PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI DE MINAS – MG

MONITOR DE CRECHE
Nome do(a) Candidato(a)

Número de Documento

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais e Atualidades

Nº QUESTÕES
10
10

Total de questões

20

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):
 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões
completo ao fiscal.
 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço
indicado na frente do cartão.
 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta,
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão,
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início..
 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e
assinado, e o CADERNO DE QUESTÕES.
 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de
concluído.
 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS.
 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.
Destaque aqui
-------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI DE MINAS- MG – MONITOR DE CRECHE.
Marque aqui as suas respostas:
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2) Segundo o texto, é CORRETO afirmar que:
a) É dever de cada um, pais e alunos, se cobrar perante
às obrigações diárias, nas escolas, em casa ou na
sociedade, para que a educação seja levada a sério em
nosso país.
b) A escola é um dever e um direito da população. Sendo
assim o governo tem o papel de grande investidor na
educação de nossa sociedade.
c) O Brasil perde no nível de educação se comparado a
outros países. Uma possível solução seria o Conselho
Escolar incluir multas para os alunos faltosos.
d) Pelo fato de o Brasil possuir uma cultura patrimonialista,
a população é penalizada e por isso a educação nunca
evoluirá como ocorre em outros países.

LÍNGUA PORTUGUESA
Observe a charge abaixo e responda a questão de
número 1:

Leia o trecho abaixo para responder à questão de
número 3:

(Disponível em: https://essaseoutras.com.br/melhores-chargesengracadas-de-2011-criticas-a-politica-violencia/)

“Não obstante, explicar o ato sexual, para crianças e
adolescentes ainda é uma tarefa complicada e difícil para
muita gente”.

1) Com base na charge acima assinale a alternativa
CORRETA.
a) A crítica ao excesso de velocidade.
b) A evolução dos motores dos automóveis.
c) Crítica à alienação da população.
d) Pela morte se interessar pelo motor do carro.

3) O termo em destaque na oração acima é
uma locução conjuntiva, cujo significado se refere a
uma situação de oposição, e pode ser perfeitamente
substituída por:
a) Porquanto
b) Portanto
c) Conquanto
d) Visto que

Leia o texto abaixo para responder à questão de
número 2:
Levando a educação a sério
O fato é real: uma família brasileira, com filhos
numa escola primária da Inglaterra, decidiu passar o Natal
no Brasil. Só que lá agora não é período de férias. E
frequentar escola é assunto sério. Se for faltar tem que
avisar. Resultado: os alunos foram autorizados a faltar,
mas a família pagou uma multa – cara para qualquer
bolso. A multa é estabelecida pelo Conselho Escolar, com
base na gravidade da falta. Poucas são as faltas
justificáveis sem multa – esticar feriados ou visitar o país
natal não é uma dessas. E tem mais: há incentivo para
quem é pontual e penalidades para a família do aluno que
chega atrasado. “God save the Queen!”.
Mas não é só a rainha. Esta é uma tendência em
outros países, e em grande parte é uma resposta à
imigração: se é para integrar os imigrantes à cultura, é
importante que eles aprendam a obedecer e seguir os
padrões locais.
A mensagem para a sociedade é
clara: a escola é um direito, mas também é um dever e
tem uma finalidade própria. E, sendo um dever, é devido:
precisa ser levada a sério. O governo valoriza o seu
investimento ao cobrar do usuário pelo serviço que foi
oferecido e não foi usado. Ao faltar à escola, a família está
desperdiçando recursos públicos. Se usar, é de graça. Se
não usar, paga.
Estamos longe de instituir um
sistema como esse no Brasil: a cultura patrimonialista e a
Constituição dos direitos não ajudam. Mas já será um
avanço se, em vez de insistirmos apenas na tecla da
educação como direito, começarmos, em casa, na escola
e na sociedade, a lembrar e a cobrar de todos que
educação é também um dever. Isso vale da pré-escola à
pós-graduação. Vale para a frequência diária. Vale para a
pontualidade. Vale para o dever de casa. Vale para o uso
do uniforme. Vale para os materiais levados e usados no
dia-a-dia. Vale para a disciplina e para o respeito dentro
da escola.

4) Assinale a alternativa em que o acento indicativo de
crase foi empregado corretamente.
a) Vou à Roma nas férias de julho.
b) Queremos ter acesso à relatórios vigentes.
c) Suas atitudes são idênticas às de sua irmã.
d) Este trabalho se refere à pessoas que estão
desempregadas.
5) No excerto: “João disse tudo quanto podia”.
As palavras em destaque “tudo” e “quanto”, no
contexto
em
que
foram
empregadas,
são
respectivamente pertencentes as classes gramaticais:
a) pronome indefinido e pronome relativo.
b) pronome indefinido e advérbio.
c) pronome relativo e advérbio.
d) pronome demonstrativo e pronome indefinido.
6) Assinale a alternativa INCORRETA, de acordo com
as regras de colocação pronominal, conforme a
norma-padrão da língua.
a) Qui-lo porque precisava dele.
b) Fi-lo porque você pediu.
c) Tenha-me respeito, por favor.
d) Me lembro dessa história que você contou.
7) De acordo com a linguagem culta, há erro na
regência em:
a) Tudo isto eram sintomas graves daquela doença.
b) Estacionar em local proibido implica em multa.
c) O amor e a admiração nas crianças brilha ao extremo.
d) João prefere Maria a Teresa.
8) Observe a sentença: “E, durante a noite, surgira
luzes suspeitas pelo céu.” A forma verbal em
destaque, pode ser substituída, sem prejuízo no seu
significado, por:

(Disponível
em
(
https://veja.abril.com.br/blog/educacao-emevidencia/levando-a-educacao-a-serio/ Adaptado)
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produção de petróleo atingiu a marca de 2,07 milhões
de barris por dia.
( ) A descoberta do pré-sal representou para o Brasil
a autossuficiência em relação ao petróleo, visto que,
historicamente, o país sempre necessitou de importálo. De acordo com o IBP, até 2035, o Brasil deixará de
importar e irá tornar-se exportador de energia. Há uma
estimativa de que a produção de petróleo aumente em
torno de 109%, fazendo com que o Brasil torne-se o
maior produtor de petróleo da América do Sul.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) V-F-V.
b) V-V-V.
c) F-V-V.
d) Nenhuma das alternativas

a) vinham surgindo
b) surgiu
c) havia surgido
d) surgia
9)
Assinale
a
alternativa
que
completa
respectivamente as lacunas abaixo, conforme as
regras de colocação pronominal vigente.
I- “Deixei ________ esperar na sala.”
II- “Coloquem _________ ali.”
III- “Sei que não ________ agrada esse assunto.”
IV- “Ajudei ________ na escrita da redação.”
V- “Não é preocupação para ________ chegar tarde.”
a) a, no, lhe, o, mim,
b) na, o, lhe, lhe, eu,
c) na, no, o, o, eu,
d) a, o, o, lhe, mim,

14) Sobre a história do município de Itamarati de
Minas – MG, leia o trecho abaixo e complete a lacuna :
Itamarati é separado de Cataguases e passa a
município, em ______, com o nome de Itamarati de
Minas.
a) 1962
b) 1987
c) 1953
d) Nenhuma das alternativas.

10) Observe a sentença:
“Fez o exercício, como a professora ensinou.” A
oração em destaque classifica-se como subordinada
adverbial:
a) Conformativa.
b) Final.
c) Comparativa.
d) Condicional.

15) Foi projetado em 1939 pelo italiano Raffaello Berti,
um dos mais importantes nomes da arquitetura em
Minas Gerais antes do modernismo chegar ao Estado.
Qual o nome do espaço que estamos se referindo:
a) Palácio das Artes.
b) Teatro Alterosa.
c) Teatro Manoel Franzen de Lima.
d) Nenhuma das alternativas.

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
11) Segundo o IBGE qual a área aproximada do
município de Itamarati de Minas – MG .
a) 94,568 km².
b) 112,369 km² .
c) 53,782 km².
d) Nenhuma das alternativas.

16) Sobre as mesorregiões estabelecidas pelo IBGE
para Minas Gerais assinale a alternativa INCORRETA.
a) Noroeste de Minas, Norte de Minas.
b) Vale do Mucuri, Triângulo Mineiro.
c) Metropolitana de Belo Horizonte, Vale do Rio Doce.
d) Nenhuma das alternativas.

12) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna :
A Bandeira de Minas Gerais é composta por um
triângulo vermelho sobre fundo branco, contornado
pela expressão em latim “Libertas quae sera tamen” –
lema da Inconfidência Mineira -, que significa
“Liberdade ainda que tardia”.A atual bandeira do
Estado de Minas Gerais foi instituída pela lei 2.793, de
8 de janeiro de ________ sancionada pelo então
governador José de Magalhães Pinto.
a) 1975
b) 1963
c) 1982
d) Nenhuma das alternativas.

17) Em encontro histórico, Trump e Kim assinam
acordo de cooperação
Pela primeira vez na história, um presidente em
exercício dos Estados Unidos realiza cúpula com o
líder da Coreia do Norte
Na terça-feira 12/06/2018, em Singapura, pela primeira
vez um presidente em exercício dos Estados Unidos e
um líder da Coreia do Norte – um dos regimes mais
fechados do planeta – se encontraram. As
negociações
entre Donald
Trump e Kim
Jongun tiveram como principal objetivo discutir a
desnuclearização da Coreia do Norte após mais de um
ano de tensões envolvendo os dois países, além de
seus vizinhos Coreia do Sul e Japão.

13) O pré-sal encontrado no Brasil é uma grande
reserva de petróleo e de gás natural encontrada em
águas profundas, a mais de sete mil metros abaixo do
nível do mar, sob uma extensa camada de sal que
atinge até dois mil metros de espessura. Com base
nessa informação assinale verdadeiro ou falso.
( ) Em 2006, a Petrobras anunciou a existência de um
grande campo petrolífero armazenado abaixo de uma
espessa camada de sal, próximo ao litoral do Rio de
Janeiro. Essa descoberta foi fruto do processo de
cooperação entre a Petrobras e empresas estrangeiras
que visavam exploração de petróleo
( ) De acordo com dados fornecidos pela Petrobras,
a produção de petróleo, que em 2010 era de
aproximadamente 41 mil barris por dia, alcançou a
marca de 1 milhão de barris por dia no ano de 2016.
Em maio de 2018, a Petrobras anunciou que a

(Disponivel em: https: www.veja.abril.com.br/)

O documento assinado por Trump e Kim consiste em
quatro pontos:
Analise as afirmativas abaixo:
I- EUA e Coreia do Norte se comprometem a
estabelecer relações de acordo com o desejo de seus
povos pela paz e prosperidade.
II- Os dois países irão unir seus esforços para
construir um regime de paz estável e duradouro na
Península Coreana.
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III- Reafirmando a Declaração de Panmunjon, de 27 de
abril de 2018, a Coreia do Norte se compromete a
trabalhar em direção à completa desnuclearização da
Península Coreana.
IV- Os EUA e a Coreia do Norte se comprometem a
recuperar os restos mortais de prisioneiros de guerra,
incluindo a imediata repatriação daqueles já
identificados.
Assinale a alternativa CORRETA
a) Apenas I, III e IV.
b) Apenas II e V.
c) I, II, III e IV
d) Nenhuma das alternativas.
18) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna:
Com sua fachada de curvas onduladas, o edifício
Niemeyer, em Belo Horizonte -MG, leva assinatura do
arquiteto Oscar Niemeyer e é uma das principais
referências do modernismo no Brasil. Foi projetado
em 1954 e erguido no ano seguinte, uma década
depois da construção das quatro obras que o
arquiteto desenhou para a Pampulha, entre elas, a
Igreja de São Francisco de Assis, a Casa do Baile e o
atual Museu de Arte, que o lançaram nacionalmente. O
edifício tem 12 andares de utilização residencial,
localizado na _________e bem próximo a sede do
governo de Minas Gerais.
a) praça da Liberdade
b) praça das Antenas
c) praça da Pampulha
d) Nenhuma das alternativas.
19) A respeito da formação administrativa do
municipio de Itamarati de Minas – MG analise as
afirmativas abaixo:
I- Distrito criado com a denominação de Itamarati, pelo
Decreto Estadual nº 405, de 06-03-1891, e Lei Estadual
2, de 14-09-1891, subordinado ao município de
Cataguases.
II- Em divisão administrativa referente ao ano de 1911,
o distrito de Itamarati, figura no município é
constituído de 2 distritos: Silvestre Ferraz e São
Lourenço.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) Apenas I .
b) Apenas II.
c) I e II.
d) Nenhuma das alternativas.
20) Sobre o hino do estado de Minas Gerais assinale a
alternativa CORRETA.
a) Minas Gerais não possui um hino oficial.
b) O hino oficial possui a letra de João Lúcio Brandão, e
música do padre João Lehmann.
c) A letra do hino oficial foi feita pelo compositor mineiro
José Duduca de Morais, o De Moraes, gravada em 1942.
d) Nenhuma das alternativas.
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