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PROGRAMA DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA
CARGOS








Eletricista
Mecânico I
Mecânico II
Motorista II
Operador de Máquinas I
Operador de Máquinas II
Soldador

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: 4ª Série completa do Ensino Fundamental
PROVAS: Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais
LÍNGUA PORTUGUESA
1. Texto: Leitura, compreensão e interpretação de textos – ler, compreender e interpretar textos que circulam
normalmente na sociedade. Distinguir as ideias principais e secundárias. Relacionar texto e contexto. Interpretar
recursos coesivos na construção do texto: uso de preposições, conjunções, pronomes, advérbios, artigos,
concordância verbal e nominal. 2. Ortografia – emprego de, por exemplo, s, z e x, ch e x, j e g, c e sc. Acentuação
gráfica: emprego do acento agudo e do acento circunflexo. Dada uma lista de palavras de uso frequente, distinguir
as que devem ser acentuadas graficamente das que não levam sinal gráfico. Partição silábica: noções
elementares. 3. Morfologia – prefixos e sufixos: noções elementares. Noções de flexões de nomes e de verbos. 4.
Vocabulário – sinônimos e antônimos. 5. Sinais de pontuação e seus efeitos comunicativos.
MATEMÁTICA
1. Sistema de Numeração Decimal: Leitura e escrita de números. Valor posicional. Números pares e números
ímpares. Antecessor e sucessor. Números ordinais. Ordem crescente e ordem decrescente. 2. Números Naturais:
Operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Propriedades das operações. Situações-problema
envolvendo as operações. 3. Frações e Números Decimais: Representação. Equivalência. Comparação.
Simplificação. Operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistema monetário. 4. Medidas: de tempo, de
comprimento, de área e de massa. 5. Geometria: Formas Geométricas Planas. Triângulos, quadriláteros, círculos e
discos. Construção de Figuras Espaciais: poliedros, prismas, pirâmides, cilindros, cones, esferas e bolas.
Perímetro e área.
CONHECIMENTOS GERAIS
Atualidades; Noções de História e Geografia de Minas Gerais e do Brasil; Cultura e sociedade brasileira; Meio
Ambiente.
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