
   
   
   
   

   
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTRUÇÕES 
 

01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados 
em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com 
etiqueta. 
 

02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras e 
etc. Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação e o devido 
recolhimento de telefone celular, bip e outros aparelhos eletrônicos.  
 

03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 
 

04 - A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de 
Provas e à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas 
(Gabarito). 
 

05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer 
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da 
sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal 
deverá ser comunicado. 
 

06 - O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. 
 

07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma 
única resposta correta.  
 

08 - Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de 
Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, observando o nome do cargo na parte superior da próxima 
página, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido, estão 
corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou tenha qualquer imperfeição, o 
candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.  
 

09 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 
 

10 - O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de 
sua realização, contudo não poderá levar consigo o caderno de provas, somente sendo permitida essa conduta 
apenas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 
 

11 - Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair 
do local de aplicação da prova, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, 
deverá ser lavrado o Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e 
pelo coordenador da unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas escritas objetivas de múltipla escolha serão divulgados na 
Internet, no site www.consulplan.net, às 16h00min do dia subsequente ao da realização da prova escrita. 
 

- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital de Concurso Público  
nº. 001/2010, sendo observados os seguintes aspectos: 
 

a) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas escritas 
objetivas de múltipla escolha disporá de 02 (dois) dias úteis, a contar do dia subsequente ao de sua divulgação, 
em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Concurso Público no site www.consulplan.net. 
 

b) A interposição de recursos poderá ser feita somente via internet, através do Sistema Eletrônico de 
Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, 
apenas no prazo recursal, à Consulplan, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no link 
correspondente ao Concurso Público. 
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CCAARRGGOO::  MMOOTTOORRIISSTTAA  II  
 
TEXTO:          O ano de pensar 
 

Pensar não é uma obrigação: é um direito, e deveria ser um prazer. Naquela horinha no ônibus ou no carro, andando, 
nadando, comendo, não fazendo nada – o que é um luxo, e nós, bobos, pouco saboreamos –, nada melhor do que deixar 
tudo de lado e refletir, ou deixar as ideias vagando numa atenção flutuante, como dizia Freud. Largar mão, por alguns 
instantes, dos compromissos, do cansaço, da falta de tempo, da dificuldade em ser feliz, da pouca harmonia consigo e 
com o mundo, das tragédias, das decepções universais ou pessoais – e dar-se o prêmio de pensar. Para algumas pessoas, 
parar para pensar não é desmontar. 

E ficariam dispensados os dez ou doze ou três propósitos, as intenções fajutas eternamente repetidas – como as de 
emagrecer, romper ou melhorar o relacionamento, sair de casa, voltar a estudar, vencer na vida, ter filhos, mudar de 
emprego ou de parceiro, deixar de beber, de fumar, de se drogar com outras substâncias. A essência seria esta: neste ano, 
eu vou pensar. Em mim, na vida, nos outros, no mundo, em mil coisas ou numa coisa só – que seja realmente importante. 

Pensar para ser uma pessoa mais decente; pensar para amar mais e melhor, começando por mim mesmo; pensar para 
votar com mais lucidez; pensar no que de verdade eu quero, se é que eu quero alguma coisa – ou sou do tipo que se deixa 
levar por desânimo, preguiça ou desencanto? 

Pensar simplesmente para criar meu mundo particular, não num ataque de loucura, mas de criatividade. Pois o real 
não existe, existe o que vemos dele.                                                                                     (O ano de pensar, Lia Luft, fragmento)  
 
01) De acordo com o texto de Lya Luft, analise: 

I. Pensar é um direito, e deveria ser um prazer. 
II. Para algumas pessoas, parar para pensar não é desmontar. 

III. Pensar é uma obrigação do ser humano. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I, II, III  B) II   C) II, III  D) I, II   E) III 

 
02) De acordo com o texto, deve-se pensar para, EXCETO: 

A) Votar com mais lucidez.     D) Amar melhor. 
B) Amar mais.      E) Romper ou melhorar o relacionamento. 
C) Ser uma pessoa mais decente. 

 
03) Em “Pensar simplesmente para criar meu mundo particular, não num ataque de loucura, mas de criatividade.” a 

palavra destacada exprime circunstância de: 
A) Confirmação. B) Oposição.  C) Soma.  D) Alternância.  E) Conclusão. 

 
04) No trecho “ou sou do tipo que se deixa levar por desânimo, preguiça ou desencanto?” o ponto de interrogação 

(?) foi utilizado para: 
A) Introduzir diálogo.     D) Indicar sentido de surpresa ou admiração. 
B) Finalizar frase afirmativa.    E) Realçar palavra ou expressão. 
C) Indicar questionamento, pergunta. 

 
05) “Para algumas pessoas, parar para pensar não é desmontar.” A palavra destacada é um pronome: 

A) Indefinido. B) Relativo.  C) Demonstrativo. D) Possessivo.  E) Interrogativo. 
 
06) A acentuação das palavras a seguir encontra-se corretamente relacionada, EXCETO em: 

A) três: monossílabo tônico.     
B) céticos: proparoxítona.      
C) tragédias: paroxítona terminada em ditongo seguida de “s”. 
D) é: monossílabo tônico. 
E) essência: paroxítona terminada em ditongo. 

 
07) Há ERRO de grafia em: 

A) As pessoas estão vivendo em harmonia. 
B) Certos limites vem contribuindo com a lucidez e a verdade. 
C) Há alguns empecilhos para a mudança de propósitos de vida. 
D) Todos se veem numa caverna de trevas. 
E) Ficou dispensado o pensamento fajuto. 
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08) “Pensar simplesmente para criar meu mundo particular, ...” A palavra destacada anteriormente significa: 
A) Relativamente.      D) Unicamente. 
B) Repentinamente.      E) Francamente. 
C) Propriamente.  

 

09) Quanto à concordância, assinale a alternativa INCORRETA: 
A) A maioria das pessoas faltou.    D) Morria-se de tédio naquela casa. 
B) Qual de nós seremos escolhidos?    E) Ontem fez dez anos que ela se foi. 
C) Hoje sou eu que faço a reunião. 

 

10) Assinale a afirmativa em que há um ERRO quanto à flexão verbal: 
A) Pensamento sublime o detivera aqui. 
B) A mãe não interveio a tempo na solução daquele problema. 
C) A própria menina precaviu-se contra aquele mal. 
D) Mesmo com o pensamento iludido, o jovem reouve a consciência da trágica situação. 
E) A mãe previu no filho uma personalidade marcante. 

  

MATEMÁTICAMATEMÁTICA  
  

11) Das afirmativas a seguir marque a correta: 
A) Saldo negativo de R$50,00 é menor que saldo negativo de R$500,00. 
B) Dois metros e meio de corrente é menor que 200 centímetros de corrente. 
C) A temperatura de – 2 graus é maior que uma temperatura de – 10 graus. 
D) A altitude de + 50 metros é menor que + 40 metros. 
E) Vou para a escola às 7 horas e Maria vai mais tarde, às 6 horas. 

 
12) Na fila de uma banco estavam 6 pessoas. Para atender cada uma, o caixa gastou 10 minutos. Quanto tempo 

levou o atendimento de todas as pessoas? 
A) 60 minutos. B) 50 minutos.  C) 40 minutos.  D) 30 minutos.  E) 20 minutos. 

 
13) Num jogo de futebol, Sandro marcou 2 gols, Júlio marcou o dobro e Carlos a metade dos gols de Júlio. 

Quantos gols foram marcados nesta partida? 
A) 6  B) 7   C) 8   D) 9   E) 10 

 
14) Um colecionador tem uma centena de figurinhas e as separou em grupos de dez. Quantas dezenas de 

figurinhas ele obteve? 
A) 10  B) 100   C) 1   D) 9   E) 20 

 
15) A idade de meu irmão é maior que 30 anos e menor que 50 anos, é formada por número par e dois algarismos 

iguais. Qual é a idade de meu irmão? 
A) 36  B) 40   C) 44   D) 33   E) 49 

 
16) Marque a seguir a alternativa em que o número 5328 está decomposto corretamente: 

A) 5000 – 328      D) 5300 – 28 
B) 5000 – 300 – 20 – 8     E) 5300 – 20 – 8 
C) 5000 – 300 – 28 

 
17) Um carro percorreu 325 quilômetros em 5 horas. Supondo que esse carro andou sempre na mesma velocidade, 

quantos quilômetros percorreu em uma hora? 
A) 68  B) 66   C) 65   D) 72   E) 75 

 
18) Dois amigos foram a uma pizzaria, pediram uma pizza que o garçom dividiu em 5 fatias iguais. Quanto cada 

um comeu, se sobrou 
5
1

 da pizza? 

A) 
5
1

  B) 
5
2

   C) 
5
3

   D) 
5
4

   E) 
5
5

 

 
19) O Pico da Neblina, localizado na Serra do Imeri no Amazonas, tem 3014 metros de altura e o Pico da 

Bandeira, na Serra do Caparaó em Minas Gerais, tem 2889 metros de altura. Qual a diferença em metros 
entre esses dois picos brasileiros? 
A) 125  B) 130   C) 135   D) 140   E) 145 
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20) Para assistir um jogo de futebol, 200 amigos resolveram alugar um ônibus de 36 lugares cada um. Feita a 
divisão de pessoas pelos lugares, sobraram quantos amigos? 
A) 10  B) 20   C) 30   D) 40   E) 50 

  

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOSCONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
  

21) NÃO é considerada uma infração grave: 
A) Transitar com farol desregulado ou com luz alta perturbando outro condutor. 
B) Ultrapassar pela direita exceto quando a condição assim o permitir. 
C) Deixar o condutor ou o passageiro de usar o cinto de segurança. 
D) Deixar de reduzir a velocidade à aproximação de animais na pista, em declive ou ao ultrapassar ciclista. 
E) Deixar de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade. 

 

22) Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) A embreagem serve para acoplar ou não o motor ao sistema de transmissão do veículo. 
(     ) A pressão de ar é um fator primordial na vida de um pneu. 
(     ) A árvore de transmissão tem a finalidade de transmitir a força necessária a cada roda de forma independente. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, F  B) V, V, V  C) F, V, F  D) F, F, V  E) V, F, V 

 

23) Assinale a alternativa INCORRETA: 
A) O alternador repõe a carga da bateria. 
B) O pedal, ao ser pressionado pelo pé do condutor, efetua o acionamento. 
C) O platô desacopla o motor do câmbio. 
D) O cardã transmite o movimento do câmbio ao diferencial. 
E) O diferencial recebe a rotação do câmbio pelo cardã. 

 

24) Observe a placa de regulamentação e assinale o seu significado: 
A) Proíbe a conversão do veículo à direita. 
B) Obriga o condutor a circular no sentido indicado. 
C) Proíbe a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. 
D) Indica obrigatoriedade de circular pela rotatória. 
E) Determina que o sentido obrigatório de circulação é em frente. 

 

25) Analise as afirmativas: 
I. Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério 

Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo. 
II. Na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado. 

III. Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítimas, não se importará a prisão em 
flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) II  B) I, II, III  C) I, III   D) II, III  E) III 

 

26) Observe a placa de advertência apresentada e assinale o seu significado: 
A) Área escolar. 
B) Rua sem saída. 
C) Passagem sinalizada de escolares. 
D) Pista irregular. 
E) Sentido único. 

 

27) Sobre as normas de circulação, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e 

retornos. 
(     ) A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. 
(     ) Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança. 
A sequência está correta em: 
A) F, F, V  B) V, V, V  C) V, F, V  D) V, V, F  E) F, V, F 

 

28) Fazem parte do sistema de alimentação do veículo, EXCETO: 
A) Bomba de sucção.     D) Conexões. 
B) Tanque de combustível.     E) Tubulações.  
C) Pescador. 
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29) Analise as afirmativas correlatas: 
I. “Fica vedada a utilização de nome de pessoas vivas para denominar prédios, ruas ou logradouros públicos 

municipais.” 
II. “Fica vedado a denominação de mais de um logradouro público com o nome da mesma pessoa.” 
Assinale a alternativa correta: 
A) As afirmativas I e II estão corretas.   D) A afirmativa I está parcialmente correta. 
B) Apenas a afirmativa I está correta.   E) As afirmativas I e II estão incorretas. 
C) Apenas a afirmativa II está correta. 

 
30) “É de responsabilidade do _______________, em conformidade com os interesses e as necessidades da população, 

a realização de obras públicas, podendo contratá-las com particulares nos termos da legislação.”  
(Lei Orgânica Municipal, art. 35) 

Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior: 
A) estado  B) vereador  C) agente político D) município  E) Poder Judiciário 

  
CONHECIMENTOS  GERAISCONHECIMENTOS GERAIS  

  
31) Sobre a região sudeste brasileira, marque V para as afirmativas verdadeiras e F paras as falsas: 

(     ) É considerada a região mais populosa do Brasil. 
(     ) A maior parte da população vive na zona urbana. 
(     ) Em Minas Gerais localizam-se importantes cidades históricas. 
A sequência está correta em: 
A) F, V, F  B) V, V, V  C) V, V, F  D) F, F, V  E) V, F, V 

 
32) “Energia gerada a partir do vento. É uma fonte limpa e inesgotável, porém, ainda pouco utilizada.” Trata-se da 

energia: 
A) Hidráulica. B) Fóssil.  C) Geotérmica.  D) Solar.  E) Eólica. 

 
33) É um político, professor e advogado brasileiro. Candidato eleito a governador do estado de Minas Gerais nas 

eleições deste ano: 
A) Itamar Franco.      D) Hélio Costa. 
B) Antônio Anastasia.     E) Márcio Lacerda. 
C) Aécio Neves. 

 
34) Assinale a seguir, um município mineiro: 

A) Paracambi. B) Sumaré.  C) Montes Claros. D) Colatina.  E) Aracruz. 
 
35) “A bossa nova é um movimento da música popular brasileira surgido na capital fluminense.” Fizeram parte 

desse movimento, EXCETO: 
A) Ari Barroso.      D) João Gilberto. 
B) Luiz Bonfá.      E) Antônio Carlos Jobim. 
C) Vinícius de Moraes. 

 
36) A gravura reproduzida representa que importante momento histórico do Brasil? 
 

 
 

A) Guerra do Paraguai.     D) Guerra de Canudos. 
B) Inconfidência Mineira.     E) Expulsão dos Holandeses. 
C) Independência do Brasil. 
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37) “É de conhecimento geral que as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro são as maiores metrópoles brasileiras com 
números populacionais muito superiores as demais, sendo que ambas se localizam na região Sudeste.” A terceira 
maior capital brasileira em números gerais de população se encontra na seguinte região do país: 
A) Norte (Manaus – AM).     D) Sudeste (Belo Horizonte – MG). 
B) Nordeste (Salvador – BA).    E) Sul (Curitiba – PR).  
C) Centro-Oeste (Brasília – DF). 

 
38) Na Organização das Nações Unidas (ONU) foram instituídos determinados organismos para lidar com 

algumas áreas específicas, como a UNESCO, que tem como prioridade(s): 
A) A área financeira.     D) A agricultura. 
B) A educação, a ciência e a cultura.   E) O trabalho. 
C) A saúde. 

 
39) Viver nas aldeias afetadas no oeste da Hungria pela avalanche tóxica de “lama vermelha” não é mais possível, 

afirmaram vários especialistas e organizações ambientais que advertiram sobre os efeitos nocivos da 
contaminação da terra e do ar. “Deveríamos ter a coragem de dizer que é impossível viver nas duas localidades”, 
disse Gábor Zacher, médico diretor da Toxicologia do Hospital de Budapeste.                             (EFE – 13/10/2010) 
O país que passou por este grande acidente ambiental se localiza no continente: 
A) Africano. B) Americano.  C) Asiático.  D) Europeu.  E) Oceânico. 

 
40) O derretimento de geleiras localizadas na Antártida vem aumentando de forma acelerada nos últimos anos. 

Podemos apontar como consequência direta deste fato: 
A) Xenofobia entre os povos.    D) Reorganização da política internacional. 
B) Desaparecimento de cidades litorâneas.   E) Aumento da produção pesqueira mundial. 
C) Aumento de áreas cultiváveis. 

 
 

 







