
   

      

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 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 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 da sala. 
 

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 escolar. 
 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site 

www.consulplan.net, a partir da 00h00min do dia subsequente ao da realização das provas. 
  

- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital de Concurso Público     

nº. 001/2011, sendo observados os seguintes aspectos: 
 

a) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas 

disporá de 02 (dois) dias úteis, a partir da divulgação, devendo utilizar 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 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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CCAARRGGOO::  MMOOTTOORRIISSTTAA  DDEE  VVEEÍÍCCUULLOOSS  LLEEVVEESS  
 

Meio ambiente e lixo 
 

Um dos grandes problemas ambientais da atualidade é o lixo. O homem colocando o lixo para o lixeiro, ou 

jogando-o em terrenos baldios, resolve o seu problema individual não se dando conta que as áreas de depósito 

de lixo das cidades estão cada vez mais escassas e que o lixo jogado nos terrenos baldios favorece o 

desenvolvimento de insetos e ratos transmissores de doenças.     (Habilidades Básicas, Fragmento) 
 

01) O problema ambiental citado no texto é: 

A) Inseto.  

B) Terreno baldio. 

C) Homem. 

D) Lixo. 

E) Cidade. 
 

02) De acordo com o texto, o lixo jogado nos terrenos baldios favorece: 

A) O lixeiro. 

B) Um problema ambiental. 

C) O desenvolvimento de ratos e insetos transmissores de doenças. 

D) Os terrenos baldios. 

E) Os depósitos de lixo. 
 

03) Para resolver o seu problema individual, o homem: 

A) Coloca o lixo para o lixeiro. 

B) Limpa os terrenos baldios. 

C) Aumenta o lixo nas cidades. 

D) Acaba com os ratos e insetos. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

04) A palavra “baldios” significa: 

A) Estreitos.  

B) Diferentes.   

C) Diversos.   

D) Inúteis.   

E) Sujos. 
 

05) Assinale a única palavra que se apresenta no diminutivo: 

A) Depósito. 

B) Probleminha. 

C) Doenças. 

D) Atualidade. 

E) Lixeiro. 
 

06) Em “Um dos grandes problemas ambientais da atualidade é o lixo.” o sinal de pontuação utilizado foi: 

A) Ponto de exclamação. 

B) Ponto e vírgula. 

C) Ponto final. 

D) Ponto de interrogação. 

E) Reticências. 
 

07) O antônimo da palavra “mais” é: 

A) Menos. 

B) Bastante. 

C) Demais 

D) Pouco. 

E) Muito. 
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08) Assinale a única palavra no masculino: 

A) Doença. 

B) Atualidade. 

C) Lixo. 

D) Área. 

E) Cidade. 

 

09) Assinale a palavra escrita de forma INCORRETA: 

A) Terreno. 

B) Vez. 

C) Grande. 

D) Baldio. 

E) Escasa. 

 

10) Assinale a única palavra no feminino: 

A) Terreno. 

B) Cidade. 

C) Inseto. 

D) Rato. 

E) Problema. 

  

MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  
 

11) Uma padaria produz diariamente 200 pães. Quantos pães essa padaria produz em 3 dias?  

A) 600   

B) 400   

C) 300  

D) 500  

E) 700 

 

12) Quantos centímetros tem a metade de um metro? 

A) 50cm   

B) 100cm   

C) 20cm   

D) 80cm   

E) 25cm 

 

13) Paulo comprou uma bicicleta por R$150,00 e vai pagá-la em duas prestações iguais. Qual é o valor de 

cada prestação? 

A) R$35,00   

B) R$65,00   

C) R$92,00   

D) R$70,00   

E) R$75,00 

 

14) Observe a figura apresentada e assinale a alternativa correta: 

A) Pirâmide.      

B) Paralelepípedo.       

C) Cubo.       

D) Esfera.    

E) Cilindro. 
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15) Quantas moedas de 25 centavos são necessárias para se obter um real? 

A) 100   

B) 10    

C) 5    

D) 4    

E) 2 
 

16) Maria comprou 5 cadernos e gastou R$35,00. Quanto custou cada caderno? 

A) R$5,00   

B) R$7,00   

C) R$10,00   

D) R$6,00   

E) R$9,00  
 

17) Na sala de Mariana há 40 alunos. Quanto representa a metade do total de alunos dessa sala? 

A) 20   

B) 15    

C) 25    

D) 30    

E) 10 
 

18) Quantos copos com capacidade de 250ml são necessários para encher 1 litro? 

A) 3   

B) 2    

C) 8    

D) 4    

E) 5  
 

19) O relógio ao lado está marcando:  

A) 5 horas.   

B) 6 horas.  

C) 7 horas.   

D) 8 horas.    

E) 9 horas. 
 

20) Pedro leu 40 páginas de um livro ontem e 35 páginas hoje. Quantas páginas do livro Pedro já leu? 

A) 80   

B) 75    

C) 60    

D) 65    

E) 85 
  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  
  

21) “Dilma Rousseff é uma economista e política brasileira, filiada ao Partido dos Trabalhadores, e a atual 

________________________.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa 

anterior: 

A) Chefe da Casa Civil       

B) Presidente do Brasil       

C) Chefe do Ministério de Minas e Energia 

D) Governadora do Espírito Santo 

E) Senadora do Congresso Nacional 
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22) “Essa energia é uma fonte limpa gerada pela radiação solar.” Trata-se de: 

A) Energia fóssil.        

B) Energia solar.        

C) Energia nuclear.  

D) Energia hidráulica. 

E) Energia eólica. 
 

23) É a capital do estado do Espírito Santo: 

A) Rio de Janeiro.       

B) Vitória.        

C) São Paulo. 

D) Belo Horizonte. 

E) Goiânia. 
 

24) O estado do Espírito Santo está localizado na seguinte região brasileira: 

A) Sudeste.   

B) Norte.    

C) Centro-Oeste.   

D) Nordeste.    

E) Sul. 
 

25) NÃO é uma praia do município de Guarapari: 

A) Praia das Virtudes.       

B) Praia de Muquiçaba.       

C) Praia do Morro. 

D) Praia da Baleia. 

E) Praia dos Namorados. 
 

26) A Copa do Mundo de Futebol, em 2014, acontecerá no seguinte país: 

A) Argentina.        

B) Estados Unidos.        

C) Brasil. 

D) África do Sul. 

E) Alemanha. 
 

27) “Foi um dos mais influentes escritores brasileiros do século XX. A maioria das histórias de seus livros 

infantis se passavam no Sítio do Picapau Amarelo.” Trata-se de: 

A) Mário de Andrade.       

B) Monteiro Lobato.       

C) Cecília Meireles.  

D) Maria Clara Machado. 

E) Ziraldo. 
 

28) Sobre o desenvolvimento sustentável, marque o INCORRETO: 

A) Não esgota os recursos para o futuro.  

B) Sugere o aumento da reciclagem. 

C) Depende de planejamento e reconhecimento de que os recursos naturais são finitos. 

D) Incorpora os aspectos de desenvolvimento ambiental. 

E) Agride o meio ambiente, prejudicando o futuro. 
 

29) Assinale a seguir, o nome do governador do estado do Espírito Santo: 

A) Sérgio Cabral Filho.       

B) Renato Casagrande.       

C) Geraldo Alckmin. 

D) Antônio Anastasia. 

E) André Puccinelli.  
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30) O PMDB é o maior partido político brasileiro, possuindo o maior número de filiados. Tal sigla 

significa: 

A) Partido dos Trabalhadores.      

B) Partido Socialista Brasileiro.      

C) Partido Trabalhista Brasileiro.  

D) Partido do Movimento Democrático Brasileiro. 

E) Movimento Democrático Brasileiro. 
  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
  

31) São consideradas infrações gravíssimas, EXCETO: 

A) Ultrapassar coletivos pela direita durante operação de embarque ou desembarque. 

B) Transportar carga excedente em veículo destinado ao transporte de passageiros. 

C) Bloquear a via com o veículo. 

D) Executar operação de retorno em locais proibidos. 

E) Transitar com o veículo danificando a via, suas instalações e equipamentos. 
 

32) Analise as afirmativas: 

I. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados 

indispensáveis à segurança do trânsito. 

II. A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. 

III. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 

A) II, III   

B) I, III    

C) III    

D) I, II, III   

E) II 
 

33) Sobre o sistema de lubrificação do veículo, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 

falsas: 

(     ) É composto basicamente por uma bomba de óleo, conexões e tubulações, filtro de óleo, bulbo 

indicador de óleo, cárter e pescador. 

(     ) Tem a finalidade de parar o veículo ou reduzir a sua velocidade. 

(     ) Controla a temperatura do motor. 

A sequência está correta em: 

A) V, V, F   

B) F, F, V   

C) V, F, V   

D) F, V, F   

E) V, F, F 
 

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

A) Proíbe a circulação de ônibus. 

B) Determina que o sentido de circulação é em frente.      

C) Indica a existência à frente de sinalização obrigando a circulação rotatória. 

D) Proíbe dar meia volta ou retornar. 

E) Determina que o condutor obedeça o sentido indicado. 
 

35) Assinale a alternativa INCORRETA: 

A) O cinto de segurança deverá ser utilizado por todas as pessoas que estão no veículo. 

B) As mulheres grávidas não devem utilizar o cinto de segurança. 

C) Deve-se utilizar sempre as duas mãos no volante. 

D) É necessário usar os retrovisores com frequência. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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36) Observe a placa de advertência e assinale a alternativa correspondente: 

A) Início de pista dupla.        

B) Ponte estreita.        

C) Cruzamento de vias.      

D) Pista irregular. 

E) Saliência ou lombada. 

 

37) “________________ é uma caixa constituída por engrenagens cuja finalidade é transmitir a força 

necessária a cada roda de forma independente.” Assinale a alternativa que completa corretamente a 

afirmativa anterior: 

A) Freio hidráulico        

B) Cárter         

C) Diferencial 

D) Embreagem 

E) Caixa de câmbio 
 

38) Com vítima de acidente, é necessário: 

A) Não movimentar a vítima.      

B) Não dar nada para a vítima beber.     

C) Não dar nada para a vítima comer. 

D) Não tirar o capacete do condutor de moto. 

E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 

39) Assinale a seguir uma infração leve: 

A) Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório. 

B) Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. 

C) Estacionar o veículo em viadutos, pontes e túneis. 

D) Transportar crianças menores de dez anos no banco da frente dos veículos. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

40) “Espaço, criado na via, exclusivo para a circulação de bicicletas.” Trata-se de: 

A) Via pública.        

B) Ciclovia.        

C) Mão de direção. 

D) Pista de rolamento. 

E) Passagem de nível. 


