PREFEITURA MUNICIPAL DE
ERVÁLIA/MG

CONCURSO PÚBLICO
Nº 01/2021

Cuidador Social

Manhã
Tipo 1 - BRANCA
Organizadora:

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVÁLIA/MG
CARGO: CUIDADOR SOCIAL
CONHECIMENTOS BÁSICOS
LÍNGUA PORTUGUESA
O tempo
Há duas formas de marcar o tempo. Uma delas foi inventada
por homens que amam a precisão dos números, matemáticos,
astrônomos, cientistas, técnicos. Para marcar o tempo de forma
precisa, eles fabricaram ampulhetas, relógios, cronômetros, calendários. Nesses artefatos técnicos, todos os pedaços do tempo –
segundos, minutos, dias, anos – são feitos de uma mesma substância: números, entidades matemáticas. Não há inícios nem fins,
apenas a indiferente sucessão de momentos, que nada dizem
sobre alegrias e sofrimentos. Apenas um bolso vazio. Nele, a alma
não encontra morada.
Nas Olimpíadas, a performance dos corredores e nadadores
é medida até os centésimos. Fico a me perguntar: “Como é que
conseguem? Que diferença faz?”.
A outra foi inventada por homens que sabem que a vida
não pode ser medida com calendários e relógios. A vida só
pode ser marcada com a vida. Os amantes do ‘Cântico dos
Cânticos’ marcavam o tempo do amor pelos frutos maduros
que pendiam das árvores. Quando as folhas dos plátanos
ficam amarelas sabemos que o outono chegou. Os ipês-rosas e amarelos anunciam o inverno.
Qual a magia que informa os ipês, todos eles, em lugares
muito diferentes, que é hora de perder as folhas e florescer? E
sem misturar as cores. Primeiro os rosas, depois os amarelos e,
finalmente, os brancos.
A precisão dos números marca o tempo das máquinas
e do dinheiro. O tempo do amor se marca com o corpo.
Um calendário é coisa precisa: anos, meses, dias, horas,
que são marcados com números. Esses números medem o
tempo. Mas os pedaços de tempo são bolsos vazios: nada há
dentro deles. O bolso vazio do tempo se torna parte do nosso
corpo quando o enchemos com vida. Aí o tempo não mais pode
ser representado por números. O tempo aparece como um
fruto que vai sendo comido: é belo, é colorido, é perfumado. E,
à medida que vai sendo comido, vai acabando. Vem a tristeza.
O tempo da vida se marca por alegrias e tristezas. Há inícios e
há fins.
Viver ao ritmo de alegrias e tristezas é ser sábio. “Sapio”,
no latim, quer dizer, “eu saboreio”. O sábio é um degustador da
vida. A vida não é para ser medida. Ela é para ser saboreada.
(Rubem Alves, do livro “Do universo à jabuticaba”. São Paulo: Editora
Planeta, 2010. Com adaptações.)

Questão 02
Ao afirmar que “O sábio é um degustador da vida.” (7º§),
Rubem Alves anuncia que:
A) Saber viver é complexo; no entanto, viver equilibradamente
é fundamental.
B) Experimentar e desfrutar os instantes agradáveis da vida
é ser prudente.
C) Deve-se desfrutar os momentos e as ocasiões da vida sem
limites e moderações.
D) É necessário mensurar as circunstâncias e as consequências
que a vida nos oferece.

Questão 03
“Nas Olimpíadas, a performance dos corredores e nadadores é medida até os centésimos.” (2º§) Considerando o
enredo textual, o termo destacado anteriormente significa:
A) Força.
B) Aptidão.
C) Aspecto.
D) Desempenho.

Questão 04
No trecho “Os amantes do ‘Cântico dos Cânticos’ marcavam o
tempo do amor pelos frutos maduros que pendiam das árvores.”
(3º§), a expressão assinalada pode ser substituída, sem alteração
de sentido, por:
A) Caíam.
B) Brotavam.
C) Germinavam.
D) Despontavam.

Questão 05
No excerto “Mas os pedaços de tempo são bolsos vazios:
nada há dentro deles.” (6º§), a expressão indicada dá ideia
de oposição e contraste. São termos que podem substituí-la sem alteração semântica, EXCETO:
A) Porém.
B) Porque.
C) Contudo.
D) Entretanto.

Questão 06
No trecho “Qual a magia que informa os ipês, todos eles,
em lugares muito diferentes, que é hora de perder as folhas
e florescer?” (4º§), o ponto de interrogação ( ? ) tem como
objetivo:
A) Demonstrar surpresa.
B) Abreviar uma convicção.
C) Fazer um questionamento.
D) Complementar a opinião do autor.

Questão 01
Sobre o tempo, segundo as ideias do texto, é possível inferir
que:
A) Faz a vida valer a pena, visto que é infinito.
B) Faz a esperança funcionar no limite da exaustão.
C) Define mais o passado do que o futuro através do amor.
D) O tempo dos insumos e bens é estabelecido através da
exatidão dos números.
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Questão 07
No fragmento “Os ipês-rosas e amarelos anunciam o inverno.”
(3º§), a ação verbal expressa um fato:
A) Habitual.
B) Improvável.
C) Incerto ou duvidoso.
D) Cumprido e realizado.
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Questão 08

Questão 13

“Não há inícios nem fins, apenas a indiferente sucessão de
momentos, que nada dizem sobre alegrias e sofrimentos. Apenas
um bolso vazio. ” (1º§) No trecho anterior, a expressão “apenas”
exprime circunstância de:
A) Ordem.
B) Tempo.
C) Exclusão.
D) Afirmação.

Um município do interior de Minas Gerais está executando o
programa de vacinação da população e atualizou os dados a
serem fornecidos à imprensa. No momento da divulgação das
referências, o setor responsável pela informação afirmou ter
vacinado 56% da população e que, na semana seguinte, a
previsão é de que serão vacinadas 2.357 pessoas, alcançando
uma marca de vacinação de 60% da população desse município.
Com base nesses dados, é correto afirmar que a população
dessa localidade está compreendida entre:
A) 56.000 e 57.000
B) 57.001 e 58.000
C) 58.001 e 59.000
D) 59.001 e 60.000

Questão 09
Há ERRO de grafia em:
A) Às vezes, o tempo passa rápido demais.
B) A nostalgia faz as pessoas pararem no tempo.
C) Tenho esperança de que alguns momentos se eternizem.
D) A vida ultrapassa sonhos e qualquer entendimento fulgaz.

Questão 10
O termo “astrônomos” transcrito do texto é acentuado pelo
mesmo motivo que a seguinte palavra:
A) aí
B) ipês
C) calendário
D) cronômetros

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO

Questão 14
Um corredor gasta 650 calorias para percorrer uma corrida de
3.500 metros com intensidade média. Quantas calorias esse
atleta irá gastar ao correr uma maratona, cuja distância é 42
km, com essa mesma intensidade?
A) 7.600 calorias
B) 7.800 calorias
C) 8.000 calorias
D) 8.200 calorias

Questão 15
Durante um concurso de talentos foram selecionadas 8
finalistas com os seguintes números de inscrição:

A situação hipotética contextualiza as questões 11 e 12.
Leia-a atentamente.
Joana é empresária e deseja abrir uma fábrica de pijamas. Para
isso, ela coletou as seguintes informações sobre os gastos
necessários para o funcionamento da fábrica:
 Aluguel mensal: R$ 1.680,00;
 Despesas fixas mensais: R$ 420,00;
 Materiais de fabricação: R$ 15,00 para cada dezena de
pijamas produzidos; e,
 Salário mensal dos funcionários: R$ 1.100,00 por funcionário.
Analisando essas informações, Joana decidiu que irá contratar
3 funcionários para começar o empreendimento.

Questão 11
Qual é a equação do gasto mensal “G” da fábrica de Joana em
relação ao número “x” de unidades de pijamas produzidos no
período e dos demais gastos relacionados no texto?
A) G = 5.400 + 1,5x
B) G = 5.400 + 15x
C) G = 5.400 + 150x
D) G = 5.400 – 1,5x

Questão 12
Se Joana decidir vender cada peça de pijama por R$ 13,50,
quantas unidades ela deverá produzir e vender em um mês
para que consiga pagar todas os gastos da fábrica e, ainda,
obter um lucro de R$ 5.400,00 nesse período?
A) 800
B) 900
C) 1.000
D) 1.100
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Se uma das finalistas for sorteada para receber uma bolsa de
estudos, a probabilidade de que o número de inscrição da
contemplada seja múltiplo de 3 está compreendido entre:
A) 10% e 25%
B) 26% e 35%
C) 36% e 50%
D) 51% e 100%

CONHECIMENTOS GERAIS
Questão 16
“O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi criado com
o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa,
mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de
trabalho. No início de cada mês, os empregadores depositam em
contas abertas na Caixa, em nome dos empregados, o valor
correspondente a 8% do salário de cada funcionário.”
(Fonte: Ministério do Trabalho.)

Sobre o direito ao FGTS, marque V para as alternativas
verdadeiras e F para as falsas.
( ) Trabalhadores rurais.
( ) Atletas profissionais (jogadores de futebol, vôlei etc.).
( ) Empregado doméstico.
( ) Trabalhadores temporários.
A sequência está correta em
A) V, F, V, F.
B) F, F, F, V.
C) F, V, F, F.
D) V, V, V, V.
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Questão 17

Questão 21

O continente Americano, em sua extensão, é considerado o
maior, compreendendo uma área total de, aproximadamente,
42.189.120 km2. Possui diversas línguas faladas como português, francês, espanhol, línguas nativas, dentre outras. Podemos afirmar que o primeiro navegador europeu a chegar ao
continente Americano foi:
A) Dom João II.
B) Américo Vespúcio.
C) Cristóvão Colombo.
D) Fernando V de Aragão.

“É o Ministério responsável pela articulação interministerial e
intersetorial das políticas de promoção e proteção dos Direitos
Humanos no Brasil. Sua atual estrutura tem origem nas antigas
Secretarias Especiais da Presidência da República: a Secretaria de
Direitos Humanos (SDH), a Secretaria de Políticas para Mulheres
(SPM), a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir) e a Secretaria Nacional da Juventude (SNJ).”

Questão 18
“M. H. estudou por dois anos em um cursinho popular (voltado
a jovens de baixa renda) para realizar o sonho de cursar engenharia em uma universidade pública. No início de 2020, viu seu
nome na lista de aprovados da Universidade Federal de São
Carlos (Ufscar), uma das melhores da América Latina. Mas, por
causa da pandemia, ele nem chegou a fazer a matrícula.”
(Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/08/14/
impacto-pandemia-ensino-superior.ghtml. Adaptado.)

São considerados reflexos da pandemia na educação, EXCETO:
A) Influência socioemocional.
B) Desafio da falta de conectividade.
C) Aumento da desigualdade educacional.
D) Insegurança alimentar relacionada à mudança climática.

Questão 19
“Os preços das hortaliças foram afetados de imediato pelo clima.
As geadas também prejudicaram a produção de hortaliças e
cana-de-açúcar.”
(Disponível em: https://g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-rural
/noticia/2021/08/15/economista-explica-os-impactos-das-geadas-parao-consumidor.ghtml.)

É possível afirmar que as geadas se tratam de um fenômeno:
A) Causado pelo movimento de massas de ar mais quentes
que sobem e se condensam.
B) Atmosférico, resultante da precipitação de pelotas de gelo;
sua formação é semelhante à da chuva e da neve.
C) Que compreende depósito de gelo nas superfícies expostas
ao frio que estejam em temperaturas iguais ou inferiores a
0° C.
D) Meteorológico, que consiste na formação de uma coluna
giratória composta por grande quantidade de vapor e
água, em nuvens espessas que se movem, formando um
cone cuja base é voltada para o alto.

Questão 20
A América do Norte está localizada no extremo norte do
continente americano; é composta por apenas três países,
sendo eles, EXCETO:
A) Canadá.
B) México.
C) Uruguai.
D) Estados Unidos.
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(Governo Federal. Disponível em: www.gov.br.)

O trecho citado anteriormente trata-se do Ministério
A) da Economia.
B) das Comunicações.
C) da Justiça e Segurança Pública.
D) da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH).

Questão 22
“Caracteriza-se por uma cobertura vegetal de menor porte com
uma grande variedade de espécies, com predomínio da vegetação herbácea, na qual os arbustos são escassos e as árvores
raras e isoladas. É encontrado nos pontos mais elevados das
serras da Mantiqueira, Espinhaço e Canastra. Na fauna, aparecem
raposas, veados, micos, capivaras, cobras, dentre outros.”
(Disponível em: https://www.mg.gov.br/conteudo/conhecaminas/
geografia/clima-vegetacao-e-relevo.)

O trecho se refere a qual tipo de vegetação do estado de
Minas Gerais?
A) Cerrado.
B) Rupestre.
C) Mata Seca.
D) Mata Atlântica.

Questão 23
Sobre a Inconfidência Mineira, está INCORRETO o que se
afirma em:
A) Inspirou a bandeira do estado, símbolo maior de Minas
Gerais.
B) Demonstrava a insatisfação com Portugal em relação à
política fiscal praticada.
C) Teve como um dos protagonistas, Tiradentes, um dos
maiores exploradores auríferos da elite daquela época.
D) Foi uma conspiração que teve como personagens: elite colonial e pessoas ligadas à exploração aurífera e à produção
agrícola.

Questão 24
“Aleijadinho foi um escultor, entalhador, carpinteiro e arquiteto do Brasil colonial. É considerado o maior representante do Barroco mineiro, sendo conhecido por suas esculturas em pedra-sabão, entalhes em madeira, altares e igrejas. A
maior parte das suas obras tem como tema central a religiosidade. As imagens sacras que produziu se caracterizam
pelas cores, leveza, simplicidade e dinamismo.” NÃO se refere
à obra de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho:
A) Museu Mineiro.
B) Chafariz da Samaritana.
C) Igreja de São Francisco de Assis.
D) Santuário do Bom Jesus de Matosinhos.
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Questão 25
“O Vaticano levou a público informações sobre suas propriedades imobiliárias pela primeira vez neste sábado (24/07/2021).
A sede da Igreja Católica tem mais de 5 mil propriedades na
Itália e no exterior.”
(Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/07/24/
vaticano-revela-propriedades-imobiliarias-pela-primeira-vez.ghtml.)

É o atual chefe supremo da Igreja Católica:
A) Papa Francisco.
B) Papa Bento XVI.
C) Papa João Paulo II.
D) Venerável João Paulo I.

CARGO: CUIDADOR SOCIAL (M)
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INSTRUÇÕES
É necessário uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos.

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

ponta grossa.
É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras e/ou
similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo.
Especificamente, não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva
identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad,
tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer
modelo, pulseiras magnéticas e similares etc., o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre
tais equipamentos.
Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários.
O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de nível superior, 30 (trinta)
questões para os cargos de nível médio e médio técnico e 25 (vinte e cinco) questões para os cargos de nível fundamental
completo e fundamental incompleto.
Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém
o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no
Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou,
ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal de aplicação.
As provas terão duração de 3 (três) horas para os cargos nível fundamental completo, fundamental incompleto e nível
médio e médio técnico e 4 (quatro) horas para os cargos de nível superior. Este período abrange a assinatura, assim como
a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito).
As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao fiscal de aplicação o Cartão de
Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico.
Os fiscais de aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas.
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação da
Inscrição ou em qualquer outro meio.
O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá se retirar do local
de realização das provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá
levar consigo o seu Caderno de Provas.
Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum desses candidatos insista em sair do local
de aplicação das provas antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, assinado
pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação e pelo Coordenador da Unidade
de Provas, para posterior análise a ser realizada pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público.

RESULTADOS E RECURSOS
- Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, a partir das
16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha.
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 (três)
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.
- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, pelo
candidato, ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme
disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público.

