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1ª Retificação – Concurso Público - Edital nº 01/2014 

 
A Câmara Municipal de Muriaé - MG no uso de suas atribuições legais torna público a 1ª retificação do 
Concurso Público nº 01/2014, que objetiva alterar os seguintes itens: 
 
 

 Alteração no subitem 5.2; 

 Alteração no Anexo IV – Conteúdo Programático (Sugestões Bibliográficas – Constituição Federal 
do Brasil). 

 
 
 
Onde se lê: 
 

5.2. As Provas Objetivas de Múltipla Escolha e de Prova de Redação terão duração máxima de 03 
(três) horas, nesta incluído o tempo para distribuição e orientações sobre as provas e o preenchimento da 

Folha de Respostas, contendo 60 (sessenta) questões com 4 (quatro) opções de respostas (a,b,c,d) cada, 
com apenas uma opção correta. Para todos os níveis escolares. Exceto aos cargos de nível escolar 
Alfabetizado, cuja, as provas constarão 40 (quarenta) questões com 4 (quatro) opções de respostas (a,b,c,d) 
cada. 

 
 
Leia-se: 
 

5.2. A Prova Objetiva de Múltipla Escolha terá duração máxima de 04 (quatro) horas, nesta 

incluído o tempo para distribuição e orientações sobre as provas e o preenchimento da Folha de Respostas, 
contendo 60 (sessenta) questões com 4 (quatro) opções de respostas (a,b,c,d) cada, com apenas uma opção 
correta. Para todos os níveis escolares. Exceto aos cargos de nível escolar Alfabetizado, cuja, as provas 
constarão 40 (quarenta) questões com 4 (quatro) opções de respostas (a,b,c,d) cada. 

 
 
 
 
 
Onde se lê: 
 
CONHECIMENTOS ATUAIS PARA TODOS OS CARGOS: A prova versará sobre questões de conhecimentos gerais da história e 

da atualidade do município de Muriaé em seus aspectos político, social, econômico, histórico e cultural. Domínio de tópicos atuais, 
relevantes e amplamente divulgados, em áreas diversificadas, tais como: Ciências, Política, Economia, Geografia, História do 
Brasil e do Município, Organização Administrativa Municipal, atualidades locais, nacionais e internacionais, noções de cidadania, 
meio ambiente (ecologia), poderes executivo, legislativo e judiciário, símbolos nacionais. 

Sugestões Bibliográficas: 

www.ibge.gov.br, 
www.iepha.mg.gov.br, 
www.igam.mg.gov.br, 

Constituição Federal do Brasil 
Revistas e jornais informativos. 

 

 

 
 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.iepha.mg.gov.br/
http://www.igam.mg.gov.br/
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Leia-se: 
 
CONHECIMENTOS ATUAIS PARA TODOS OS CARGOS: A prova versará sobre questões de conhecimentos gerais da história e 

da atualidade do município de Muriaé em seus aspectos político, social, econômico, histórico e cultural. Domínio de tópicos atuais, 
relevantes e amplamente divulgados, em áreas diversificadas, tais como: Ciências, Política, Economia, Geografia, História do 
Brasil e do Município, Organização Administrativa Municipal, atualidades locais, nacionais e internacionais, noções de cidadania, 
meio ambiente (ecologia), poderes executivo, legislativo e judiciário, símbolos nacionais. 

Sugestões Bibliográficas: 

www.ibge.gov.br, 
www.iepha.mg.gov.br, 
www.igam.mg.gov.br, 
Revistas e jornais informativos. 

 

 
 
 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do edital. 
 

Muriaé, 27 de junho de 2014. 
 

Comissão do Concurso Público 
 

Joel Morais de Asevedo Junior 
Presidente da Câmara Municipal 

 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.iepha.mg.gov.br/
http://www.igam.mg.gov.br/

