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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.  
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CCCAAARRRGGGOOO:::   AAAGGGEEENNNTTTEEE   DDDEEE   SSSEEERRRVVVIIIÇÇÇOOOSSS   IIIIII (   ((SSSEEERRRVVVEEENNNTTTEEE   DDDEEE   PPPEEEDDDRRREEEIIIRRROOO)))   
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 

 

MATEMÁTICAMMAATTEEMMÁÁTTIICCAA   
 

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 

 
  

CONHECIMENTOS   ESPECÍFICOSCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOS ES ESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS   
 

21) Observe a ferramenta apresentada e assinale o seu significado: 
A) Desempoladeira.  
B) Alavanca.  
C) Esquadro.  
D) Mangueira de nível.  
E) Marreta. 

 

22) Sobre a escavação da obra, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) A abertura das valas ou furos é feita com a utilização de picaretas, cavadores e trados. 
(     ) Para realizar a escavação, é necessário que o gabarito esteja pronto com a marcação das paredes e com o nível 

estabelecido. 
(     ) Na escavação dos furos, faz-se na medida que se escava, a verificação da prumada do trado, para que o mesmo 

esteja em direção vertical. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, V  B) F, F, V  C) V, F, V  D) V, V, F  E) F, V, F 

 

23) Sobre a argamassa, marque a afirmativa correta: 
A) É a mistura de cimento, areia, brita e água. 
B) Sua resistência aumenta com o aumento da quantidade de areia que a constitui. 
C) É utilizada nas alvenarias, nas fundações de pedra, nos revestimentos de paredes. 
D) É utilizada em elementos estruturais como vigas e pilares. 
E) É um agregado miúdo. 

 

24) Sobre a brita, analise: 
I. Resulta da quebra de pedaços pequenos de rochas através do britamento de pedras nas pedreiras. 

II. É um componente das argamassas e do concreto. 
III. Tem a forma de grãos finos. 

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

 

25) Relacione as colunas abaixo: 
1. Saibro. 
2. Aço. 
3. Azulejo. 

(    ) Utilizado nos concretos de lajes, vigas, pilares e vergas. 
(    ) Reveste paredes que devam ser laváveis. 
(    ) É rico em argila e tem aparência de barro. 

A sequência está correta em: 
A) 3, 1, 2  B) 1, 2, 3  C) 2, 3, 1  D) 3, 2, 1  E) 1, 3, 2 
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26) Observe a ferramenta apresentada e assinale a alternativa correspondente: 
A) Soca ou compacta terra, concreto e solo-cimento. 
B) Abre valas da fundação. 
C) Dobra e corta arame na amarração de ferragem. 
D) Corta barras de aço (vergalhões). 
E) É utilizado para verificação do centro. 

 

27) Sobre o concreto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(    ) Seu preparo pode ser manual ou mecânico. 
(    ) É a mistura de cimento, areia, brita e água. 
(    ) É utilizado nas alvenarias, nas fundações de pedra, nos revestimentos de paredes. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, V  B) V, V, F  C) F, F, V  D) F, V, F  E) V, F, V 

 

28) Sobre o emboço, marque o correto: 
A) Deve apresentar-se perfeitamente desempenado. 
B) Deve ser lançado fortemente sobre a alvenaria com a colher de pedreiro. 
C) É a camada de argamassa mais fraca assentada sobre a superfície da alvenaria já chapiscada. 
D) Melhora a união entre a superfície da alvenaria e a camada do revestimento. 
E) Tem a finalidade de unir-se à alvenaria da parede, tornando-a lisa e bem nivelada. 

 

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   

 

CONHECIMENTOS   GERAISCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOS GS GEERRAAIISS   
 

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.  

 
  

CONHECIMENTOS   LOCAISCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOS LS LOOCCAAIISS   
 

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.     D) Trabiju. 
B) Suzanópolis.      E) Avaré.  
C) Alto Alegre. 
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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 

 

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. 
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