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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 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.  
 

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.  
 

13 – M 
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CCCAAARRRGGGOOO:::  AAAGGGEEENNNTTTEEE   DDDEEE   SSSEEERRRVVVIIIÇÇÇOOOSSS   VVVIIIIII   (((EEELLLEEETTTRRRIIICCCIIISSSTTTAAA   DDDEEE   AAAUUUTTTOOOSSS   OOOFFFIIICCCIIIAAALLL)))   
 
 

TEXTO:     E a família? Vai bem?  
Família não é um conceito fixo e limitado. Ao mesmo tempo em que há um significado universal há também um 

significado individual, para cada um de nós. É, ao mesmo tempo, um espaço mutável e permanente. Toda família lida 
com dificuldades, alegrias, frustrações e realizações. No entanto, existem famílias que, do ponto de vista de sua dinâmica 
relacional, apresentam-se como famílias disfuncionais. Famílias cuja convivência é essencialmente fonte de conflitos e 
sofrimentos emocionais. São famílias que funcionam basicamente de duas maneiras: em um modelo cindido ou em um 
modelo fusionista. 

Evitar a aproximação é a principal característica das famílias cindidas. São relações em que predominam um padrão 
rígido de convivência, baseado em críticas, acusações, isolamentos, silêncios, desqualificações. Nessas famílias a 
convivência é sentida como algo que machuca e é, portanto, evitada. 

Nas famílias fusionistas ou simbióticas, ocorre o extremo oposto: as pessoas vivem em estado de fusão, de não-
diferenciação e de superproteção. Os papéis são misturados e confusos. Existe uma dependência mútua entre seus 
membros. 

Nesse tipo de família, mesmo as pessoas que se casam ou que saem da casa dos pais tendem a continuar mantendo 
esse padrão. Há uma dependência emocional, uma dificuldade em alcançar a autonomia. Quando um membro da família 
consegue se desvencilhar, é comum a família reagir. A negação ou a invalidação podem entrar em cena. 

Se nas famílias cindidas a proximidade é geradora de conflitos, na fusionista separar é o que faz sofrer. 
    (Fátima Rabelo) 

01) De acordo com o texto “E a família? Vai bem?”, analise: 
I. Toda família lida com dificuldades, alegrias, frustrações e realizações. 

II. Família não é um conceito fixo e limitado. 
III. Família é um espaço mutável e permanente. 

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

02) Sobre famílias disfuncionais, de acordo com o texto, é correto afirmar: 
A) São limitadas e complexas. 
B) Predomina o padrão rígido de convivência. 
C) A convivência é fonte de conflitos e sofrimentos emocionais. 
D) As pessoas vivem num estado de fusão. 
E) A convivência é evitada. 

03) No trecho “É, ao mesmo tempo, um espaço mutável e permanente.” a palavra destacada apresenta como 
significado correto: 
A) Admissível.      D) Que transmite conhecimento, ensina.  
B) Mudável.      E) Exorbitante.   
C) Limitante. 

04) Em “São famílias que funcionam basicamente de duas maneiras: em um modelo cindido ou em um modelo 
fusionista.” os dois pontos (:) foram utilizados para: 
A) Indicar uma curta duração, sem marcar o fim do enunciado. 
B) Marcar termos deslocados. 
C) Dar início a fala ou citação textual. 
D) Dar início a uma sequência que explica, esclarece, identifica, desenvolve ou discrimina uma ideia anterior. 
E) Finalizar oração interrogativa direta. 

05) Assinale a alternativa que apresenta a concordância adequada e correta: 
A) É proibida entrada de estranhos.    D) Escolheu péssimos hora e momento para falar. 
B) Havia menas pessoas na reunião.   E) Elas mesmo não quiseram colaborar. 
C) São famílias bastante agradáveis. 

06) Assinale a afirmativa que se encontra grafada INCORRETAMENTE: 
A) Seu argumento está mal estruturado. 
B) Ela voltará daqui há um ano. 
C) Ninguém realmente conhece o porquê de sua ausência. 
D) O juiz absolveu o réu. 
E) Ele sempre agia com muita discrição. 

07) Assinale a alternativa em que o uso da crase encontra-se correto: 
A) À medida que caminhava ficava mais longe de casa. D) Ficamos frente à frente. 
B) Vou à Roma.      E) Isto não interessa à ninguém. 
C) Estou disposto à dormir. 
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08) Em “No entanto, existem famílias que, do ponto de vista de sua dinâmica relacional, apresentam-se como famílias 
disfuncionais.” a expressão destacada no trecho tem claro valor de: 
A) Escolha.  B) Adversidade. C) Finalidade.  D) Conclusão.  E) Tempo. 

 

09) No trecho “Quando um membro da família consegue se desvencilhar, é comum a família reagir.”, sem que se 
altere o sentido da frase, a palavra destacada pode ser adequadamente substituída por: 
A) Oscilar.  B) Reunir em grupos. C) Soltar, desprender. D) Destruir, dissipar. E) Dedicar, consagrar.  

 

10) “Se nas famílias cindidas a proximidade é geradora de conflitos, na fusionista separar é o que faz sofrer.” as 
palavras destacadas apresentam como respectivos sinônimos: 
A) separadas / relativo a fusão, partidário dela  D) divididas / introduzida 
B) cruzadas / arrebatada, apressada    E) cortadas / caída 
C) marcadas / rotineira 

   

MATEMÁTICAMMAATTEEMMÁÁTTIICCAA   
   

11) Uma família de 4 pessoas consome durante o verão 40 litros de água mineral no período de 5 dias. Se o 
consumo por pessoa cair 20% nos dias de inverno e considerando a ausência de uma delas, quantos litros 
serão consumidos no período de 2 dias de inverno?  
A) 8,8 litros B) 9,6 litros  C) 10,2 litros  D) 11,4 litros  E) 12,6 litros 

 

12) O triângulo equilátero ABC representado a seguir tem base 30cm e altura 15 3 cm . Assinale a área da região 
em negrito: 
A) 150 3  cm2  

B) 120 3  cm2 

C) 160 3   cm2 

D) 140 3  cm2   

E) 130 3  cm2 

 

13) Rogério comprou uma filmadora à vista e conseguiu um desconto de 25% no preço apresentado na vitrine da 
loja. Se este desconto corresponde a R$178,00, quanto pagará uma pessoa que comprar a mesma filmadora a 
prazo, com um acréscimo de 25% também sobre o valor anunciado na vitrine? 
A) R$846,00 B) R$924,00  C) R$890,00  D) R$784,00  E) R$932,00 

 

14) Um portão é composto por barras metálicas dispostas nas posições horizontal e vertical na razão de 4 para 9. 
Se esse portão apresenta 75 barras verticais a mais que as horizontais e se todas elas têm 2,5m, quantos metros 
de barras foram utilizadas na sua montagem?  
A) 468m  B) 472,5m  C) 475m  D) 480,5m  E) 487,5m  

 

15) No final de uma sessão de cinema, sabe-se que o público presente leva 8 minutos para sair, sendo que a cada 10 
segundos, 12 pessoas deixam o local. Assinale a função que relaciona o número de pessoas no interior do 
cinema ‘n’ com o tempo ‘t’ em dezenas de segundos a partir do término da sessão:  
A) n = 576 + 0,6t B) n = 480 −1,2t C) n = 576 + 1,2t D) n = 480 – 0,6t E) n = 576 −1,2t  

 

16) Numa lavanderia, 6 máquinas consomem em 5 dias, 8100 litros de água. Quantos litros de água consumirão 
duas máquinas, num período de 3 dias? 
A) 1800  B) 2540  C) 1860  D) 1620  E) 1480 

 

17) Seja a função f(x)= x² + 4x. Qual é a soma de todos os números inteiros de x de modo que –3 ≤ f(x) < 5? 
A) −7  B) −9   C) −8   D) −6   E) −10 

 

18) Em um cofre há somente moedas de R$0,25 e R$0,50. Sabe-se que um terço das moedas são de R$0,50 e 
existem 68 moedas de R$0,25. Quantos reais existem neste cofre? 
A) R$38,00  B) R$32,00  C) R$34,00  D) R$36,00  E) R$42,00 

 

19) Natan tem uma certa quantia de dinheiro no banco. Sabe-se que se ele efetuar um depósito de R$228,00 o 
saldo de sua conta irá triplicar. Qual das alternativas a seguir é verdadeira? 
A) Se Natan depositar R$26,00 seu saldo passará a ser de R$150,00. 
B) Se Natan depositar R$106,00 seu saldo dobrará. 
C) Se Natan sacar R$57,00 seu saldo cairá para metade. 
D) Se Natan sacar R$66,00 seu saldo cairá para terça parte. 
E) Se Natan depositar R$76,00 seu saldo passará a ser de R$200,00. 
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20) Marque a alternativa verdadeira: 
A) Se os algarismos das ordens das dezenas simples e das unidades simples de um número de três algarismos são, 

respectivamente, 3 e 8 então este número não é divisível por 3.   
B) Se a soma de todos algarismos de um número é um múltiplo de 4, então este número é múltiplo de 4. 
C) Se a é múltiplo de 3 e b é  múltiplo de 4, então a .b é múltiplo de 12. 
D) O produto de dois números primos é sempre um número ímpar. 
E) Todo número composto é divisível por 2. 

 
  

CONHECIMENTOS   ESPECÍFICOSCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS   
 

21) Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) Os automóveis equipados com dínamo têm o fio da luz de ignição ligado a um regulador de voltagem. 
(     ) Alguns automóveis têm alternador dotado de um relé separado para o circuito da luz de aviso. 
(     ) Quando a luz de aviso não apagar com o funcionamento do motor, é necessário verificar a falha no gerador ou 

em todo circuito. 
A sequência está correta em: 
A) V, F, V  B) V, V, V  C) F, F, V  D) F, V, F  E) F, V, V 

 

22) Sobre os relés, marque o INCORRETO: 
A) São simples dispositivos acionados eletricamente, usados para ligar e desligar circuitos que conduzem muita 

corrente. 
B) Seu uso dispensa o emprego de fios longos e desajeitados, ligados a interruptores igualmente grandes. 
C) Ligam-se sempre ao fio positivo de um circuito de corrente elevada. 
D) Somente poderão ser instalados no compartimento do motor. 
E) Deve-se usar a lâmpada teste para conferir a alimentação do relé.   

 

23) Relacione as colunas abaixo: 
1. Dínamo. 
2. Comutador. 
3. Diodo. 

(    ) Liga os condutores da armadura ao circuito externo e realiza a comutação. 
(    ) Válvula eletrônica que contém somente dois eletrodos: o catodo e a placa. 
(    ) Máquina rotativa que converte energia mecânica em elétrica. 

A sequência está correta em: 
A) 3, 1, 2  B) 2, 3, 1  C) 1, 3, 2  D) 1, 2, 3  E) 3, 2, 1 

 

24) Sobre os reparos no circuito das luzes de ré, analise: 
I. Um interruptor instalado na caixa de câmbio controla duas unidades de luzes traseiras. 

II. Se a marcha a ré é engrenada, o interruptor aciona as luzes de maneira automática. 
III. É necessário verificar o estado do soquete e dos terminais da fiação. 

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

 

25) Assinale a afirmativa INCORRETA:  
A) O alicate comum não é apropriado para fixar os fios por pressão, sendo, portanto, a solda ainda melhor.  
B) Ao constatar qualquer defeito nos faróis, deve-se verificar primeiro o fusível do circuito. 
C) Deixando a bateria com pouca carga, esta irá estragar rapidamente. 
D) Caso a corrente saia do solenoide, mas não chegue ao motor de partida, deve-se suspeitar de uma possível 

interrupção no fio que liga os dois componentes. 
E) Quando o regulador de voltagem do alternador falhar, deve-se substitui-lo.     

 

26) Sobre os cuidados com a segurança, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) O ácido sulfúrico é algo muito perigoso para se ter por perto e deve ser mantido dentro da bateria. 
(     ) É necessário certificar-se que os terminais e suas conexões estão limpos e protegidos com graxa. 
(     ) A graxa comum é prejudicial à química da bateria, podendo penetrar em seu interior.  
A sequência está correta em: 
A) F, V, F  B) V, V, V   C) F, F, V  D) V, F, V  E) V, V, F 

 

27) Relacione o componente de ignição e o dínamo à cor correspondente ao cabo: 
1. Lâmpada piloto à caixa de controle. 
2. Chave de ignição à lâmpada piloto. 
3. Terminal “F” do dínamo.  

(     ) marrom / verde 
(     ) marrom / amarelo 
(     ) branco 

A sequência está correta em:  
A) 1, 2, 3  B) 2, 1, 3  C) 3, 1, 2  D) 2, 3, 1  E) 3, 2, 1 
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28) Sobre a iluminação do painel do veículo, analise: 
I. Os tamanhos das lâmpadas são bastante variáveis. 

II. Ao substituir ou mexer com a iluminação do painel, cuide para não puxar nenhuma das numerosas conexões que se 
encontram sob o painel. 

III. Os reostatos separados de botões com outras funções podem ser reparados, com cuidado.   
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I, II  B) III   C) II, III  D) I, II, III  E) II 

 

29) De acordo com a Lei Orgânica do município de Itapira, é vedada a acumulação de cargos públicos, exceto 
quando houver compatibilidade de horários:  
A) De dois cargos técnicos ou científicos.   D) De três cargos privativos de médico. 
B) De dois cargos privativos de médico.   E) N.R.A. 
C) De três cargos de professor. 

 

30) De acordo com a Lei Orgânica do município de Itapira, analise: 
I. O prazo de validade de concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez por igual período. 

II. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiências e definirá os 
critérios de sua admissão. 

III. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) II  B) I, II, III  C) I, II   D) III   E) II, III  

   

CONHECIMENTOS   GERAISCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS GGEERRAAIISS   
   

31) “A aprovação pela Câmara dos Deputados de uma emenda que muda as regras de distribuição dos royalties do 
petróleo colocou o governo federal, estados e municípios diante de uma polêmica, envolvendo disputas políticas e 
interesses regionais. Os deputados decidiram que os royalties devem ser distribuídos de forma igualitária entre 
todos os estados e municípios do país. A decisão muda a regra atual, em que estados e municípios produtores 
recebem uma parcela maior dos royalties pagos pelas empresas. A emenda aprovada pela Câmara será ainda 
encaminhada ao Senado, mas a decisão entre os deputados já foi suficiente para deflagrar a polêmica sobre quem 
deve receber a verba gerada com a exploração do petróleo.”         (Revista Veja,  07/04/2010)  
 

Na verdade, royalties de petróleo são: 
A) Uma compensação financeira devido ao estado pelas empresas que exploram e produzem petróleo e gás natural. 

Foram criados como uma forma de remunerar a sociedade pela exploração desses recursos, que são escassos e 
não renováveis. 

B) São uma indenização paga pela união aos civis, proprietários das terras onde foram encontradas jazidas de 
petróleo, para que eles evacuem o local. 

C) Os direitos de exploração do petróleo concedidos pelo estado a empresas especializadas, através de licitações 
públicas. 

D) Taxas de dinheiro pagas pelas comunidades internacionais para terem acesso também à exploração do petróleo. 
E) Valores cobrados pelos proprietários de uma patente, ou ainda, por uma pessoa ou empresa que detém o direito 

exclusivo sobre determinado produto ou serviço.  
 

32) Um pendrive tem milhares de transistores, que são milhares de dispositivos eletrônicos. Como os dados 
gravados no pendrive podem ser apagados, é possível ir mudando as informações nele gravadas. Sobre o 
pendrive, marque o correto: 
A) É um dispositivo de memória portátil. 
B) É um aparelho ligado a estabilidade do PC. 
C) É um dispositivo USB que recarrega a bateria do computador. 
D) É um anexo obrigatório ao funcionamento correto do computador. 
E) É um acessório que substitui a função da CPU do computador portátil. 

 

33) “A regulamentação das diretrizes para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) – etapa que complementa 
o ensino regular de alunos com deficiência – torna efetivas regras que começam a valer de fato, neste ano de 
2010. Existem ainda polêmicas sobre o projeto, mas a ideia principal é que o AEE seja realizado em turno inverso 
ao das aulas, mas que se articule com elas, integrando a proposta pedagógica da escola.”           (Revista Nova Escola) 
 

O objetivo educacional fundamental do AEE está ligado ao princípio da educação: 
A) De jovens e adultos.    D) Exclusiva. 
B) Domiciliar.     E) Curricular. 
C) Inclusiva. 
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34) Pesquisadores da Universidade de Colúmbia e do City College de Nova York concluíram que a obesidade causa 
muito mais doenças que o tabaco e, futuramente, poderá provocar mais mortes que o cigarro. Na sociedade, o 
atual crescimento dos índices de obesidade está ligado basicamente a(ao): 
A) Fatores puramente genéticos que reforçam os entraves do organismo a um aproveitamento adequado dos 

alimentos. 
B) Sedentarismo e hábitos alimentares desregrados, características de muitos indivíduos na atualidade. 
C) Fatores econômicos, pois a grande maioria da população não tem como se alimentar direito, consumindo apenas 

proteínas e carboidratos. 
D) Fatores prioritariamente sociais, pois as parcelas de obesos pertencem sempre à mesma classe social. 
E) Fatores psicológicos e somáticos, pois toda obesidade é causada por fatores externos, tais como o stress. 

 

35) “Presidenta” soa estranho aos ouvidos, mas na campanha, Dilma Roussef será tratada como “Presidenta” e 
não “Presidente” e, se for eleita, assim será chamada oficialmente. A cúpula de campanha de Dilma avalia que 
a palavra no feminino reforça a ideia de uma mulher na presidência. Segundo se constatou em pesquisas, as 
pessoas estranham no começo, mas depois aprovam.              (Revista Veja, 24/03/2010) 
Não houve até então na história do Brasil, uma mulher que ocupasse tal cargo, ao contrário de alguns países 
da América, tais como: 
A) Chile, Bolívia, Equador.     D) Cuba, EUA, Canadá. 
B) Guiana Francesa, Equador, Colômbia.    E) Argentina, Chile, Costa Rica. 
C) Uruguai, Paraguai, Argentina. 

 
  

CONHECIMENTOS   LOCAISCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS LLOOCCAAIISS   
 

  

36) Assinale abaixo, um município limítrofe ao município de Itapira: 
A) Manduri. B) Itapeva.  C) Jaú.   D) Mogi-Guaçú. E) Piacatu. 

 

37) Sobre o município de Itapira, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(    ) Distancia-se a aproximadamente 173Km da capital do estado. 
(    ) O lema do município é “Bela e enfeitada.” 
(    ) O município pertence à Diocese de Amparo. 
A sequência está correta em: 
A) F, V, F  B) V, V, F  C) V, F, V  D) V, V, V  E) F, F, V 

 

38) Assinale abaixo, o rio pertencente à hidrografia do município de Itapira: 
A) Rio Avecutá. B) Rio Manso.  C) Rio Dourado. D) Rio Jaqueri.  E) Ribeirão Macaúbas. 

 

39) Sobre o turismo no município de Itapira, analise: 
I. A Casa da Cultura João Torrecillas Filho localiza-se no Parque Juca Mulato. 

II. A Casa Menotti Del Picchia abriga um significativo acervo literário. 
III. O Hotel Fazenda Esperança possui árvores nativas da região. 

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

 

40) O município de Itapira pertence à mesorregião de: 
A) São José do Rio Preto.     D) Araraquara. 
B) Assis.       E) Araçatuba. 
C) Campinas. 

 
  







