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RESOLUÇÃO Nº 04, DE 12 JUNHO DE 2019

Dispõe sobre a Retificação de Resolução
Editalícia Nº 02/2019
do Processo de
Escolha Unificado
dos Membros
do Conselho Tutelar do Município de
Matias Cardoso /MG. Referente ao
Mandato 2020/2023.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA do Município
de Matias Cardoso, no uso de suas atribuições legais estabelecidas na Lei Municipal nº
580/2015, torna pública a Retificação da Resolução Editalícia nº 02/2019, publicada no dia
06 de abril de 2019.
1. Fica Alterado a data de aplicação da “Prova Conhecimentos” para dia 21/07/2019. Em
consequência a essa alterações as datas posteriores a aplicação das provas de
conhecimentos também sofrem alterações conforme cronograma abaixo:
CRONOGRAMA DE DATAS
ETAPAS E FASES
Aplicação das Provas de Múltipla Escolha
Divulgação do Gabarito Oficial

Recursos contra questões das Provas ou erros no Gabarito Oficial
Resposta dos recursos referentes às Provas de Múltiplas Escolha
Resultado das Provas de Múltiplas Escolha (Após Recursos)
Lista Preliminar dos Candidatos Habilitados para o Teste Psicológico
Recursos contra Lista Preliminar
Resposta dos recursos referentes à Lista Preliminar
Lista Definitiva dos Candidatos Habilitados para o Teste Psicológico
Aplicação do Teste Psicológico
Resultado do Teste Psicológico
Recurso contra o resultado do Teste Psicológico
Resultado dos recursos referente ao Teste Psicológico
Lista dos Candidatos habilitados para Eleição
Datas entre a Lista dos Habilitados para Eleição
Eleição
Datas entre a Eleição e o resultado da Eleição

DATA
21/07/2019
22/07/2019
Das 08h às 17h do
dia 23/07/2019
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
05/08/2019
09/08/2019
12/08/2019
18/08/2019
23/08/2019
26/08/2019
05/09/2019
06/09/2019
09/09/2019 a
05/10/2019
06/10/2019
06//10/2019 a
08/10/2019

2. No Item 5.3 do Edital, onde se lê: a prova constará 10 questões de múltiplas escolha,
com 4 (quatro) alternativas para cada questão, sendo cada questão no valor de 01 ponto,
no total de 10 pontos. Leia se: 10 questões de Conhecimento Específicos conforme item
5.1 do Edital, 10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Informática Básica.
3. O peso individual das questões de cada matéria fica definido da seguinte forma:
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PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA

N.º DE
QUESTÕES

PESO

Conhecimentos Específicos

10

5

Língua Portuguesa

10

3

Informática Básica

10

2

TOTAL DE
PONTOS

HORÁRIO DAS
PROVAS

Fechamento dos
Portões:
7h: 30min

100

Aplicação das
Provas: 7h:45min
às 10h:45min.

4. Fica incluído no item 5.1 do Edital, o seguinte conteúdo Programático para às
provas de Língua Portuguesa e informática Básica:
LÍNGUA PORTUGUESA (Ensino Médio)
Leitura, compreensão e interpretação de textos de natureza diversa: descritivo, narrativo,
dissertativo, e de diferentes gêneros, como, por exemplo, crônica, notícia, reportagem,
editorial, artigo de opinião, texto argumentativo, informativo, normativo, charge,
propaganda, ensaio, etc. As questões de texto verificarão as seguintes habilidades:
identificar informações no texto; relacionar uma informação do texto com outras
informações oferecidas no próprio texto ou em outro texto; relacionar uma informação
com outras informações pressupostas pelo contexto; analisar a pertinência de uma
informação do texto em função da estratégia argumentativa do autor; depreender de uma
afirmação explícita outra informação implícita, identificar a ideia central de um texto;
estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias, inferir o sentido de uma
palavra ou expressão, considerando: o contexto e/ou universo temático e/ou a estrutura
morfológica da palavra (radical, afixos e flexões); relacionar, na análise compreensão do
texto, informações verbais com informações de ilustrações ou fatos e/ou gráficos ou
tabelas e/ou esquemas; relacionar informações constantes do texto com conhecimento
prévios, identificando situações de ambiguidade ou ironia, opiniões, valores implícitos e
pressuposições. Habilidade de produção textual. Conhecimento gramatical de acordo com
o padrão culto da língua. As questões de gramática serão baseadas em texto(s) e
abordarão os seguintes conteúdos: Fonética: acento tônico, sílaba, sílaba tônica; ortoépia
e prosódia. Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; correção ortográfica.
Morfologia: estruturas dos vocábulos: elementos mórficos; processos de formação de
palavras: derivação, composição e outros processos, classes de palavras: classificação,
flexões nominais e verbais, emprego. Sintaxe: teoria geral da frase e sua análise: frase,
oração, período, funções sintáticas; concordância verbal e nominal; regência nominal e
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verbal, crase; colocação de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise (em relação a um ou a
mais de um verbo). Semântica: antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos.
Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Pontuação: emprego dos sinais de
pontuação.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
ABAURRE, Maria Luíza; PONTARA, Marcela Nogueira. Coleção base: português
volume único. São Paulo: Moderna.
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São
Paulo: Nacional.
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e
redação. São Paulo: Ática.
INFANTE, Ulisses. Cursos de gramatica aplicada aos textos. São Paulo: Scipione.
ROCHA LIMA, Carlos Henrique. Da Gramática Normativa da Língua Portuguesa.
Rio de Janeiro: José Olympio.
Observação: Para o conteúdo gramatical, a bibliografia indicada serve como sugestão,
podendo o candidato recorrer a outras gramáticas que lhe forem acessíveis.
O
candidato poderá recorrer também a livros didáticos adotados nas escolas de Ensino
Médio (2.º grau).
INFORMÁTICA BÁSICA
Conceitos básicos de operação de arquivos em ambiente Windows. Conhecimentos
básicos de arquivos pastas, (diretórios). Utilização do Windows Explorer: copiar
mover arquivos, criar diretórios. Conhecimentos básicos de editor de texto (ambiente
Windows): criação de um novo documento, formatação e impressão. Conhecimentos
básicos em Planilha Eletrônica; Internet e E-mail.
5. Somente os classificados até 3 vezes o número de vagas oferecidas para cada cargo
(incluindo os empatados na última colocação) serão habilitados para participar do
Teste Psicológico.
Os demais itens e anexos da Resolução nº 02/2019 permanecem inalterados.
Matias Cardoso MG, 14 de junho de 2019.

Emanuele Fabrícia Santos
Presidente do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA
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