
   

      

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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::  OOPPEERRAADDOORR  DDEE  MMÁÁQQUUIINNAASS  PPEESSAADDAASS  
 

Agenda 
 

[...] 

Se não fosse a minha agenda, 

perdia a receita nova, 

esquecia a encomenda, 

não estudava pra prova. 

[...] 

Se não fosse a minha agenda, 

não teria solução. 

Só teria uma vantagem: 

não faria mais lição! 
(Ricardo Azevedo. São Paulo, Quinteto Editorial, 2000) 

 

01) O texto de Ricardo Azevedo informa sobre: 

A) A importância da agenda.     

B) A encomenda esquecida.      

C) As lições da escola. 

D) O estudo para a prova. 

E) A receita nova do bolo de chocolate. 
 

02) De acordo com o texto, “se não fosse a minha agenda...”: 

A) Não estudava pra a prova.     

B) Perdia a receita nova.      

C) Esquecia a encomenda. 

D) Não teria solução. 

E) Todas as alternativas anteriores completam corretamente o enunciado. 
 

03) “Se não fosse a minha agenda...” a palavra destacada exprime ideia de: 

A) Vontade. 

B) Desejo. 

C) Obrigação. 

D) Condição. 

E) Desamparo. 
 

04) Em “Se não fosse a minha agenda, não teria solução.” a palavra destacada apresenta como 

significado correto: 

A) Progresso.       

B) Inquietação.       

C) Sacrifício. 

D) Meio de resolver um caso, um problema. 

E) Teste. 
 

05) Assinale a seguir a única palavra no masculino: 

A) Agenda.   

B) Receita.   

C) Prova.   

D) Lição.   

E) Problema. 
 

06) Em “Só teria uma vantagem: não faria mais lição!” o ponto de exclamação ( ! ) foi utilizado para: 

A) Indicar fala em um diálogo.     

B) Finalizar frases exclamativas.     

C) Destacar gírias. 

D) Separar comentários. 

E) Prolongar ideias. 
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07) Encontra-se no diminutivo a seguinte palavra: 

A) Não. 

B) Novinha. 

C) Teria. 

D) Lição. 

E) Minha. 
 

08) “Se não fosse a minha agenda, perdia a receita nova, ...” a palavra destacada anteriormente apresenta 

como antônimo: 

A) Procurava. 

B) Atraía. 

C) Encontrava, achava. 

D) Fazia. 

E) Enchia. 
 

09) Assinale a afirmativa escrita INCORRETAMENTE: 

A) A receita do bolo é fácil. 

B) A lição é a solução do problema. 

C) A agenda é um exelente presente. 

D) O menino estudou para a prova. 

E) O problema foi solucionado. 
 

10) Assinale a seguir a única palavra no feminino: 

A) Direito. 

B) Estúdio. 

C) Receita. 

D) Não. 

E) Mistério. 

MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  
 

11) Catarina comprou uma televisão por R$1.380,00 e pagou em 6 prestações iguais. Qual foi o valor de 

cada prestação? 

A) R$480,00  

B) R$230,00   

C) R$180,00   

D) R$290,00   

E) R$340,00 
 

12) Observe a figura apresentada e assinale o seu significado: 

A) Cubo. 

B) Pirâmide.   

C) Paralelepípedo. 

D) Esfera. 

E) Cilindro. 

13) André tem 1,82m de altura e Carol tem 1,65m. Quanto Carol teria ainda que crescer para ficar com 

a mesma altura de André? 

A) 0,20m   

B) 0,17m   

C) 0,35m   

D) 1,02m   

E) 0,50m 
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14) Joaquim comprou 130 ovos para revender em seu mercado. Durante o transporte, quebraram-se 15 

ovos. Quantos ovos sobraram? 

A) 90   

B) 85    

C) 135    

D) 105    

E) 115 
 

15) Sabe-se que um dia tem 24 horas. Quantas horas possui um mês com 30 dias? 

A) 744   

B) 590    

C) 342    

D) 168    

E) 720 
 

16) O papel é feito com celulose (um componente da madeira) e sabe-se que, para a fabricação de 1 quilo 

de papel, são utilizados cerca de 5 quilos de madeira. Quantos quilogramas de madeira são 

necessários para fabricar 10 quilos de papel? 

A) 50   

B) 10    

C) 15    

D) 45    

E) 20 
 

17) Bruno é proprietário de uma granja. A produção de ovos no sábado foi de 1200 ovos e no domingo, 

de 935 ovos. Quantos ovos essa granja produziu neste final de semana? 

A) 1915   

B) 2135   

C) 2205   

D) 2145   

E) 1810 
 

18) Sabe-se que em uma hora há 60 minutos. Quantos minutos há em 
2

1
 hora? 

A) 20   

B) 15    

C) 30    

D) 55   

E) 45 
 

19) Jorge vai distribuir 24 balas entre suas 4 colegas. Quantas balas cada uma ganhará? 

A) 8    

B) 7    

C) 2    

D) 6    

E) 5 
 

20) Isaura comprou um livro que custa R$480,00. Ela teve um desconto de R$50,00. Quanto Isaura 

pagou pelo livro? 

A) R$530,00  

B) R$430,00   

C) R$635,00   

D) R$350,00   

E) R$310,00 
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  

  
21) NÃO é um município do estado do Espírito Santo: 

A) Conceição da Barra.      

B) Guarapari.       

C) Linhares. 

D) Alegre. 

E) Mendes. 
 

22) Sobre os tipos de energia, marque a alternativa INCORRETA: 

A) A energia hidráulica é a mais utilizada no Brasil. 

B) A energia eólica é gerada a partir do vento. 

C) A energia solar é uma fonte limpa, ou seja, não gera poluição ambiental. 

D) A energia de biomassa é gerada a partir das águas oceânicas nas marés. 

E) A energia geotérmica ainda é pouco utilizada. 
 

23) “Considerada uma das festas populares mais animadas e representativas do mundo. Em Recife, há 

desfiles de bonecos gigantes.” Trata-se: 

A) Natal.  

B) Carnaval.   

C) Festa Junina.   

D) Festa Profana.  

E) Festa Agropecuária. 
 

24) NÃO faz parte da culinária capixaba: 

A) Moqueca.       

B) Torta capixaba.       

C) Frango com quiabo. 

D) Muma de siri. 

E) Caranguejada. 
 

25) Foram presidentes do Brasil, EXCETO: 

A) João Batista Figueiredo.      

B) Juscelino Kubitschek.      

C) Itamar Franco. 

D) Getúlio Vargas. 

E) Eduardo Azeredo. 
 

26) “Antonio Francisco Lisboa é considerado o maior expoente da arte colonial no Brasil.” A afirmativa se 

refere a: 

A) Ziraldo.  

B) Aleijadinho.   

C) Grande Otelo.  

D) Portinari.   

E) Vianinha. 
 

27) “O _______________ é a moeda corrente no Brasil.” Assinale a alternativa que completa 

corretamente a afirmativa anterior: 

A) euro   

B) escudo   

C) real    

D) cruzado novo  

E) dólar 
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28) São praias do estado do Espírito Santo, EXCETO: 

A) Praia dos Padres.      

B) Praia da Areia Preta.      

C) Praia do Morro. 

D) Praia das Conchas. 

E) Praia Doce. 
 

29) O Brasil é banhado pelo seguinte oceano: 

A) Oceano Glacial Ártico.      

B) Oceano Glacial Antártico.     

C) Oceano Atlântico. 

D) Oceano Pacífico. 

E) Oceano Índico. 
 

30) “Tradição religiosa que surgiu na Palestina e considera como seu fundador, Jesus Cristo.” Trata-se de: 

A) Cristianismo.  

B) Hinduísmo.   

C) Judaísmo.   

D) Budismo.   

E) Islamismo. 
  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 

31) Assinale a seguir uma infração média: 

A) Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. 

B) Buzinar em locais e horários proibidos pela sinalização. 

C) Deixar o condutor ou o passageiro de usar o cinto de segurança. 

D) Executar operação de retorno em locais proibidos. 

E) Deixar de fazer o registro do veículo no prazo de trinta dias. 
 

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

A) Proibido parar e estacionar.      

B) Duplo sentido de circulação.     

C) Sentido proibido. 

D) Siga em frente. 

E) Proibido ultrapassar. 
 

33) Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 

(     ) O veículo a diesel dispensa o circuito de inflamação por utilizar o sistema de aquecimento por 

compressão. 

(     ) A pressão de ar é um fator primordial na vida de um pneu. 

(     ) O excesso de peso não provoca alteração da cambagem e desgaste. 

A sequência está correta em: 

A) V, F, V   

B) V, V, F   

C) F, F, V   

D) F, V, F   

E) V, V, V 
 

34) São recomendações em caso de superaquecimento do motor da máquina, EXCETO: 

A) Não tentar colocar água no radiador. 

B) Abrir a tampa do radiador. 

C) Verificar regularmente o nível de água do reservatório. 

D) Para completar a água no radiador, deve-se esperar o motor esfriar. 

E) É necessário seguir as recomendações do fabricante. 
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35) “Os sinais sonoros somente devem ser utilizados em conjunto com os gestos dos agentes de trânsito.” 

Um silvo breve apresenta como significado: 

A) Pare.        

B) Diminua a marcha.      

C) Siga. 

D) Ordem de seguir. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

36) De acordo com as instruções para o manejo da máquina, marque V para as afirmativas verdadeiras 

e F para as falsas: 

(     ) Ao trafegar em estradas, recomenda-se o uso do pedal acelerador, mantendo-se o acelerador manual 

na posição de marcha lenta. 

(     ) Não se deve utilizar o bloqueio em curvas ou declives. 

(     ) Não se deve reabastecer a máquina com o motor em funcionamento. 

A sequência está correta em: 

A) F, V, F   

B) V, V, V   

C) V, V, F   

D) V, F, V   

E) F, F, V 
 

37) Sobre os procedimentos de segurança, marque a alternativa correta: 

A) Antes de executar qualquer trabalho de manutenção na máquina, deve-se desligar o motor. 

B) Deve-se manter todas as conexões hidráulicas firmemente apertadas. 

C) Ao se executar curvas fechadas, pode-se utilizar o auxílio dos freios, aplicando apenas o pedal do lado 

da direção desejada. 

D) É necessário utilizar o bloqueio em curvas ou declives. 

E) Para auxílio em curvas fechadas (manobras), deve-se frear a roda traseira que estiver para o centro da 

curva. 
 

38) Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 

(     ) Não se deve funcionar a máquina em recintos fechados. 

(     ) Nunca descer declives em “ponto morto” ou com a embreagem desacoplada. 

(     ) A trava de estacionamento é um dispositivo destinado a travar os pedais dos freios na posição de 

rodas freadas. 

A sequência está correta em: 

A) V, V, F   

B) F, F, V   

C) V, V, V   

D) F, V, F   

E) V, F, V 
 

39) De acordo com as regras de circulação e condução, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 

para as falsas:  

(     ) O condutor que for ingressar numa via, precedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar 

preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. 

(     ) Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas 

as normas de circulação. 

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

A sequência está correta em: 

A) F, F, V   

B) F, V, F   

C) V, V, F   

D) V, F, V   

E) V, V, V 
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40) “O embarque ou o desembarque deve ocorrer sempre do lado da calçada, exceto para o 

_________________.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior: 

A) condutor       

B) pedestre        

C) agente de trânsito 

D) trânsito 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

  
 
 


