CONCURSO PÚBLICO
CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS – MG
CARGO
AGENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
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).

PROVA LÍNGUA PORTUGUESA/ INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 A 04
TJ SP suspende liminares que obrigavam USP a ceder „pílula do câncer‟
Desembargador classificou como „irresponsável‟ o fornecimento da substância sem
comprovação de eficácia
SÃO PAULO - O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
cassou na última quarta-feira as milhares de liminares que obrigavam a
Universidade de São Paulo (USP) a fornecer cápsulas de fosfoetanolamina a
pacientes com câncer. A substância, que supostamente trata a doença, não possui
registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Além da cassação, a
resolução impede os juízes do Estado de tomarem decisões futuras sobre o
assunto.
A decisão foi tomada após o Estado de São Paulo apresentar um recurso
argumentando que a substância não tem ação benéfica comprovada em humanos e
seus efeitos adversos não são conhecidos.
A corrida pela fosfoetanolamina se intensificou após o dia 9 de outubro, quando
o Ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar
favorável a Alcilena Cincinatus, de 68 anos, com câncer no pâncreas e fígado, e em
fase terminal. Esta decisão suspendeu a anterior, do Tribunal de Justiça de São
Paulo, que havia negado o pedido à família. O filho dela, o advogado Dennis,
afirmou que essa era a “última tentativa” e por isso recorreu ao Supremo.
Após o episódio, cerca de duas mil liminares foram pedidas no Estado. A USP
recorreu, afirmando que não tinha condições de produzir o remédio em larga escala
e que, além disso, não há pesquisas que atestem a eficácia da droga.
O desembargador Sérgio Rui classificou como “irresponsável” o fornecimento de
substância e afirmou que ela “não é um medicamento e vem sendo utilizada sem
um mínimo de rigor científico e sem critério por pacientes de câncer que relatam
melhora genérica em seus quadros clínicos, porque não foram realizadas pesquisas
que permitam estabelecer uma correlação segura e indubitável entre seu uso e a
hipotética evolução relatada”.
Disponível em:<http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/tj-sp-suspende-liminares-que-obrigavam-usp-ceder-pilulado-cancer-18028271>
Acesso em: 12/11/2015

QUESTÃO 01
De acordo com o texto o uso de fosfoetanolamina:
(A) é um medicamento que trata somente o câncer de fígado.
(B) possui efeitos colaterais ignotos.
(C) possui ação auspiciosa comprovada em seres humanos.
(D) vem sendo utilizada com eminente rigor científico.

QUESTÃO 02
Sobre a formação da palavra “irresponsável”, marque a alternativa cujas palavras
são formadas pelo mesmo processo:
(A) alistar, desalmado.
(B) achatamento, amaciar.
(C) supersônico, incapaz.
(D) envergonhar, esfarelar.
QUESTÃO 03
Leia:
“(...) havia negado o pedido à família. (...)”
Marque a alternativa cujo sinal indicativo de crase seja OBRIGATÓRIO:
(A) Diga ___ tal senhora que seu pedido foi aceito.
(B) Não dê atenção ___ pessoas ignorantes.
(C) Fez a prova ___ lápis.
(D) Rezamos ___ Nossa Senhora todos os dias.
QUESTÃO 04
Leia:
“(...) O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cassou na
última quarta-feira as milhares de liminares que obrigavam a Universidade de São
Paulo (USP) a fornecer cápsulas de fosfoetanolamina a pacientes com câncer. (...)”
A palavra que melhor substitui a que se encontra sublinhada é:
(A) restaurou.
(B) restabeleceu.
(C) repôs.
(D) revogou.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 05 A 10
Respeite os limites do bebê nos ensaios de recém-nascido; veja dicas
sobre segurança
Os chamados ensaios newborn, que mostram os bebês em seus primeiros
dias de vida em poses bem flexíveis, já se popularizaram no Brasil. Já há até
mães que realizam chás com cotas para a futura aquisição do álbum
fotográfico do recém-nascido.
Só que os pais precisam estar atentos à formação e experiência do
fotógrafo. É que esse tipo de ensaio requer conhecimento não só da técnica
fotográfica como também da anatomia e fisiologia do bebê.
Simone Silvério, presidente da ABFRN (Associação Brasileira de
Fotógrafos de Recém-Nascidos), diz que uma puxada errada de braço pode
provocar lesões no bebê. Da mesma forma, ela alerta que o profissional
precisa conhecer os materiais que serão utilizados no ensaio para que as
imagens sejam feitas com toda segurança. “É muito comum colocar bebê
dentro de balde nesse tipo de ensaio. Mas em que tipo de balde podemos
colocá-lo? Pode ser um balde que se cair quebra? Posso colocar o bebê
dentro do balde e o balde em cima da mesa? E se o balde tombar?
Precisamos estar atentos a tudo que coloca a segurança do bebê em risco”,
diz ela.
E como os pais devem escolher o fotógrafo do álbum de seu recémnascido. Primeiramente, pegue indicações de amigos e parentes. Pesquise o
trabalho do profissional. Mas se você não conhecer ninguém que tenha feito
esse tipo de trabalho? Uma saída é consultar o site da ABFRN, que traz uma
lista de profissionais associados à entidade. “Para fazer parte da ABFRN é
preciso cumprir uma série de requisitos, como ter experiência mínima de 1
ano fotografando recém-nascidos”, afirma Simone.
(...)
Quando fotografar o bebê?
A ABFRN diz que o ideal para o álbum newborn é que o bebê seja
fotografado entre o 5° e 14º dia de vida, quando os recém-nascidos “são mais
maleáveis, apresentam sono profundo e as cólicas ainda não afetam o
descanso”.
O bebê está sempre dormindo nesse tipo de ensaio. Para que ele fique
tranquilo, não pode estar sentindo dor nem com fome. Recomenda-se que ele
seja amamentado a cada duas horas para que não sinta fome e se irrite.
Como os bebês são fotografados sem roupa ou fazem troca de acessórios,
é preciso prestar atenção na temperatura do ambiente. A recomendação é
que a temperatura esteja entre 26°C e 30°C e a umidade relativa do ar, entre
50 e 60%.
Disponível em:<http://maternar.blogfolha.uol.com.br/2015/11/18/ensaio-de-newborn-requer-conhecimento-eatencao-com-a-seguranca-do-bebe/> Acesso em: 18/11/2015

QUESTÃO 05
O assunto principal do texto é:
(A) A Associação Brasileira de Fotógrafos de Recém-Nascidos.
(B) O dinamismo dos recém-nascidos.
(C) Os ensaios newborn.
(D) A banalização da ABFRN.
QUESTÃO 06
Conforme o 1º e 2º parágrafos do texto, os responsáveis:
(A) devem estar acautelados à formação do fotógrafo.
(B) levam em conta a inflexibilidade das poses dos bebês.
(C) ignoram a experiência do profissional em fotografia.
(D) devem estar destituídos das técnicas fotográficas.
QUESTÃO 07
A ABFRN afirma que o ideal para o álbum “newborn” é que:
(A) o bebê seja fotografado no primeiro trimestre de vida.
(B) o bebê esteja em local com temperatura e umidade ideais.
(C) o recém-nascido seja aleitado após o ensaio.
(D) o recém-nascido esteja acordado para fotografá-lo.
QUESTÃO 08
Leia:
“(...) ela alerta que o profissional precisa conhecer os materiais (...)”
Marque a alternativa que possua a mesma classificação sintática da Oração
Subordinada Substantiva sublinhada:
(A) Alguém exigiu que todos estivessem presentes.
(B) Aconselha-o a que trabalhe um pouco mais.
(C) Seu receio era que chovesse.
(D) Aconteceu que eu não encontrei o lugar marcado.
QUESTÃO 09
Leia:
“(...) Como os bebês são fotografados sem roupa ou fazem troca de acessórios, é
preciso prestar atenção na temperatura do ambiente. (...)”
Marque a alternativa em que a palavra “como” tenha a mesma função e
classificação sintática da oração acima:
(A) Como a flor se abre ao sol, assim minha alma se abre.
(B) Como diz o povo, os boatos estão livres de segundas intenções.
(C) Como José estava armado, ninguém ousou reagir.
(D) Ana voltou para casa como quem vai para a guerra.

QUESTÃO 10
Marque a alternativa em que TODAS as palavras são acentuadas pela mesma
posição da sílaba tônica:
(A) ninguém, saída.
(B) flexíveis, álbum.
(C) acessórios, cólicas.
(D) fotográfico, maleáveis.

MATEMÁTICA/ RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 11
Para preencher com água um balde em formato de cubo, cuja aresta mede 4
metros, Pedro usou uma torneira com uma vazão de 10 m³ de água por minuto.
Luiz, por sua vez, usou uma torneira com vazão de 8 m³ de água por minuto, para
preencher com água esse mesmo balde.
Marque a alternativa que contém a diferença entre o tempo gasto por Pedro e o
tempo gasto por Luiz para preencher com água este balde.
(A)
(B)
(C)
(D)

1 minuto e 36 segundos.
6 minutos e 40 segundos.
8 minutos.
1 minuto e 6 segundos.

QUESTÃO 12
Seja a equação do primeiro grau y = ax + b. Considere verdadeiras as afirmações:

 x = 0 implica y = 0.
 x = 2 implica y = 4.
Marque a alternativa que contém o resultado da soma a+b.
(A) 1.
(B) 4.
(C) 5.
(D) 2.
QUESTÃO 13
Maria tem idade igual a

, com

. Considere válidas as seguintes afirmações:


 A soma de todos os números inteiros de
Maria.

até

Marque a alternativa que contém a idade de Maria:
(A) 6 anos.
(B) 12 anos.
(C) 5 anos.
(D) 20 anos.

é igual a 3 vezes a idade de

QUESTÃO 14
Considere um dado com 6 faces. Cada face deste dado contém um número de 1 a
6 de maneira que duas faces distintas contêm números distintos. Joga-se o dado
duas vezes, se a soma dos números que aparecerem nas faces viradas para cima
em cada jogada for igual a 10 o jogador ganha um prêmio.
Marque a alternativa que contém a probabilidade do jogador ganhar o prêmio.
(A)

(B)

(C)

(D)
QUESTÃO 15
Paulo emprestou à sua irmã 50 mil reais com a condição de que ela pagasse a
dívida considerando juros simples de 0,5 % ao mês.
Sabe-se que a irmã de Paulo pagou a dívida após 1 ano e 8 meses do dia do
empréstimo.
Marque a alternativa que contém o montante que Paulo recebeu.
(A) 52 mil e 500 reais.
(B) 57 mil e 500 reais.
(C) 60 mil reais.
(D) 55 mil reais.
QUESTÃO 16
Maria estudou durante um ano para uma prova de concurso público. No dia da
avaliação, ela sabia que a cada questão que acertasse ganharia 5 pontos e a cada
questão errada, perderia 2 pontos. No dia seguinte conferiu o gabarito e percebeu
que ganhou 72 pontos.
Se a prova continha 20 questões, qual a alternativa que contém o valor da
expressão
, considerando a quantidade de questões que Maria acertou
e

a quantidade de questões que errou.
(A) 16
(B) 14
(C) 20
(D) 12

QUESTÃO 17
Considere a, b e c como sendo os ângulos internos de um triângulo retângulo.
Sabendo que a é o ângulo reto, a soma b + c deve valer:
(A) 100°.
(B) 80°.
(C) 150°.
(D) 90°.
QUESTÃO 18
Marcos e Regina entraram de férias e resolveram percorrer um trajeto de 666 km a
pé, na estrada que liga a cidade A até a cidade B. Para chegar ao destino
demoraram 16 dias.
Marque a alternativa que contém a média aritmética da quilometragem que Marcos
e Regina percorreram para ir da cidade A até a cidade B.
(A) 41,62 km/dia.
(B) 40,05 km/dia.
(C) 39,80 km/dia.
(D) 35,24 km/dia.
QUESTÃO 19
Observe a figura a seguir.

Sabendo que as retas r e s são paralelas, marque a alternativa que contém o valor
da expressão
(A) 46°.
(B) 68º.
(C) 34°.
(D) 30º.

QUESTÃO 20
Uma circunferência tem raio de

. A região determinada por ela foi dividida em

três setores circulares, cujos ângulos, em graus, medem
Marque a alternativa que corresponde ao valor numérico de
(A) 230
(B) 225
(C) 220
(D) 235

,

e
.

INFORMÁTICA
QUESTÃO 21
Para se armazenar e realizar operações com arquivos no Windows 7 é necessário
criar uma ou mais partições no disco rígido e formatá-las.
Marque a alternativa CORRETA que indique qual sistema de arquivos é a melhor
opção a ser usada na formatação:
(A) FAT16.
(B) NTFS.
(C) FAT32.
(D) EXT3.
QUESTÃO 22
Cada programa instalado no computador é projetado para abrir um ou mais tipos de
arquivo em particular, sendo cada um, identificado por uma extensão de nome de
arquivo. Se houver mais de um programa no computador capaz de abrir um tipo de
arquivo, sugere-se que um programa seja definido como padrão.
Para se definir um programa que indique que todos os arquivos de determinado tipo
sejam abertos com o software listado no Windows 7, e escolhido como padrão,
escolha, dentre as opções abaixo indicadas, a alternativa CORRETA:
(A) clique com o botão direito do mouse no arquivo que deseja abrir, clique em
“Abrir” ou em “Reproduzir”, conforme a extensão do arquivo a ser aberto pelo
programa padrão, seguindo o indicado na caixa de seleção “Sempre usar o
programa selecionado para abrir este tipo de arquivo”.
(B) dê dois cliques com o botão direito do mouse sobre o arquivo que se deseja
reproduzir por meio do programa padrão indicado na caixa de seleção
“Sempre usar o programa selecionado para abrir este tipo de arquivo”.
(C) clique com o botão direito do mouse no arquivo que deseja abrir, clique em
“Abrir Com”, clique em “Escolher Programa Padrão”, e clique no programa a
ser usado para abrir o arquivo e na caixa de seleção “Sempre usar o
programa selecionado para abrir este tipo de arquivo”.
(D) clique com o botão direito do mouse no arquivo que deseja abrir, clique em
“Propriedades”, conforme a extensão do arquivo a ser aberto pelo programa
padrão, clique na aba “Segurança”, e clique na “Permissão Modificar”,
marcando-se a caixa de seleção “Sempre usar o programa selecionado para
abrir este tipo de arquivo”.

QUESTÃO 23
Dentre as maneiras para se renomear um arquivo, considere os procedimentos a
seguir indicados e marque a alternativa INCORRETA:
(A) clique com o botão direito do mouse no arquivo que se deseja renomear e,
em seguida, clique em “Propriedades”. Na aba “Geral” que se apresenta,
clique no botão “Alterar”, digite o novo nome e pressione “Enter”.
(B) clique com o botão direito do mouse no arquivo que se deseja renomear,
clique em “Renomear”, digite o novo nome e pressione “Enter”.
(C) abra o arquivo que se deseja renomear e, em seguida, salve-o com outro
nome.
(D) clique duas vezes - com breve espaço de tempo dentre os cliques - sobre o
nome do arquivo que se deseja renomear, digite o novo nome e pressione
“Enter”.
QUESTÃO 24
Suponha-se a hipótese de se necessitar inserir um cabeçalho e um rodapé
específico na primeira página de um documento do Microsoft Word 2007, e outro
cabeçalho e rodapé – diferente do disposto na primeira página -, em todas as
demais páginas do documento.
Nas opções a seguir indicadas, marque, para a realização da operação de inserção
requerida, a alternativa CORRETA:
(A) na guia “Inserir”, grupo “Cabeçalho e Rodapé”, clica-se em “Cabeçalho” ou
“Rodapé” e, no design que se deseja, elabora-se o cabeçalho ou rodapé que
se queira. Em seguida, clica-se na guia “Inserir” e, no grupo “Páginas”, clicase em “Folha de Rosto” e no design que se deseja, elaborando-a.
(B) na guia “Inserir”, grupo “Cabeçalho e Rodapé”, clica-se em “Cabeçalho” ou
“Rodapé” e, no design que se deseja, elabora-se o respectivo cabeçalho ou
rodapé. Em seguida, clica-se na guia “Layout da Página”, no inicializador de
caixa de diálogo de “Configurar Página” e, em seguida, na guia “Layout”,
marcando-se a caixa de seleção “Diferentes em páginas pares e ímpares”,
seguindo-se a elaboração no cabeçalho e rodapé específicos para a primeira
página do documento.
(C) na guia “Inserir”, grupo “Cabeçalho e Rodapé”, clica-se em “Cabeçalho” ou
“Rodapé” e, no design que se deseja, elabora-se o respectivo cabeçalho ou
rodapé. Em seguida, clica-se na guia “Layout da Página”, no inicializador de
caixa de diálogo “Configurar Página” e, após, na guia “Layout”, desmarcandose a caixa de seleção “Diferente na primeira página”, em “Cabeçalhos e
rodapés”, seguindo-se a elaboração do cabeçalho e rodapé específicos para
a primeira página do documento.
(D) na guia “Inserir”, grupo “Cabeçalho e Rodapé”, clica-se em “Cabeçalho” ou
“Rodapé” e, no design que se deseja, elabora-se o respectivo cabeçalho ou
rodapé de todas as páginas. Em seguida, clica-se na guia “Layout da
Página”, no inicializador de caixa de diálogo de “Configurar Página” e, após,
na guia “Layout”, marcando-se a caixa de seleção “Diferente na primeira
página” em “Cabeçalhos e rodapés”, seguindo-se a elaboração do cabeçalho
e rodapé específicos para a primeira página do documento.

QUESTÃO 25
Na edição de um documento do Microsoft Word 2007 é possível o controle de
alterações realizadas pelos diversos revisores que trabalharem no texto.
Assim, dentre as opções abaixo, quanto a tal controle de alterações, marque a
alternativa INCORRETA:
(A) para controlar as alterações durante a edição, deve-se, na guia “Revisão”, no
grupo “Controle”, clicar na imagem de “Controlar Alterações”, o que alterará a
coloração de fundo do botão.
(B) a desativação do controle de alterações elimina as alterações controladas do
documento.
(C) para desativar o controle de alterações durante a edição, deve-se, na guia
Revisão, no grupo Controle, clicar na imagem de “Controlar Alterações”,
ficando tal imagem sem coloração de fundo.
(D) para remover alterações controladas do documento, usam-se os comandos
dos botões “Aceitar” ou “Rejeitar”, na guia “Revisão”, grupo “Alterações”.
QUESTÃO 26
Considere a necessidade de inserir, em um documento do Microsoft Word 2007,
uma tabela de três colunas e cinco linhas, tendo, cada coluna, a largura de 5 cm.
Para se efetivar tal inserção, marque, dentre os procedimentos a seguir indicados, a
alternativa CORRETA:
(A) na guia “Inserir”, grupo “Tabelas”, clique em “Tabela” e, em seguida, clique
em “Inserir Tabela”. Em “Tamanho da tabela”, insira o número de colunas e
de linhas e, em “Comportamento de ajuste automático”, em “Largura de
coluna fixa”, ajuste o valor da largura da coluna para 5 cm.
(B) na guia “Layout da página”, grupo “Organizar”, clique em “Alinhar” e, em
seguida, clique em “Inserir Tabela”. Em “Tamanho da tabela”, insira o número
de colunas e de linhas e, em “Comportamento de ajuste automático”,
especifique o valor da largura da coluna em 5 cm.
(C) na guia “Inserir”, grupo “Tabelas”, clique em “Tabela” e, em seguida, clique
em “Desenhar Tabela”. Em “Tamanho da tabela”, insira o número de colunas
e linhas e, em “Comportamento de ajuste automático”, em “Largura de coluna
fixa”, ajuste o valor da largura da coluna para 5 cm.
(D) na guia “Início”, grupo “Parágrafo”, no botão “Desenhar tabela”, escolha a
opção de menu de “Desenhar tabela”, insira o número de colunas e de linhas
e especifique o valor da largura da coluna em 5 cm.
QUESTÃO 27
Dentre as alternativas abaixo, que detalham funções e atalhos de teclado no
Microsoft Word 2007, todas são corretas, EXCETO:
(A) F12 - exibe a caixa de diálogo Salvar como.
(B) CTRL+Z - desfaz uma ação.
(C) CTRL+B - formata as letras com negrito.
(D) CTRL+S - formata as letras com sublinhado.

QUESTÃO 28
Quanto à forma de se identificar qual é a versão do Internet Explorer que se está
utilizando, considere os itens abaixo:
I. clique no botão “Iniciar” do Windows 7, abra o Windows Explorer, clique em
“Exibir” e em “Conteúdo”.
II. no menu “Arquivo”, do Internet Explorer 11, clique em “Propriedades” e, a
seguir, no botão “Certificados”.
III. no Internet Explorer 11, clique no botão “Ferramentas
(Alt+x)”, e, depois,
clique em “Sobre o Internet Explorer”.
IV. no Internet Explorer 11, clique em “Ajuda”, na barra de “Menus” e, após,
clique em “Sobre o Internet Explorer”.
Marque a alternativa CORRETA, por meio da qual se pode saber qual é a versão
do Internet Explorer que o usuário está utilizando:
(A) os itens I e II estão corretos.
(B) apenas o item III está correto.
(C) apenas o item IV está correto.
(D) os itens III e IV estão corretos.
QUESTÃO 29
O histórico de navegação é composto pelas informações que o Internet Explorer 11
lembra e armazena em um computador conforme se navega pela Web.
Quando se apaga o histórico de navegação, os itens abaixo indicados são
excluídos, EXCETO:
(A) informações que os sites armazenam no computador para lembrar
preferências, por exemplo, informações de entrada ou localização, os
chamados cookies.
(B) os arquivos baixados propriamente ditos.
(C) imagens, cópias de páginas e outros tipos de conteúdo de mídia
armazenados em cache e em arquivos temporários de internet no
computador.
(D) dados de formulários salvos, quais sejam informações inseridas em
formulários, como endereço de e-mail ou um endereço para entrega.

QUESTÃO 30
Dentre as opções abaixo, quanto à forma de se anexar um arquivo a uma
mensagem do Outlook 2007, marque a alternativa CORRETA:
(A) na guia “Mensagem”, no grupo “Incluir”, clica-se em “Anexar Item” e, na caixa
de diálogo “Inserir Item”, navega-se até selecionar o arquivo que se deseja
anexar e, em seguida, clica-se em “Inserir”.
(B) na guia “Inserir”, grupo “Incluir”, clica-se em “Anexar Item” e, na caixa de
diálogo “Inserir Item”, navega-se até selecionar o arquivo que se deseja
anexar e, em seguida, clica-se em “Inserir”.
(C) na guia “Mensagem” ou “Inserir”, grupo “Incluir”, clica-se em “Anexar Arquivo”
e, na caixa de diálogo “Inserir Arquivo”, navega-se até selecionar o arquivo
que se deseja anexar e, em seguida, clica-se em “Inserir”.
(D) na guia “Inserir”, grupo “Ilustrações”, clica-se em “Imagem”, navega-se até
selecionar o arquivo que se deseja inserir e, em seguida, clica-se em “Inserir”.

ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA.

Questão
Nº 01
Nº 02
Nº 03
Nº 04
Nº 05
Nº 06
Nº 07
Nº 08
Nº 09
Nº 10
Nº 11
Nº 12
Nº 13
Nº 14
Nº 15

Resposta

Questão
Nº 16
Nº 17
Nº 18
Nº 19
Nº 20
Nº 21
Nº 22
Nº 23
Nº 24
Nº 25
Nº 26
Nº 27
Nº 28
Nº 29
Nº 30

Resposta

Este Caderno de Prova será divulgado dia 22 de março de 2016, no site da FGR
www.fgrconcursos.org.br, bem como no site da Câmara Municipal de Carmo de
Minas www.cmcm.mg.gov.br.
O Gabarito será divulgado dia 22 de março de 2016, no jornal Panorama, no site da
FGR www.fgrconcursos.org.br e no site da Câmara Municipal de Carmo de Minas
www.cmcm.mg.gov.br.

DECLARAÇÃO

Declaro,

para

os

devidos

fins,

que

o

(a)

candidato

(a)

_____________________________________________________________,
compareceu nesta data, no período de 13:30 às 18:00 horas, para realização das
Provas Objetivas do Concurso Público da Câmara Municipal de Carmo de Minas.
Carmo de Minas, 20 de março de 2016.

Roberto Nunes de Siqueira Campos
Gerente do Setor de Concursos - FGR

