
   

   

   

   

   
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
 

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 Processo Seletivo 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, às 16h00min do dia útil subsequente ao da realização da prova escrita. 
  

- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital de Processo Seletivo   

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 Processo Seletivo 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 Processo Seletivo.  
 

02 – M 
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CCAARRGGOO::  PPEEDDRREEIIRROO  IIIIII  
 

Liberdade 
 

Deve existir nos homens um sentimento profundo que corresponde a essa palavra liberdade, pois sobre ela se têm 

escrito poemas e hinos, a ela se tem levantado estátuas e monumentos, por ela se tem até morrido com alegria e 

felicidade. 

Diz-se que o homem nasceu livre, que a liberdade de cada um acaba onde começa a liberdade de outrem; que onde 

não há liberdade não há pátria; que a morte é preferível à falta de liberdade; que renunciar à liberdade é renunciar à 

própria condição humana; que a liberdade é o maior bem do mundo; que a liberdade é o oposto à fatalidade e à 

escravidão; nossos bisavós gritavam: “Liberdade, Igualdade, Fraternidade!”; nossos avós cantaram: “Ou ficar a Pátria 

livre/ ou morrer pelo Brasil!”; nossos pais pediam: “Liberdade! Liberdade!/ abre as asas sobre nós”, e nós recordamos 

todos os dias que “o sol da liberdade em raios fúlgidos/ brilhou no céu da Pátria...” – em certo instante. 

Somos, pois, criaturas nutridas de liberdade há muito tempo, com disposições de cantá-la, amá-la, combater e 

certamente morrer por ela.            (Meirelles, Cecília. Escolha o seu sonho: Crônicas. Fragmento) 
 

01) De acordo com o texto, é correto afirmar sobre a liberdade: 

A) É o maior bem do mundo.    D) É consequência da fatalidade. 

B) Depende das escolhas das pessoas.   E) É viver sem sonhar. 

C) É combatida com entusiasmo juvenil. 
 

02) O texto afirma que: 

A) A maior escravidão do mundo é o amor. 

B) Sobre a pátria se têm escrito poemas e hinos. 

C) A liberdade é o oposto à escravidão. 

D) O Brasil nasceu livre. 

E) Renunciar à liberdade é renunciar à própria condição humana. 
 

03) Assinale a afirmativa que apresenta o verbo no pretérito perfeito do indicativo: 

A) “abre as asas sobre nós,...”    D) “... nossos bisavós gritavam:” 

B) “... o homem nasceu livre,”    E) “pois sobre ela se têm escrito poemas e hinos,...” 

C) “que a morte é preferível à falta de liberdade;...” 
 

04) Em “... que a liberdade é o oposto à fatalidade e à escravidão;” a palavra destacada pode ser substituída sem 

perda semântica por: 

A) Ter em si; incluir.     D) Amparo; arrimo. 

B) Contrário; inverso.     E) Fracasso. 

C) Encoberto. 
 

05) Em Nossos bisavós gritavam: “Liberdade, Igualdade, Fraternidade!” as aspas (“ ”) foram utilizadas para: 

A) Indicar a continuidade de um fato.   D) Destacar citações ou transcrições. 

B) Destacar o final de um enunciado.   E) Destacar estrangeirismo. 

C) Indicar a omissão de um termo. 
 

06) A acentuação das palavras encontra-se corretamente justificada, EXCETO em: 

A) fúlgidos: proparoxítona     D) bisavós: oxítona terminada em “o” seguida de “s” 

B) têm: monossílaba tônica     E) órbita: proparoxítona 

C) nós: oxítona terminada em “o” seguida de “s” 
 

07) Quanto à classe de palavras, assinale a relação INCORRETA: 

A) “... pois sobre ela se têm...” (preposição)  D) “Liberdade! Liberdade!” (substantivo) 

B) “... nossos avós cantaram...” (verbo)   E) “Somos, pois, criaturas nutridas...” (adjetivo) 

C) “... a essa palavra liberdade,...” (pronome) 
 

08) Assinale a palavra que apresenta dígrafo: 

A) Livre.  B) Morrido.  C) Céu.   D) Tempo.  E) Oposto. 
 

09) Assinale a afirmativa que apresenta sujeito simples: 

A) O homem nasceu livre. 

B) A liberdade e a igualdade têm levantado estátuas e monumentos. 

C) Diz-se que os bisavós estavam tristes. 

D) Há muito tempo a estrela brilha no céu da Pátria. 

E) Recordamos que o sol e a lua são belos. 
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10) Assinale a afirmativa grafada INCORRETAMENTE: 

A) A felicidade é o maior bem do mundo.   D) Somos criaturas nutridas de liberdade. 

B) A escravidão faz parte da condição humana.  E) Ele morreu pelo país. 

C) Derrepente, a liberdade surgiu para todos. 
 

MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  
  

11) Cássio comprou um par de tênis e uma sandália. Sabe-se que o preço do tênis foi igual ao triplo do preço da 

sandália e ao todo ele gastou R$188,00. Qual foi a diferença entre o preço pago por cada calçado? 

A) R$89,00  B) R$91,00  C) R$94,00  D) R$96,00  E) R$98,00 
 

12) A soma das três menores soluções inteiras da inequação: – 6 – 2x < 5x + 1 é igual a: 

A) – 9  B) 1   C) 3   D) – 6   E) 5 
 

13) Seja a sequência de números primos a seguir: 2, 3, 5, 7, 11, X, 17, 19, Y, 29, 31, Z, ... A soma dos valores de X, 

Y e Z é igual a um número: 

A) Múltiplo de 3.      D) Primo. 

B) Quadrado perfeito.     E) Múltiplo de 5. 

C) Múltiplo de 4.  
 

14) Daniela faz caminhadas diariamente, excluindo-se apenas os domingos. Se a cada dia Daniela percorre 2500m, 

quantos quilômetros ela terá percorrido num período de 15 semanas? 

A) 225km  B) 200km  C) 250km  D) 230km  E) 245km              
 

15) Qual é a soma dos possíveis valores de m, para que o discriminante da equação x
2 
+ (m – 2) x – 11 = 0 seja igual 

a 144? 

A) 6  B) 8    C) 3   D) 5   E) 4 
 

16) Os números 3, x, 6 e y formam nesta ordem uma proporção. Sendo assim: 

A) x . y = 18 B) 3x = 6y  C) x = 18 y  D) 
y

6

3

x
  E) 

2

1

y

x
  

 

17) Murilo comprou um aparelho de som e o pagou da seguinte forma: um terço do valor à vista e o restante após 

um mês da compra. Se ao pagar o restante, Murilo conseguiu um desconto de R$42,00 equivalente a 15% do 

valor da segunda parcela, então o valor total gasto na compra do aparelho de som foi de: 

A) R$356,00 B) R$364,00  C) R$372,00  D) R$378,00  E) R$386,00   
 

18) Um jogo de dominós é formado por 28 peças iguais em forma de paralelepípedo. Se cada peça tem 24mm de 

largura, 45mm de comprimento e 10mm de espessura, então o volume total das peças expresso em cm
3
 é igual 

a: 

A) 302,4cm
3 

B) 294,8cm
3  

C) 316,5cm
3  

D) 286,4cm
3  

E) 298,4cm
3
 

 

19) Um losango apresenta diagonal menor igual a três quartos do comprimento da diagonal maior. Se a área desse 

losango é igual a 24cm
2
, então a soma de suas diagonais é igual a: 

A) 14cm  B) 12cm   C) 16cm  D) 15cm  E) 13cm 
 

20) Uma certa ampulheta, também conhecida como relógio de areia despeja 5ml de areia a cada 6 segundos. Qual 

o volume despejado por essa ampulheta num intervalo de tempo de 2,5 minutos? 

A) 120ml    B) 125ml   C) 130ml  D) 135ml      E) 140ml 
 

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 

21) “As ferramentas devem estar sempre em boas condições de uso.” Observe a ferramenta apresentada e assinale a 

alternativa correta: 

A) Utilizado para o corte de madeiras. 

B) Serve para abrir furos no concreto ou alvenaria.  

C) Serve para dobrar e cortar arame na amarração de ferragem. 

D) Corta terrenos muitos duros. 

E) Utilizado para transporte de materiais. 
 

22) “O tijolo ______________ tem maior resistência e pode ser utilizado sem revestimento.” Assinale a alternativa 

que completa corretamente a afirmativa anterior: 

A) furado  B) de concreto  C) vazado  D) maciço  E) chapiscado 
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23) Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 

(     ) A argamassa é utilizada nas alvenarias, nas fundações de pedra e nos revestimentos de paredes. 

(     ) A brita é um agregado graúdo. 

(     ) O saibro é rico em argila e tem aparência de barro. 

A sequência está correta em: 

A) V, V, V  B) F, V, F  C) V, V, F  D) F, F, V  E) V, F, V 
 

24) Relacione as colunas a seguir: 
 

1. Chapisco. 
 

2. Emboço. 
 

3. Reboco. 

(     ) Serve para cobrir buracos das juntas dos blocos e eventuais falhas da alvenaria, 

proporcionando uma superfície regularizada. 

(     ) Deve ser lançado fortemente sobre a alvenaria com a colher de pedreiro. 

(     ) Deve apresentar-se perfeitamente desempenado, aprumado, alinhado e nivelado. 

A sequência está correta em: 

A) 3, 2, 1  B) 1, 2, 3  C) 2, 1, 3  D) 3, 1, 2  E) 1, 3, 2 
 

25) Sobre noções básicas de edificações, analise: 

I. A escavação de uma obra consiste nos serviços de abertura de furos ou valas no terreno na posição onde será 

construída a fundação. 

II. O concreto magro é uma camada de concreto fraco, de resistência baixa com pouco cimento, muito agregado e 

pouca água. 

III. As vergas são peças de concreto armado com comprimento igual a largura do vão mais 20cm de cada lado, 

transpassando a alvenaria da parede. 

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

A) II, III  B) I   C) III   D) II   E) I, II, III 
 

26) Relacione as colunas a seguir: 
 

1. Picareta. 

2. Desempoladeira. 

3. Colher de pedreiro. 

(     ) Serve para movimentar pequenas quantidades de concreto e colocar argamassas. 

(     ) Serve para acertar terreno e abrir valas. 

(     ) Serve para manter a regularidade da superfície de argamassa. 

A sequência está correta em: 

A) 1, 3, 2  B) 3, 2, 1  C) 1, 2, 3  D) 3, 1, 2  E) 2, 3, 1 
 

27) Assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Concreto: mistura de cimento, areia, brita e água. 

B) Planta: projeto que, representado no papel, indica o que se vai construir numa obra. 

C) Areia: componente das argamassas e dos concretos. 

D) Brita: material de origem mineral sob a forma de grãos finos. 

E) Gesso: material usado em forros e pinturas. 
 

28) Para locação de pequenas construções, há necessidade dos seguintes materiais, EXCETO: 

A) Ripões.       D) Esquadro. 

B) Mangueira de nível.     E) Trinchão. 

C) Prumo de centro. 
 

29) De acordo com a Lei Orgânica Municipal de Vieiras, analise: 

I. O município instituirá regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração direta. 

II. É vedada a conversão de férias ou licenças em dinheiro, ressalvados os casos previstos na legislação federal. 

III. O município proporcionará aos servidores oportunidades de crescimento profissional, através de programa de 

formação de mão-de-obra, aperfeiçoamento e reciclagem. 

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

A) I  B) I, II, III  C) II, III  D) II   E) I, III 
 

30) De acordo com a Lei Orgânica Municipal de Vieiras, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, 

EXCETO quando houver compatibilidade de horários: 

I. A de dois cargos de professor. 

II. A de um cargo de professor com outro técnico ou científico. 

III. A de dois cargos privativos de médico. 

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

A) II  B) I, II, III  C) II, III  D) I   E) I, III 
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  
 

31) Sobre o estado de Minas Gerais marque o INCORRETO: 

A) Faz parte da região Sudeste brasileira. 

B) Quem nasce em Minas Gerais é mineiro. 

C) O atual governador do estado é Antônio Anastasia. 

D) O estado possui 853 municípios. 

E) O picadinho de jacaré é destaque na culinária mineira. 
 

32) Sobre a energia solar marque a afirmativa correta: 

A) É formada a milhões de anos a partir do acúmulo de materiais orgânicos no subsolo. 

B) É gerada a partir do vento. 

C) Não gera poluição nem impactos ambientais. 

D) É a mais utilizada no Brasil. 

E) É gerada a partir da decomposição de materiais orgânicos. 
 

33) Fazem parte da região Sudeste brasileira: 

A) Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. 

B) Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo. 

C) Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul. 

D) Goiás, Rio de Janeiro, Tocantins, Paraná, São Paulo. 

E) São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná. 
 

34) Sobre a Internet, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 

(     ) Permite acesso a informações. 

(     ) Permite transferência de dados. 

(     ) Carrega uma variedade de recursos e serviços. 

A sequência está correta em: 

A) V, V, F  B) F, F, V  C) V, F, V  D) F, V, F  E) V, V, V 
 

35) “A Bossa Nova é um dos gêneros musicais brasileiros mais conhecidos em todo o mundo.” NÃO é um nome desse 

grandioso movimento: 

A) Antônio Carlos Jobim.     D) Ataulfo Alves. 

B) Vinicius de Moraes.     E) Nara Leão. 

C) João Gilberto. 
 

36) Assinale a seguir o nome do(a) Ministro(a) da Educação do Brasil: 

A) Carlos Lupi.      D) Fernando Pimentel. 

B) Fernando Haddad.     E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

C) Izabella Teixeira. 
 

37) O Programa do Governo Federal que tem como objetivo “a construção de moradias para famílias com renda de 

até três salários mínimos” é: 

A) Programa Bolsa Família.    D) Programa Minha Casa, Minha Vida. 

B) Programa Segundo Tempo.    E) Programa Brasil Sorridente. 

C) Programa Caminho da Escola. 
 

38) A capital do estado de Minas Gerais é: 

A) Brumadinho. B) Belo Horizonte. C) Sabará.  D) Divinésia.  E) Martins Soares. 
 

39) Anarquismo é: 

A) Um governo de pessoas ricas.    D) O poder exercido pelo povo. 

B) O chefe que governa com poder ilimitado.  E) O líder é repressor. 

C) A ausência ou falta de governo. 
 

40) São considerados grandes nadadores brasileiros, EXCETO: 

A) César Cielo.      D) Gustavo Borges.  

B) José Meolans.      E) Fernando Scherer. 

C) Felipe França.  

 
 


