MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
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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 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 30 (trinta) 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.
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 das 16h00min do dia subsequente ao da realização da prova escrita
(segunda-feira).
- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital 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 do segundo dia subsequente ao da divulgação (quarta-feira), em
requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Concurso Público no site www.consulplan.net.
b) A interposição de recursos poderá ser feita 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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CARGO: ELETRICISTA
TEXTO:

O sapo e o boi

Há muito, muito tempo, existiu um boi imponente. Um dia, o boi estava dando seu passeio da tarde quando um pobre
sapo todo mal vestido olhou para ele e ficou maravilhado. Cheio de inveja daquele boi que parecia o dono do mundo, o
sapo chamou os amigos.
– Olhem só o tamanho do sujeito! Até que ele é elegante, mas grande coisa: se eu quisesse também era.
Dizendo isso o sapo começou a estufar a barriga e em pouco tempo já estava com o dobro de seu tamanho natural.
– Já estou grande que nem ele? – perguntou aos outros sapos.
– Não, ainda está longe! – respondeu os amigos.
O sapo se estufou mais um pouco e repetiu a pergunta.
– Não – disseram de novo os outros sapos – e é melhor você parar com isso porque senão vai acabar se machucando.
Mas era tanta a vontade do sapo de imitar o boi que ele continuou se estufando, estufando, estufando – até estourar.
(Fábulas de Esopo. Compilação de Russel Ash e Bernard Higton, São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1994, p.14)

01) De acordo com o texto é correto afirmar que
A) o sapo era um animal imponente.
B) o boi sentia muita inveja do sapo.
C) o sapo era elegante.

D) o boi parecia o dono do mundo.
E) o boi imitava o sapo.

02) Em “– Olhem só o tamanho do sujeito!”, o ponto de exclamação foi utilizado para
A) marcar maior pausa.
D) realizar questionamento.
B) denotar espanto.
E) realçar expressões.
C) indicar que alguém está falando de viva voz.
03) De acordo com o texto, o sapo
A) era pobre e mal vestido.
B) parecia o dono do mundo.
C) era imponente e elegante.

D) não queria imitar o boi.
E) estava passeando à tarde.

04) “– Não, ainda está longe!” A palavra destacada poderá ser substituída sem alteração de sentido por
A) promécio.
B) grosseiro.
C) distante.
D) natural.
E) esticado.
05) Assinale a afirmativa escrita INCORRETAMENTE.
A) O sapo se estufou, estufou...
B) O boi era demasiadamente elegante.
C) Os amigos do sapo tinham inveja dele.

D) O sapo imitava o boi.
E) O boi ficou maraviliado com a surpresa.

06) Assinale a única palavra escrita no grau aumentativo.
A) Boi.
B) Barrigão.
C) Não.

D) Estourar.

E) Natural.

07) São palavras apresentadas no masculino, EXCETO:
A) Sapo.
B) Passeio.
C) Mundo.

D) Pergunta.

E) Boi.

08) A acentuação das palavras transcritas do texto está correta, EXCETO em:
A) está: oxítona terminada em “a”.
D) até: oxítona terminada em “e”.
B) só: monossílaba tônica.
E) também: oxítona terminada em “em”.
C) você: oxítona terminada em “e”.
09) As frases transcritas do texto se apresentam no passado, EXCETO:
A) “... existiu um boi imponente.”
B) “Cheio de inveja daquele boi que parecia o dono do mundo...”
C) “Mas era tanta a vontade...”
D) “– Olhem só o tamanho do sujeito!”
E) “O sapo se estufou mais um pouco...”
10) Assinale a única palavra que se encontra no feminino.
A) Maravilhado. B) Amigo.
C) Dono.

D) Tempo.
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E) Barriga.
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MATEMÁTICA
11) Observe a planificação da figura. Qual figura geométrica espacial ela representa?
A) Cilindro.
B) Prisma de base pentagonal.
C) Cubo.
D) Cone
E) Prisma.

12) João precisa perder 3,5 kg. Sabe-se que em uma semana ele elimina 350 g. Quantas semanas João precisa para
chegar ao peso ideal?
A) 3
B) 8
C) 10
D) 7
E) 5
13) Rafael ganhou 3/6 de um terreno. Se o valor total do terreno é R$13.500,00, quanto vale a parte dele?
A) R$6.750,00
B) R$6.250,00
C) R$7.000,00
D) R$6.000,00
E) R$5.750,00
14) Antônia ganhou 4 dúzias de ovos caipira; ela pegou uma e dividiu o restante entre as 2 filhas. Com quantos
ovos cada filha ficou?
A) 16
B) 28
C) 24
D) 18
E) 21
15) Teresa tem 1,68 m de altura e seu marido mede 2,00 m. Qual a diferença da altura entre eles?
A) 0,42 m
B) 0,22 m
C) 0,30 m
D) 0,34 m
E) 0,32 m
16) Sérgio tem três filhas. Cada uma toma 2 banhos por dia e gasta em média 15 min em cada um. Quanto tempo
o chuveiro fica ligado durante o dia?
A) 1 h
B) 45 min
C) 1 h 30 min
D) 2 h
E) 80 min
17) Júlio ganhou 9 pacotinhos de figurinhas com 5 unidades cada. Qual o total de figurinhas que Júlio ganhou?
A) 45
B) 40
C) 55
D) 35
E) 50
18) Saulo ganha R$20,00 toda sexta-feira para cuidar do cachorro do vizinho. Ele quer juntar uma quantia para
comprar um tênis de R$120,00. Quantas semanas ele precisa trabalhar para comprar o tênis?
A) 7
B) 5
C) 4
D) 6
E) 8
19) Paulo ganhou um quebra-cabeças de 500 peças. Cada peça tem 0,5 cm de largura. Ele completou uma fileira
que mede 60 cm. Qual a quantidade de peças que Paulo usou para montá-la?
A) 3
B) 10
C) 12
D) 120
E) 30
20) Lucas foi ao mercado comprar carne. O quilo da carne custa R$12,00. Ele comprou 3 kg e ainda sobrou
R$9,00. Qual a quantia de dinheiro Lucas levou ao mercado?
A) R$45,00
B) R$33,00
C) R$55,00
D) R$40,00
E) R$36,00
CONHECIMENTOS LOCAIS
21) Entre os dias 02/09 e 01/10 do ano de 2011, todas as correspondências da cidade de São Domingos do Prata
foram marcadas com o carimbo comemorativo do centenário de nascimento do(a) artista pratiano(a)
A) Domingos Marques Afonso.
D) João Assunção de Carvalho.
B) Margarida Assunção.
E) José Marques Afonso.
C) José Assunção de Carvalho.
22) São distritos de São Domingos do Prata, EXCETO:
A) Ilhéus.
B) Major Ezequiel.
C) Vargem Linda.

D) Juiraçú.
E) Cônego João Pio.

23) São municípios limítrofes ao município São Domingos do Prata, EXCETO:
A) Nova Era.
D) São José do Goiabal.
B) Rio Piracicaba.
E) João Monlevade.
C) Dionísio.
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24) A atual administração (2009-2012) do município de São Domingos do Prata tem como prefeito Fernando
Rolla, e a câmara legislativa tem como representantes, EXCETO:
A) Geraldo de Castro Frade.
D) Caio Magalhães Nunes.
B) Marcos Augusto Mendes Braga.
E) Antônio Roberto Silva.
C) Geraldo Barroso da Silva.
25) O aniversário da cidade de São Domingos do Prata é comemorado em _______________.” Assinale a
alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.
A) 2 de maio.
D) 25 de abril
B) 4 de agosto
E) 2 de julho
C) 10 de setembro
26) “O Programa Habitacional do Governo de Minas, Lares Geraes Habitação Popular, em parceria
com o município de São Domingos do Prata entregou em março de 2011, o conjunto habitacional
______________________________.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmação anterior.
A) João Braz Martins Perdigão
D) Dr. Antônio Roberto Lopes de Carvalho
B) Cônego Antônio Ferreira Barros
E) Padre Francisco Moraes
C) Padre Antônio Ferreira Barros
27) Os distritos Juiraçú e Vargem Linda já tiveram outros nomes. Estes nomes eram, respectivamente
A) Babilônia e Vista Linda.
D) Marliéria e Vista Alegre.
B) Babilônia e Vargem Alegre.
E) Santa Isabel e Margem Linda.
C) Santa Isabel e Vargem Alta.
28) “A bandeira de São Domingos do Prata, possui uma cruz ______________ simbolizando o espírito cristão e as
origens do seu povo. Esta cruz é emoldurada pelas faixas ______________, sugerindo a amizade e o fundo
______________ cuja cor lembra a fertilidade da terra e abundância.” Assinale a alternativa que completa
correta e sequencialmente a afirmação anterior.
A) azul / brancas / verde
D) vermelha / verdes / branco
B) branca / vermelhas / amarelo
E) vermelha / brancas / verde
C) verde / amarelas / branco
29) “Segundo a lenda, Domingues Marques se perdeu nas matas, encontrou uma picada e, ao final dela, uma cruz
de madeira, sobre sepultura feita recentemente. Isso ajudou a encontrar a trilha que o levou para casa.” Este
fato, se deu perto do distrito
A) Vargem Linda.
D) Santana do Alfié.
B) Rio Piracicaba.
E) Cônego João Pio.
C) Major Ezequiel.
30) “A Educação Municipal, valorizando seus profissionais, a partir de fevereiro de 2011 promove um curso de
capacitação. Segundo a secretária _________________________, esta é uma das ações em prol do cumprimento
da meta prioritária do ano vigente: valorização dos profissionais da educação.” Assinale a alternativa que
completa corretamente a afirmativa anterior.
A) Maria Paula de Paiva Gomes
D) Sônia Aparecida Martins
B) Maria Paula Rolla Semião Moraes
E) Neide Rolla Moraes
C) Neide Maria de Paiva Gomes
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