
   

   

   

   

   
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
 

03 – M 
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CCAARRGGOO::  SSEERRVVEENNTTEE  DDEE  PPEEDDRREEIIRROO  IIIIII  
 

A formiga 
 

As coisas devem ser bem grandes 

Pra formiga pequenina. 

A rosa, um lindo palácio 

E o espinho, uma espada fina. 

 

A gota d’água, um manso lago 

O pingo de chuva, um mar 

Onde um pauzinho boiando 

É navio a navegar 

 

O bico de pão, o corcovado 

O grilo, um rinoceronte 

Uns grãos de sal derramados, 

Ovelhinhas pelo monte. 
(Vinicius de Moraes / In poesia completa e prosa) 

 

01) O texto refere-se à(ao): 

A) Vida das ovelhinhas no monte.    D) Manso lago. 

B) Força da chuva.      E) Grandiosidade das coisas para a pequena formiga. 

C) Jardim de rosas. 
 

02) De acordo com o texto, a formiga é: 

A) Grande.  B) Fina.  C) Mansa.  D) Pequenina.  E) Linda. 
 

03) De acordo com as ideias do texto, para a pequena formiga, o pingo de chuva é: 

A) Um grão de sal derramado.    D) O navio a navegar. 

B) Um lindo palácio.     E) Apenas uma gota d’água. 

C) Um mar. 
 

04) “E o espinho, uma espada fina.” A palavra destacada anteriormente apresenta como antônimo: 

A) Importante. B) Grossa.  C) Comprida.  D) Delgada.  E) Aguda. 
 

05) Em “As coisas devem ser bem grandes pra formiga pequenina.” o ponto final ( . ) foi utilizado para: 

A) Indicar o final da frase.     D) Destacar palavras ou expressões. 

B) Separar ações em uma frase.    E) Indicar continuidade de um fato. 

C) Indicar uma citação. 
 

06) Em “A rosa, um lindo palácio.” a palavra destacada é acentuada pela seguinte razão: 

A) Proparoxítona.      D) Oxítona terminada em ditongo. 

B) Monossílaba tônica.     E) Paroxítona terminada em ditongo. 

C) Oxítona terminada em “o”. 
 

07) Assinale a seguir a única palavra no feminino: 

A) Lago.  B) Navio.  C) Pão.   D) Espada.  E) Pingo. 
 

08) Em “A gota d’água, um manso lago.” a palavra destacada pode ser substituída sem alteração de sentido por: 

A) Imenso.  B) Tranquilo.  C) Bonito.  D) Pequeno.  E) Formoso. 
 

09) Encontra-se no diminutivo a seguinte palavra: 

A) Espinho. B) Pingo.  C) Pão.   D) Pauzinho.  E) Fina. 
 

10) Assinale a afirmativa escrita INCORRETAMENTE: 

A) As ovelhinhas subiram pelo monte.   D) A rosa tem beleza natural. 

B) O período de chuva é esquizito.    E) O sal está derramado sobre a mesa. 

C) O mar é o máximo! 
  

MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  
  

11) Dos sólidos a seguir, assinale o que pode ser chamado de “corpo redondo”: 

A) Pirâmide.      D) Esfera. 

B) Paralelepípedo.      E) Cubo. 

C) Bloco retangular. 
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12) Paulo foi à feira e comprou 9kg de laranja para fazer suco. Pediu ao feirante que colocasse metade em cada 

sacola para dividir o peso e ser mais fácil de carregar. Quantos quilogramas o feirante colocará em cada 

sacola? 

A) 6kg  B) 4,5kg  C) 3,5kg  D) 5kg   E) 2,5kg 
 

13) Marina comprou uma bicicleta no valor de R$250,00 e fez o pagamento em 5 prestações iguais. Qual foi o 

valor de cada prestação? 

A) R$51,15  B) R$75,45  C) R$49,60  D) R$62,40  E) R$50,00 
 

14) Uma determinada escola arrecadou R$3.000,00 com a venda do jornal feito por seus alunos. Esse dinheiro será 

repartido entre as 6 turmas dessa escola. Quanto cada turma vai receber? 

A) R$383,00 B) R$552,50  C) R$219,50  D) R$418,00  E) R$500,00 
 

15) Em uma caixa de ovos há 12 ovos. Quantos ovos há em 10 caixas? 

A) 140  B) 190   C) 180   D) 120   E) 100 
 

16) Tenho 68 livros para colocar em quantidades iguais, em 4 prateleiras. Quantos livros colocarei em cada 

prateleira? 

A) 17  B) 21   C) 19   D) 12   E) 15 
 

17) Em uma classe de 38 alunos, 25 são meninos. Quantas são as meninas? 

A) 23  B) 18   C) 20   D) 15   E) 13 
 

18) Mário tinha 25 figurinhas e ganhou 18 num jogo. Quantas figurinhas Mário tem agora? 

A) 40   B) 43   C) 38   D) 29   E) 32 
 

19) Sabe-se que para pintar o muro da casa de Júlio serão gastos 6 litros de tinha azul e 2,5 litros de tinta branca. 

Quantos litros de tinta serão gastos no total? 

A) 9,0 litros. B) 8,5 litros.  C) 6,5 litros.  D) 7,5 litros.  E) 9,5 litros. 
 

20) Quantos metros há em 
2

1
 km? 

 

A) 500m  B) 250m  C) 200m  D) 150m  E) 400m 
 

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 

21) Relacione as colunas a seguir: 

1. Saibro. 

2. Telha. 

3. Aço. 

(     ) Material utilizado nas coberturas. 

(     ) Material usado como componente das argamassas. 

(     ) Material utilizado nos concretos de lajes, vigas, pilares e vergas. 

A sequência está correta em: 

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

22) Sobre o concreto marque o INCORRETO: 

A) É utilizado para cortes e amarração de fios e arames. 

B) É a mistura de cimento, areia, brita e água. 

C) Seu preparo pode ser manual ou mecânico. 

D) É utilizado em elementos estruturais como vigas e pilares. 

E) Deve-se utilizar areia e brita de boa qualidade em seu preparo. 
 

23) Relacione as colunas a seguir: 

1. Cal. 

2. Ladrilho de cimento. 

3. Tijolo. 

(     ) Material utilizado na construção de paredes e fundação. 

(     ) Material utilizado em pinturas e em argamassas. 

(     ) Material utlizado em revestimento de pisos laváveis (banheiro, cozinha). 

A sequência está correta em: 

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

24) Observe a ferramenta utilizada pelo Servente de Pedreiro e assinale a alternativa correta: 

A) Alicate. 

B) Esquadro. 

C) Marreta.  

D) Desempoladeira. 

E) Nível de bolha. 
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25) Sobre aterro sanitário, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 

(     ) É uma maneira prática e barata de destinar os resíduos urbanos e industriais, além de esgoto não tratado. 

(     ) É uma fonte de poluição do solo, de rios e lagos. 

(     ) Reduz o lixo a cinzas. 

A sequência está correta em: 

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

26) Sobre limpeza e higiene marque a alternativa correta: 

A) É necessário manter a lixeira tampada. 

B) Deve-se limpar o piso de acordo com o funcionamento do serviço. 

C) Deve-se limpar as maçanetas das portas todos os dias. 

D) É necessário limpar o ralo todos os dias quando for limpar o piso. 

E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 

27) De acordo com as normas de segurança, marque a alternativa INCORRETA: 

A) Usar escadas com borrachas nos pés para atingir lugares altos. 

B) Manter o piso sempre seco. 

C) Improvisar consertos nas máquinas. 

D) Usar equipamentos de proteção individual. 

E) Não assentar em mesas ou sacarias. 
 

28) Sobre a pintura caiada ou pintura à cal, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 

(     ) Oferece um efeito rústico. 

(     ) É usada principalmente em pinturas externas e muros. 

(     ) É lavável e conserva por bastante tempo a sua resistência e beleza. 

A sequência está correta em: 

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

29) A administração pública direta e indireta do município de Vieiras obedecerá aos seguintes princípios, EXCETO: 

A) Legalidade. B) Impessoalidade. C) Moralidade.  D) Imparcialidade. E) Publicidade. 
 

30) Segundo a Lei Orgânica Municipal de Vieiras, “o prazo de validade do concurso público será de até 

_____________, prorrogável uma vez, por igual período”. Assinale a alternativa que completa corretamente a 

citação anterior: 

A) um ano  B) dois anos  C) trinta dias  D) seis meses  E) dois meses 
 

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  
 

31) O estado de Minas Gerais faz parte da seguinte região brasileira: 

A) Região Sul.      D) Região Norte. 

B) Região Sudeste.      E) Região Centro-Oeste. 

C) Região Nordeste. 
 

32) “A energia _____________ é formada a milhões de anos a partir do acúmulo de materiais orgânicos no 

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

A) hidráulica B) solar   C) nuclear  D) eólica  E) fóssil 
 

33) “É um sistema de governo em que o monarca (rei) governa um país como chefe de Estado.” Trata-se de: 

A) Parlamentarismo.     D) República. 

B) Democracia.      E) Presidencialismo. 

C) Monarquia. 
 

34) O ponto mais alto do estado de Minas Gerais é: 

A) Pico do Cristal.      D) Pico do Gavião. 

B) Pico da Bandeira.     E) Pedra de São Domingos. 

C) Pedra Partida.  
 

35) “Joaquim da Silva Xavier, o _______________ é considerado o mártir da Inconfidência Mineira.” Assinale a 

alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior: 

A) Aleijadinho      D) Tiradentes 

B) Borba Gato      E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

C) Santo André 
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36) “Nasce na Serra da Canastra. Popularmente, é conhecido como Velho Chico.” Trata-se do: 

A) Rio das Mortes.      D) Rio das Velhas. 

B) Rio Doce.      E) Rio Grande. 

C) Rio São Francisco. 
 

37) “_______________ é a capital do estado de Minas Gerais.” Assinale a alternativa que completa corretamente a 

afirmativa anterior: 

A) Rio de Janeiro      D) Contagem   

B) Belo Horizonte      E) Vitória 

C) Viçosa   
 

38) Sobre o horário de verão, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 

(     ) É a alteração do horário de uma região. 

(     ) Tal procedimento é adotado no verão. 

(     ) Adianta-se uma hora no horário oficial local. 

A sequência está correta em: 

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

39) Na bandeira do Brasil está atravessada uma faixa branca com o seguinte lema nacional: 

A) “Progresso por fim”.     D) “Ordem e Progresso”. 

B) “Trabalha e Confia”.     E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

C) “União e Progresso”. 
 

40) Floresta tropical apelidada de “pulmão do mundo.” Trata-se de: 

A) Mata Atlântica.      D) Mata das Araucárias. 

B) Mata dos Cocais.     E) Complexo do Pantanal. 

C) Floresta Amazônica. 

 


