de filas e do tempo de espera, com ampliação do acesso. 

 
QUESTÃO 24 
Complete as lacunas das sentenças abaixo: 
 
O dia a dia da equipe de Saúde da Família envolve geralmente a atenção aos 
principais problemas de saúde-doença da população de sua área de abrangência, 
incluindo atenção aos agravos endêmicos e enfrentamento de epidemias. 
_______________ é a ocorrência de um agravo dentro de um número esperado de 
casos para aquela região, naquele período de tempo, baseado na sua ocorrência 
em anos anteriores não _______________. Podem ocorrer variações sazonais no 
comportamento esperado do agravo em questão. 
Já _______________ representa a ocorrência de um agravo acima da média 
histórica de sua ocorrência. Tem geralmente aparecimento súbito, acometendo 
frequentemente elevado número de pessoas. 
 
Em sequência as palavras que completam CORRETAMENTE essas lacunas são: 
 

(A) Epidemia, endêmicos, surto 
(B) Incidência, prevalentes, surto 
(C) Endemia, epidêmicos, epidemia 
(D) Endemia, prevalentes, epidemia 

 
  



QUESTÃO 25 
Três doenças de transmissão vetorial circulam pelo Brasil, causando um grande 
número de vítimas e necessitando de acompanhamento sistemático pelos gestores 
de saúde. 
 

Sobre a obrigatoriedade de notificação dos casos suspeitos destas enfermidades é 
CORRETO afirmar: 
 

(A) A notificação de casos suspeitos de Febre de Chikungunya, de pacientes 
oriundos de qualquer parte do Brasil, deverá ser realizada, imediatamen-
te, em até 24 horas, à autoridade de saúde do município de atendimento 
ou suspeição da enfermidade. 

(B) Os casos suspeitos ou confirmados de Dengue, assim como os óbitos 
suspeitos deverão ser notificados semanalmente, por meio eletrônico, no 
Sistema de Notificação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério 
da Saúde. 

(C) Os óbitos com suspeita de Febre de Chikungunya deverão ser notificados 
semanalmente, se provenientes de áreas com transmissão autóctone 
comprovada laboratorialmente. 

(D) A notificação de casos suspeitos de Zika, semanalmente, passa a ser 
obrigatória no Brasil a partir da publicação pelo Ministério da Saúde da 
Portaria 204, de 17 de fevereiro de 2016. Nos casos de gestantes com 
suspeita da infecção ou de óbito suspeito, a notificação deverá ser imedi-
ata, em até 24 horas. 

  



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 26 
Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), os pais, os integrantes 
da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas 
socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de 
adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los que utilizarem castigo físico ou 
tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou 
qualquer outro pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, 
às seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso.  
 

Marque a alternativa que confere ao Conselho Tutelar,. a responsabilidade da 
aplicação das medidas previstas no artigo 18-B desta lei.   

 

(A) Advertência. 
(B) Opção de encaminhar a criança e o adolescente a tratamento especiali-

zado. 
(C) Encaminhamento a cursos ou programas de socialização.  
(D) Encaminhamento somente a programas voluntários na comunidade de 

proteção à família. 
 

QUESTÃO 27 
Todas as alternativas abaixo pertencem às diretrizes da Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS), EXCETO: 
 

(A) Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de as-
sistência social em cada esfera de governo. 

(B) Participação da população, por meio de organizações representativas, 
na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 

(C) Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios, e comando único das ações em cada esfera de 
governo. 

(D) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigên-
cias da responsabilidade ambiental. 

 
QUESTÃO 28 
Conforme a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com 
deficiência e ao Idoso com 65 anos (sessenta e cinco) anos ou mais que 
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la 
provida por sua família. Para obtenção deste benefício um dos requisitos que o 
usuário necessita comprovar é: 
 

(A) Uma renda mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo. 
(B) Uma renda mensal per capita igual a um quarto do salário mínimo. 
(C) Uma renda mensal per capita igual a meio salário mínimo.  
(D) Uma renda mensal per capita inferior a um salário mínimo.      
 

 



QUESTÃO 29 
Marque a alternativa CORRETA. 
 

Conforme a lei nº 12.594/2012, que se refere ao Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (SINASE), dos Programas de Meio Aberto, compete à direção do 
programa de prestação de serviços à comunidade ou de liberdade assistida: 
 

(A) Receber o adolescente, orientando-o sobre a finalidade da medida e a 
organização e funcionamento do programa, sendo vedado qualquer in-
formação aos pais ou responsável. 

(B) Encaminhar o adolescente para o orientador descredenciado. 
(C) Supervisionar o desenvolvimento da medida. 
(D) Selecionar pessoas voluntárias, designando-as, caso a caso, cabendo a 

elas somente a avaliação do cumprimento da medida.  
 
QUESTÃO 30 
De acordo com a lei 10.741/2003, que se refere ao Estatuto do Idoso e dá outras 
providências, o artigo 3o dispõe sobre a obrigação da família, da comunidade, da 
sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efeti-
vação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, 
ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convi-
vência familiar e comunitária. 
 

A garantia de prioridade compreende, dentre outros, o seguinte aspecto: 
 

(A) Ausência de prioridade no recebimento da restituição do Imposto de 
Renda. 

(B) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas 
com a proteção ao idoso. 

(C) Priorização do atendimento do idoso preferencialmente em atendimento 
asilar, em detrimento da sua própria família. 

(D) Atendimento preferencial imediato e individualizado somente aos órgãos 
públicos prestadores de serviços à população. 

  



 
 
 
 
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/

