
   
   
   
   

   
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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::  OOPPEERRAADDOORR  DDEE  MMÁÁQQUUIINNAASS  PPEESSAADDAASS  II  
 

TEXTO:  
 

Sumi porque só faço besteira em sua presença, fico mudo quando deveria verbalizar, digo um absurdo atrás do outro 
quando melhor seria silenciar, faço brincadeiras de mau gosto e sofro antes, durante e depois de te encontrar. 

Sumi porque não há futuro e isso não é o mais difícil de lidar, pior é não ter presente e o passado ser mais fluido que 
o ar. 

Sumi porque não há o que se possa resgatar, meu sumiço é covarde mas atento, meio fajuto, meio autêntico. 
Sumi porque sumir é um jogo de paciência, ausentar-se é risco e sapiência, pareço desinteressado, mas sumi para 

estar para sempre do seu lado, a saudade fará mais por nós dois que nosso amor e sua desajeitada e irrefletida 
permanência.                   (Martha Medeiros)   
 
01) De acordo com o texto, analise: 

I. A saudade fará mais pelo relacionamento dos dois do que o amor. 
II. A autora afirma que sumir é um jogo de paciência. 

III. O relacionamento é covarde, fajuto, apresenta risco ao amor das pessoas.   
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) III  B) I, II, III  C) I, II   D) I, III   E) II 

 
02) “Sumi porque só faço besteira em sua presença, fico mudo quando deveria verbalizar...” As palavras destacadas 

anteriormente exprimem ideia de:   
A) Consequência e tempo.     D) Proporção e finalidade. 
B) Conclusão e soma.     E) Conformidade e escolha. 
C) Causa e tempo. 

 
03) De acordo com o texto de Martha Medeiros, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 

(     ) “e isso não é o mais difícil de lidar, ...” A palavra destacada é um pronome demonstrativo. 
(     ) “ausentar-se é risco e sapiência, ...” A palavra destacada significa “sabedoria”. 
(     ) “meu sumiço é covarde, mas atento, ...” A palavra destacada é um monossílabo átono.  
A sequência está correta em: 
A) V, V, V  B) F, F, V  C) V, F, V  D) F, V, F  E) V, V, F 

 
04) Em “A saudade fará mais por nós dois que nosso amor e sua desajeitada e irrefletida permanência.”, o ponto 

final ( . ) foi utilizado para: 
A) Finalizar o período.     D) Inserir uma explicação. 
B) Finalizar uma interrogativa direta.   E) Separar vocativo.    
C) Exprimir indignação. 

 
05) O uso do sinal indicativo de crase encontra-se INCORRETO em: 

A) À medida que o tempo passa, sinto maior em mim a sua presença. 
B) Às vezes sou muito covarde. 
C) Cheguei às onze horas. 
D) Conversaremos frente à frente. 
E) Sumi porque preciso ir à aula. 

 
06) Assinale a afirmativa que apresenta a forma verbal adequada: 

A) Havia sérios compromissos.    D) Um ou outro homem farão o pedido. 
B) Tinha vários alunos na sala de aula.   E) Haja visto os problemas surgidos. 
C) Rir e chorar se alterna. 

 
07) Em “Meu sumiço é covarde mas atento, ...” o termo destacado indica: 

A) Adequação.      D) Adversidade. 
B) Consequência.      E) Escolha. 
C) Comparação.   

 
08) A acentuação das palavras está INCORRETAMENTE relacionada em: 

A) fará: oxítona terminada em “a”.    D) sapiência: proparoxítona. 
B) só: monossílabo tônico.     E) nós: monossílabo tônico. 
C) autêntico: proparoxítona. 
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09) Assinale a afirmativa escrita INCORRETAMENTE: 
A) Não sei onde te encontrar.    D) Há seis meses não vejo o Juliano. 
B) Eles reuniram em uma cessão extraordinária.  E) Trouxeram-me um ramalhete de flores fragrantes.  
C) Daqui a dois meses ele voltará. 

 
10) Há um verbo no pretérito imperfeito do indicativo na seguinte alternativa: 

A) Estampava em seu rosto, um sorriso de criança.  D) Coube ao pai julgar o filho. 
B) Demoliram muitas casas neste local.   E) Eles se correspondem diariamente.  
C) Compramos muitos doces e balas. 

  
MATEMÁTICAMATEMÁTICA  

  
11) Das adições que podem ser efetuadas a seguir, identifique a que o total é igual a 366: 

A) 135 + 423 B) 204 + 162  C) 320 + 145  D) 521 + 152  E) 650 + 108 
 
12) Marli tem duas jarras e quer colocar 36 flores em partes iguais. Dessa forma, cada jarra ficará com quantas 

flores? 
A) 15  B) 16   C) 17   D) 18   E) 19 

 
13) Maria Alice tinha 30 bombons e repartiu igualmente entre seus filhos, sendo que cada um ganhou 5 bombons. 

Quantos filhos tem Maria Alice? 
A) 6   B) 5    C) 4    D) 3    E) 2  

 
14) No sistema de medidas usa-se o metro. Nas informações a seguir, marque a INCORRETA: 

A) A fita métrica é usada pela costureira. 
B) A régua métrica é usada para marcar textos em livros. 
C) A trena é usada para medir grandes comprimentos. 
D) O metro articulado é usado por pedreiros e marceneiros. 
E) O metro do comerciante é usado para medir tecidos. 

 
15) Ana foi ao supermercado e comprou 5 dúzias de laranjas e uma dúzia e meia de bananas. Quantas frutas Ana 

comprou? 
A) 65  B) 70   C) 75   D) 78   E) 80 

 
16) Marque a seguir o número que antecede o número 997: 

A) 998  B) 999   C) 996   D) 1000  E) 1002 
 
17) Antônio trabalha 8 horas por dia e 5 dias na semana. Considerando o mês de 30 dias, quantas horas Antônio 

trabalha em um mês? 
A) 240 horas. B) 230 horas.  C) 200 horas.  D) 180 horas.  E) 160 horas. 

 
18) No calendário do ano de 2010, um semestre tem quantos meses? 

A) 8 meses.  B) 7 meses.  C) 6 meses.  D) 5 meses.  E) 4 meses. 
 
19) Sobre as figuras planas identificadas a seguir, marque a que está definida corretamente: 

A) O quadrado tem 3 lados iguais.    D) O triângulo tem 3 lados circulares. 
B) O losango tem os lados do mesmo tamanho.  E) O cilindro é igual ao cone. 
C) O retângulo tem os lados inclinados. 

 
20) As escadas da igreja têm 8 degraus em forma de um quadrado com os lados iguais. Considerando que cada 

degrau tem 4 lados, quantos lados têm o total de degraus desta igreja? 
A) 36  B) 35   C) 34   D) 33   E) 32 

  
CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOSCONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

  
21) Observe a placa de regulamentação e assinale o seu significado: 

A) Proibido trânsito de pedestres.     
B) Proibido estacionar.      
C) Duplo sentido de circulação. 
D) Dê a preferência. 
E) Velocidade máxima permitida. 
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22) Sobre as normas de circulação, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas 

de circulação. 
(     ) Passagem é avançar à frente de outro veículo, sem mudar de faixa de trânsito. 
(     ) Nas interseções e suas proximidades, não poderá ser efetuada ultrapassagem. 
A sequência está correta em: 
A) F, F, V  B) V, V, F  C) V, V, V  D) F, V, F  E) V, F, V 

 
23) São consideradas infrações gravíssimas, EXCETO: 

A) Deixar de dar preferência a portadores de deficiência física, crianças, idosos e gestantes. 
B) Bloquear a via com veículo. 
C) Falsificar ou adulterar documento de habilitação e de identificação do veículo. 
D) Estacionar na contra-mão de direção. 
E) Retirar do local veículo legalmente retido sem permissão da autoridade. 

 
24) Sobre o sistema de direção da máquina, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para a falsas: 

(     ) Provoca a mudança da direção do veículo, quando o volante gira de um lado para o outro. 
(     ) Controla a temperatura do motor. 
(     ) Transmite a força do motor às rodas. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, V  B) F, V, F  C) F, F, V  D) V, F, F  E) V, V, F 

 
25) Nas estradas, trechos e horários sujeitos à neblina podem e devem ser tomadas as seguintes precauções, 

EXCETO: 
A) Redobrar a atenção. 
B) Reduzir a velocidade, mantendo um ritmo constante, sem acelerações ou reduções bruscas. 
C) Usar luz alta para melhorar a visibilidade. 
D) Acender os faróis baixos, mesmo de dia. 
E) Parar somente em pistas com acostamento ou em locais seguros. 

 
26) Analise as afirmativas: 

I. Não opere a máquina, caso esta não esteja em perfeitas condições de funcionamento. 
II. Nunca usar o equipamento hidráulico para levantar a máquina, a fim de realizar trabalhos de manutenção ou 

reparos. 
III. Nunca descer declives em “ponto morto” ou com a embreagem desacoplada. 

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

 
27) Analise as afirmativas: 

I. A embreagem tem a função de interromper a transmissão de potência do motor à caixa de câmbio, permitindo uma 
transmissão suave de movimento no início do deslocamento. 

II. Nunca se deve usar o bloqueio em curvas ou declives. 
III. Ao se executar curvas fechadas, pode-se utilizar o auxílio dos freios, aplicando apenas o pedal do lado da direção 

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

 
28) São equipamentos de proteção que devem ser utilizados pelo Operador de Máquinas Pesadas: 

A) Capacete.      D) Roupa refletiva. 
B) Protetores auriculares.     E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
C) Óculos de proteção ou máscara de proteção facial. 

  
29) De acordo com a Lei Orgânica de Guaxupé, a administração pública direta e indireta NÃO obedecerá ao 

seguinte princípio: 
A) Publicidade. B) Legalidade.  C) Razoabilidade. D) Eficiência.  E) Informalidade. 

 
30) “Em caso de contratação de empresa privada para publicação dos atos oficiais, o contrato não poderá ter prazo 

inferior a _______________ de duração.”             (Lei orgânica Municipal de Guaxupé, art.  18, § 1°) 
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior: 
A) seis meses B) um ano  C) vinte dias  D) trinta dias  E) dois anos  
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  
  

31) É uma economista e política brasileira, filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT) e atual presidente eleita do 
Brasil: 
A) Roseana Sarney.      D) Cnéa Cimini Moreira de Oliveira. 
B) Dilma Rousseff.      E) Ana Maria Rezende. 
C) Patrícia Freitas Lima. 

 

32) NÃO faz parte da região Sudeste brasileira: 
A) Minas Gerais. B) São Paulo.  C) Espírito Santo. D) Bahia.  E) Rio de Janeiro. 

 

33) Sobre o estado de Minas Gerais, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, foi um importante escultor, entalhador e arquiteto, sendo sua obra 

realizada em Sabará, Ouro Preto, São João Del Rei e Congonhas. 
(     ) O Parque Nacional do Caparaó, abriga um dos picos mais altos do país, o Pico da Bandeira. 
(     ) Belo Horizonte é um município brasileiro, capital do estado de Minas Gerais. 
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 

 

34) “A energia ________________ é a mais utilizada no Brasil em função da grande quantidade de rios em nosso 
país.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior: 
A) eólica  B) nuclear  C) fóssil  D) hidráulica  E) solar 

 

35) “O tropicalismo foi um movimento brasileiro que surgiu sob a influência das correntes artísticas de vanguarda e 
da cultura pop nacional e estrangeira.” Os maiores representantes na música foram, EXCETO: 
A) Gal Costa. B) Caetano Veloso. C) Gilberto Gil.  D) Torquato Neto. E) Vinícius de Moraes. 

 

36) Nos últimos anos, dois partidos políticos vêm polarizando a disputa eleitoral no Brasil para a Presidência da 
República, com a disputa de seus candidatos, chegando ao segundo turno. Trata-se dos seguintes partidos 
políticos: 
A) PMDB e PT B) PSDB e PDT C) DEM e PMDB D) PT e PSDB  E) PDT e PP 

 

37) Sobre a bandeira do Brasil instituída em 19 de novembro de 1889, é correto afirmar que: 

 
A) Seu retângulo é azul celeste, simbolizando a grande extensão territorial do país. 
B) O losango é verde e simboliza as matas brasileiras. 
C) As estrelas são brancas e representam os estados brasileiros e o distrito federal. 
D) O círculo é amarelo e representa a riqueza mineral do Brasil, em especial o ouro. 
E) A faixa é preta e a frase “Ordem e Progresso” é escrita em letras vermelhas. 

 

38) Com indicadores de educação (alfabetização e taxa de matrícula), longevidade (esperança de vida ao nascer) e 
renda (PIB per capita), o IDH é o: 
A) Indicador do Desenvolvimento da Humanidade.   D) Indicativo de Dados Humanos.   
B) Desenvolvimento Econômico Internacional.  E) Índice de Desenvolvimento Humano. 
C) Dados Internacionais da Humanidade. 

 

39) As cidades de Alta Floresta (MT), Altamira (PA), Aripuanã (MT) e Brasil Novo (PA) têm em comum o fato de: 
A) Serem uma das principais cidades com ocorrências de desmatamento no Brasil. 
B) Serem as principais produtoras de café do Brasil. 
C) Serem os principais centros comerciais do Norte do Brasil. 
D) Serem os principais centros produtores de petróleo, em terra, no Brasil. 
E) Possuírem os maiores índices de violência do Brasil. 
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40) “O Relatório Planeta Vivo 2010 mostra que os países tropicais, que também são os mais pobres, perderam 60% de 
flora e fauna nos últimos 40 anos. Em contrapartida, as nações localizadas em zonas temperadas tiveram um 
aumento de 29%. O relatório, publicado a cada dois anos pela organização não governamental WWF, aponta 
ainda que se mantém em alta a tendência de consumo superior ao da reposição de recursos renováveis no 
ambiente, já registrada na década de 80.”                                                                                 (Folha on-line – 13/10/2010) 
Marque a alternativa que apresenta um país localizado em zona temperada: 
A) Colômbia. B) Egito.  C) Indonésia.  D) Canadá.  E) Venezuela.  

 







