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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 03 (três) 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 da Folha 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. Leia-o atentamente.
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 terminar a conferência do Caderno de Provas, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer
imperfeição, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações
posteriores neste sentido.
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 realização das provas levando o Caderno de Provas, no decurso
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá retirarse 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.
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 escolar.
RESULTADOS E RECURSOS
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site
www.consulplan.net, a partir de 09h00min 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 objetivas
disporá de 48 (quarenta e oito) horas ininterruptas, iniciando-se às 09h00min do dia 10 de maio de 2010
e encerrando-se às 09h00min do dia 12 de maio de 2010, em requerimento próprio disponibilizado no link
correlato ao Concurso Público no site www.consulplan.net. A interposição de recursos no Protocolo Geral da
Prefeitura Municipal poderá ser feita nos dias 10 e 11 de maio de 2010, no horário de expediente.
b) A interposição de recursos poderá ser feita também via Internet, através do Sistema Eletrônico de
Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer os 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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TEXTO:
Cupido
Um dos símbolos mais populares do amor é o garotinho alado, munido de arco e flecha, que espalha a paixão. O
cupido, na mitologia romana, ou Eros, para os gregos, nasceu junto com a Terra. Filho de Vênus (Afrodite), a deusa do
amor, de pai indefinido – Marte, deus da guerra, ou Júpiter, deus do céu e da luz brilhante –, o garoto só cresce quando
encontra Anteros – o amor compartilhado. Quer dizer: precisa ser correspondido para crescer. Sua missão é fazer com que
todos os seres sejam atraídos uns pelos outros e que, assim, a vida continue.
(Revista da Folha)
01) Sobre o texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) O cupido simboliza o amor.
( ) O cupido é um garotinho alado, munido de arco e flecha, que espalha a paixão.
( ) A missão do cupido é fazer com que todos os seres sejam atraídos um pelo outro.
A sequência está correta em:
A) V, F, V
B) V, V, V
C) F, F, V
D) V, V, F
E) F, V, F
02) Segundo a mitologia romana, quais são os prováveis pais de Cupido?
A) Afrodite e Anteros.
D) Júpiter e Marte.
B) Vênus e pai indefinido, Marte ou Júpiter.
E) Nenhuma das alternativas anteriores.
C) Vênus e Anteros.
03) Em “O garoto só cresce quando encontra Anteros – o amor compartilhado.” o travessão ( – ) foi utilizado para:
A) Encerrar o período.
D) Destacar termos explicativos.
B) Finalizar interrogativas.
E) Indicar que alguém está falando.
C) Denotar alegria.
04) Em “Um dos símbolos mais populares do amor é o garotinho alado, munido de arco e flecha, que espalha a
paixão.” a palavra destacada apresenta como significado correto:
A) Gritaria, algazarra.
D) Sem efeito, inútil.
B) Que tem asas.
E) Biforme.
C) Não suportável.
05) Em “Filho de Vênus (Afrodite), a deusa do amor, e de pai indefinido...” a palavra destacada é acentuada pela
mesma razão que a seguinte palavra:
A) é
B) símbolos
C) só
D) Júpiter
E) bônus
06) Segundo o texto, assinale a missão do Cupido:
A) Realizar o casamento das moças que não têm dotes.
B) Descobrir quem é seu pai verdadeiro.
C) Fazer com que todos os seres sejam atraídos uns pelos outros e que, assim, a vida continue.
D) Espalhar a paixão.
E) Fazer o amor crescer.
07) Assinale a afirmativa que se encontra escrita INCORRETAMENTE:
A) Afrodite é a deusa do amor.
B) O amor prescisa ser correspondido para crescer.
C) O cupido é um dos símbolos mais populares do amor.
D) O cupido é um garotinho alado.
E) Júpiter é o deus do céu e da luz brilhante.
08) No trecho “Quer dizer: precisa ser correspondido para crescer.” os dois pontos ( : ) foram utilizados para:
A) Indicar que alguém está falando.
B) Marcar a interrupção da sequência lógica da frase.
C) Dar início a uma sequência que explica, esclarece, identifica, desenvolve ou discrimina uma ideia anterior.
D) Isolar gírias.
E) Nenhuma das alternativas anteriores.
09) Assinale abaixo, a palavra que se encontra no feminino:
A) arco
B) gregos
C) céu
D) luz
E) amar
10) Assinale abaixo, a palavra que se encontra no diminutivo:
A) indefinido
B) garotinho
C) paixão
D) alado
E) missão
M
ATEMÁTICA
MATEMÁTICA
11) Para enfeitar minha casa, encomendei 14 rosas vermelhas, 3 rosas brancas e 10 amarelas. Quantas rosas
encomendei ao todo?
A) 18
B) 27
C) 20
D) 15
E) 21
12) Maria mora no 8º andar e Cláudia no 2º. Quantos andares acima de Cláudia, mora a Maria?
A) 3
B) 6
C) 4
D) 5
E) 7
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13) Marcos comprou 4 sorvetes de morango, 1 sorvete de chocolate e 3 sorvetes de coco. Quantos sorvetes Marcos
comprou?
A) 9
B) 8
C) 5
D) 7
E) 6
14) Vera é 2 anos mais velha do que Marcos. Vera tem 16 anos. Qual é a idade de Marcos?
A) 10
B) 12
C) 8
D) 13
E) 14
15) Luís foi à feira e comprou 25 peras, 32 maçãs e 40 laranjas. Quantas frutas Luís comprou?
A) 46
B) 97
C) 89
D) 76
E) 69
16) Ângela recebeu R$485,00 do aluguel de sua casa e R$65,00 pela venda de um brinquedo. Com quanto ficou?
A) R$680,00
B) R$630,00
C) R$500,00
D) R$550,00
E) R$490,00
17) Sabe-se que uma determinada vaca dá 6 litros de leite por dia. Quantos litros de leite dará em 5 dias?
A) 25 litros
B) 30 litros
C) 35 litros
D) 45 litros
E) 40 litros
18) Observe a figura apresentada e assinale a alternativa correspondente:
A) Triângulo.
B) Losango.
C) Paralelogramo.
D) Quadrado.
E) Círculo.
19) Em uma granja havia 6 dezenas e 4 unidades de frangos e 2 dezenas e 2 unidades de galinhas. Quantas aves
havia na granja?
A) 84
B) 78
C) 69
D) 74
E) 86
20) Uma loja vendeu 15 bicicletas para adultos e 26 para crianças. Quantas bicicletas essa loja vendeu?
A) 38
B) 41
C) 43
D) 60
E) 54
CCONHECIMENTOS
ONHECIMENTOS EESPECÍFICOS
SPECÍFICOS
21) Assinale o comportamento correto do Agente de Serviços II (Braçal) no ambiente de trabalho:
A) Portar-se com discrição.
B) Interferir nos assuntos dos seus superiores sem ser solicitado.
C) Não fazer comentários sobre os assuntos relacionados à chefia.
D) Mostrar-se sempre desmotivado.
E) Nenhuma das alternativas anteriores.
22) Acerca do lixo e sua destinação, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) O lixo orgânico é composto pelos resíduos produzidos pelo corpo humano, tais como as fezes e a urina.
( ) Muito do lixo inorgânico, quando jogado diretamente no meio ambiente, sem tratamento, demora muito tempo
para ser decomposto.
( ) O lixo hospitalar deve ser incinerado.
A sequência está correta em:
A) F, V, F
B) V, V, V
C) F, F, V
D) V, V, F
E) V, F, V
23) Sobre o aterro sanitário, analise:
I. É considerado uma maneira prática, barata de destinar os resíduos urbanos e industriais.
II. Utiliza grandes áreas de terra, onde o lixo é depositado.
III. É uma fonte de poluição do solo.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
A) I, II
B) II, III
C) III
D) II
E) I, II, III
24) Sobre a plantação de árvores, marque a alternativa INCORRETA:
A) É necessário escolher a espécie correta.
B) É preciso observar se a árvore escolhida não crescerá a ponto de atingir a fiação elétrica da rede pública.
C) Deve-se cercar a pequena árvore com uma armação de madeira para protegê-la.
D) É necessário adubar em excesso.
E) Deve-se fazer a rega diária da planta.
25) “O _____________ recebe água do chuveiro e tem entrada somente pela parte superior.” Assinale a alternativa
que completa corretamente a afirmativa anterior:
A) desconector
B) sifão
C) registro de esfera
D) tubo flexível
E) ralo seco
26) Sobre o lixo público, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) É o resíduo da varrição, capina, raspagem, provenientes das ruas e praças.
( ) É o resíduo gerado nas atividades diárias, em casas e apartamentos.
( ) É produzido em estabelecimentos comerciais somente.
A sequência está correta em:
A) V, V, V
B) F, V, F
C) V, F, F
D) F, V, V
E) V, F, V
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27) Sobre os cuidados para um bom acabamento, marque o INCORRETO:
A) Preparar a superfície, limpando-a com uma escova de aço para livrá-la de materiais soltos.
B) Molhar a parede com o uso de uma broxa.
C) Aplicar o chapisco, o emboço e o reboco.
D) Pintar a parede com o revestimento ainda molhado.
E) O reboco das paredes deve estar bem no prumo.
28) Marque o INCORRETO sobre as normas de segurança:
A) Ligar vários equipamentos numa única tomada.
B) Não derreter cera no fogo.
C) Não colocar objetos dentro das tomadas elétricas.
D) Não improvisar consertos.
E) Chamar um eletricista para instalar ou arrumar equipamentos elétricos.
29) O servidor público de Itapira, conforme a Lei Orgânica, que concorre a mandato eletivo somente poderá
continuar no seu cargo efetivo, quando eleito para:
A) Prefeito.
D) Deputado Federal.
B) Vereador.
E) Governador.
C) Deputado Estadual.
30) Inciso VI “é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação _______________.” (Art. 80 da Lei
Orgânica de Itapira) Para completar corretamente o inciso da lei citada anteriormente, deve-se marcar a
alternativa:
A) sindical
B) patronal
C) salarial
D) criteriosa
E) pública
CCONHECIMENTOS
ONHECIMENTOS G
E
R
A
I
S
GERAIS
31) A capital do Brasil, este ano está completando 50 anos, data comemorada em 21 de abril. O nome da capital é:
A) Rio de Janeiro. B) São Paulo.
C) Brasília.
D) Belo Horizonte.
E) Ouro Preto.
32) Na gestão de qual Presidente da República, a atual capital do Brasil foi construída?
A) Itamar Franco.
D) José Sarnei.
B) Fernando Henrique.
E) Fernando Collor.
C) Juscelino Kubitschek.
33) O maior parque industrial do Brasil está situado na região Sudeste e o estado que tem o maior número de
indústrias é:
A) Bahia.
B) Espírito Santo.
C) São Paulo.
D) Minas Gerais.
E) Rio de Janeiro.
34) As eleições, que serão realizadas em outubro deste ano, vão eleger:
A) Vereadores.
D) Prefeitos.
B) Governadores.
E) Juiz de Direito.
C) Presidente de Câmara Municipal.
35) Com relação ao meio ambiente e sua preservação, a preocupação com o desmatamento é fato importante do
noticiário. A floresta do Brasil que merece atenção especial, nesta questão é:
A) Amazônica.
B) Tropical.
C) Atlântica.
D) Equatorial.
E) Terrestre.
CCONHECIMENTOS
ONHECIMENTOS LLOCAIS
OCAIS
36) A fundação do município de Itapira é comemorada em:
A) 25 de novembro.
D) 24 de outubro.
B) 29 de outubro.
E) 22 de maio.
C) 23 de setembro.
37) É um município vizinho ao município de Itapira:
A) Santo Antônio da Posse.
B) Suzanópolis.
C) Alto Alegre.

D) Trabiju.
E) Avaré.

38) “A cidade de Itapira é apelidada de cidade dos ___________________ porque nela se encontram três grandes
hospitais psiquiátricos.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior:
A) intelectuais
D) esquizofrênicos
B) boêmios
E) Nenhuma das alternativas anteriores.
C) loucos
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39) Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) O Parque Juca Mulato possui museus.
( ) O acervo do museu de História Natural conta com coleção entomológica, órgãos e fetos de animais, crânios e
esqueletos.
( ) O município de Itapira pertence a mesorregião de Campinas.
A sequência está correta em:
A) V, F, V
B) F, V, F
C) V, V, F
D) F, F, V
E) V, V, V
40) NÃO faz parte do turismo em Itapira:
A) Corredeiras do Rio do Peixe.
B) Rua XV de Novembro.
C) Museu de História Natural Hortêncio Pereira da Silva Júnior.
D) Parque Juca Mulato.
E) Casa da Cultura João Torrecillas Filho.

AGENTE DE SERVIÇOS II (BRAÇAL)

www.consulplan.net

atendimento@consulplan.com

-5-

