
   

   

   

   

   
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 das provas. 
  

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

nº. 001/2010, 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 contar do dia subsequente ao de sua divulgação, em 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.  
 

02 – M 
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CCAARRGGOO::  AAUUXXIILLIIAARR  DDEE  SSEECCRREETTAARRIIAA  
 

Onze minutos 
 

Durante toda a minha vida, entendi o amor como uma espécie de escravidão consentida. É mentira: a liberdade só 

existe quando ele está presente. Quem se entrega totalmente, quem se sente livre, ama o máximo.  

E quem ama o máximo, sente-se livre. 

Por causa disso, apesar de tudo que posso viver, fazer, descobrir, nada tem sentido. Espero que este tempo passe 

rápido, para que eu possa voltar à busca de mim mesma – encontrando um homem que me entenda, que não me faça 

sofrer. 

Mas que bobagem é essa que estou dizendo? No amor, ninguém pode machucar ninguém; cada um de nós é 

responsável por aquilo que sente, e não podemos culpar o outro por isso. 

Já me senti ferida quando perdi os homens pelos quais me apaixonei. Hoje estou convencida de que ninguém perde 

ninguém, porque ninguém possui ninguém. 

Essa é a verdadeira experiência da liberdade: ter a coisa mais importante do mundo, sem possuí-la. 
(Fragmento do livro de Paulo Coelho) 

 

01) De acordo com o texto, é correto afirmar que: 

A) O amor é uma verdadeira escravidão.   D) No amor, não se pode machucar o outro. 

B) O amor faz as pessoas sofrerem.    E) Sente-se livre, quem perde o seu amor. 

C) A liberdade é uma espécie de escravidão consentida. 
 

02) De acordo com as ideias do texto “a verdadeira experiência de liberdade” é: 

A) Culpar o outro pelo sofrimento.      D) Buscar a si mesmo. 

B) Descobrir que nada tem sentido.     E) Ter a coisa mais importante do mundo, sem possuí-la.       

C) Entregar-se totalmente. 
 

03) Em “Mas que bobagem é essa que estou dizendo?” o ponto de interrogação (?) foi utilizado para: 

A) Finalizar afirmação.      D) Marcar o vocativo. 

B) Omitir gírias ou expressões.     E) Iniciar uma fala. 

C) Realizar questionamento. 
 

04) “Já me senti ferida quando perdi os homens pelos quais me apaixonei.” A palavra destacada apresenta como 

significado correto: 

A) Conturbada.  B) Inquieta.   C) Ofendida.   D) Aliviada.   E) Deslumbrada. 
 

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

A) é: monossílaba tônica     D) está: oxítona terminada em “a” 

B) máximo: proparoxítona     E) responsável: paroxítona terminada em “L” 

C) ninguém: paroxítona terminada em “em” 
 

06) Em “... a liberdade só existe quando ele está presente.” a palavra sublinhada exprime ideia de: 

A) Tempo.   B) Causa.   C) Explicação.   D) Finalidade.   E) Condição.  
 

07) “No amor, ninguém pode machucar ninguém.” Em relação à classe de palavras, a palavra destacada é: 

A) Verbo.   B) Artigo.   C) Substantivo.  D) Adjetivo.   E) Pronome.  
 

08) Encontra-se grafada INCORRETAMENTE a seguinte afirmativa: 

A) Há dois meses que não o vejo.     D) Não sei onde te encontrar. 

B) Porque você não se sente livre?    E) Ela o cumprimentou amavelmente. 

C) A saudade é um mal que não tem remédio.   
 

09) Na palavra “machucar” há ocorrência de: 

A) Hiato.   B) Dígrafo.   C) Ditongo.   D) Tritongo.   E) Encontro vocálico.  
 

10) Assinale a afirmativa que apresenta sujeito simples: 

A) Magoaram o meu coração.     D) A liberdade e a verdade estão presentes no amor. 

B) Fomos em busca do verdadeiro amor.   E) Faz frio aqui.  

C) Os homens me fizeram sofrer. 
  

MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  
 

11) Uma máquina fotográfica digital armazena no máximo 220 fotos. Se uma pessoa pretende utilizá-la num 

período de 16 dias de férias, gastando 80% da sua capacidade de armazenamento, quantas fotos em média 

poderão ser tiradas por dia? 

A) 14  B) 11   C) 13   D) 15   E) 12 
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12) Uma copiadora tira até 20 cópias por minuto. Quantas cópias no máximo poderão ser feitas num intervalo de 

1,5 hora? 

A) 1600  B) 2200  C) 1800  D) 2000  E) 2100 
 

13) Sejam dois cubos distintos A e B, cuja aresta de A excede em 2cm à aresta de B. Se a diferença de suas áreas é 

igual a 120cm
2
, então a soma de seus volumes é igual a: 

A) 280cm
3
     

    
B) 320cm

3
  C) 360cm

3
  D) 240cm

3  
E) 300cm

3 

 

14) Qual das sequências a seguir é formada apenas por números primos e cuja soma de seus elementos também é 

um número primo? 

A) 11; 29; 17; 41 B) 13; 37; 23; 7  C) 13; 43; 2; 39  D) 29; 23; 43; 2  E) 17; 19; 37; 23  
 

15) Um suco de frutas industrializado é vendido em uma embalagem que contém 500cm
3
. Uma pessoa que 

consome 5 unidades por semana, num período de 42 dias consumirá um total de: 

A) 12 litros. B) 15 litros.  C) 10 litros.  D) 14 litros.  E) 16 litros. 
 

16) Dois quadrados são tais que seus perímetros são iguais a 32cm e 20cm. Assim, a diferença de suas áreas é igual a: 

A) 30cm
2
  B) 39cm

2
  C) 34cm

2
  D) 42cm

2
  E) 28cm

2
 

 

17) Um produto sofreu um acréscimo de 20% e passou a custar R$96,00. Qual seria o novo preço desse produto se 

o aumento fosse de 15%? 

A) R$90,00             B) R$92,00  C) R$91,00           D) R$94,00             E) R$93,00 
 

18) Para se adoçar 50ml de café são necessários 3 gotas de adoçante. Quantas gotas serão gastas ao se adoçar 1,5 

litro? 

A) 88                   B) 78   C) 95   D) 96   E) 90  
 

19) Adriana faz caminhadas de 800m duas vezes por dia, exceto aos domingos. Quantos quilômetros Adriana terá 

percorrido no período de 3 semanas? 

A) 26,4km  B) 29,2km  C) 28,8km  D) 27,6km  E) 27,0km 
 

20) A soma dos volumes de dois cubos distintos é igual a 2457cm
3
. Se a aresta do maior é igual a 12cm, então a 

aresta do menor é igual a:  

A) 9cm  B) 8cm   C) 11cm  D) 7cm   E) 6cm  
  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
  

21) Sobre a importância do arquivo, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 

(     ) Deve possibilitar a fácil localização dos documentos, quando se fizer necessária a sua utilização. 

(     ) Quanto mais simples for o sistema de arquivamento, menores serão as possibilidades de erros e maiores as 

possibilidades de funcionamento eficiente. 

(     ) Deve possibilitar a reconstituição do passado, sendo um centro ativo de informações.  

A sequência está correta em: 

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

22) Sobre a ética profissional marque o INCORRETO: 

A) Adiar decisões desagradáveis. 

B) Dizer sempre a verdade. 

C) Não divulgar problemas (familiares, pessoais ou de trabalho). 

D) Admitir os erros. 

E) Não falar das pessoas.  
 

23) Sobre as atribuições do Auxiliar de Secretaria, analise: 

I. Organizar o local de trabalho. 

II. Atender telefonemas e anotar corretamente os recados. 

III. Manter a agenda atualizada. 

IV. Expedir e receber correspondências. 

Estão corretas apenas as alternativas: 

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

24) Fazem parte das regras de conduta do Auxiliar de Secretaria, EXCETO: 

A) Responsabilidade.      D) Prudência. 

B) Pontualidade.       E) Indiscrição. 

C) Organização.  
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25) São documentos que constituem correspondência oficial, EXCETO: 

A) Memorando.  B) Telegrama.   C) Ofício.   D) Carta.   E) Bilhete. 
 

26) Sobre as funções do Auxiliar de Secretaria, analise: 

I. Responsabilizar-se pela limpeza do seu local de trabalho. 

II. Redigir textos profissionais especializados. 

III. Possuir conhecimentos protocolares. 

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

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

27) Sobre a utilização de aplicativos gerenciadores de correio eletrônico, marque a alternativa correta: 

A) No aplicativo gerenciador de correio eletrônico Microsoft Outlook versão 2003/2007 (configuração padrão), a 

pasta “Caixa de saída” tem a função de armazenar definitivamente todas as mensagens enviadas pelo usuário. 

B) O programa Microsoft Publisher 2007 é um gerenciador de correio específico, componente da instalação padrão 

do Sistema Operacional Windows XP. 

C) Na opção de endereçamento de mensagens “CC...” (Com cópia), uma cópia da mensagem é enviada para um ou 

mais destinatários e os seus nomes não ficam visíveis para outros destinatários da mensagem. 

D) nome.provedor.com.br é um exemplo válido de formato de endereço eletrônico. 

E) Uma mensagem de correio eletrônico pode ser enviada para vários destinatários, basta utilizar como separador dos 

endereços, ponto e vírgula (;) no campo de preenchimento de endereços “Para:”. 
 

28) Nos aplicativos navegadores de Internet Mozilla Firefox (versão 3.6.9 – configuração padrão) e Internet 

Explorer (versão 8.0 – configuração padrão), a combinação de teclas de atalho responsável por localizar um 

conteúdo específico de texto na página WEB atual é: 

A) CTRL + L B) CTRL + F  C) CTRL + P  D) ALT + L  E) ALT + P 
 

29) De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do município de Santo Antônio do Grama, “a atividade de 

administração pública dos Poderes do Município e as entidades descentralizadas se sujeitarão aos seguintes 

princípios”, EXCETO:  

A) Moralidade. B) Razoabilidade. C) Eficiência.  D) Impessoalidade. E) Inconstitucionalidade. 
 

30) De acordo com a Lei Orgânica Municipal de Santo Antônio do Grama, analise: 

I. O agente público motivará o ato administrativo que praticar, explicitando-lhe o fundamento legal, o fático e a 

finalidade. 

II. Administração pública direta é a que compete a órgão de qualquer dos Poderes do Município. 

III. Cabe ao Prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara Municipal, quanto 

àqueles utilizados em seus serviços. 

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

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

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  
 

31) “O caso de Maria choca e se torna um ícone na luta pelos direitos da mulher, mas não é exceção. Segundo dados 

das Nações Unidas, uma em cada três mulheres no mundo é vítima de violência. Na América Latina, a proporção 

sobe para 40%, de acordo com a Comissão Econômica para América Latina e Caribe (Cepal). Segundo a 

Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco), o problema atinge proporções 

epidêmicas.”                   (Portal Ig – 25/11/2010) 

O texto está se referindo a: 

A) Nossa Senhora Aparecida, mãe de Jesus, que teve sua luta transformada em espelho para a humanidade, gerando 

leis em todo o planeta, principalmente no Ocidente, de proteção e promoção à mulher. 

B) Maria das Graças Aranha, líder do movimento feminista brasileiro, que através de várias manifestações, como a 

famosa queima de sutiãs nas ruas de São Paulo deu início a um processo de inserção da mulher no mercado de 

trabalho e de forma livre na sociedade. 

C) Maria da Penha Maia Fernandes que dá nome a Lei nº. 11340, que entrou em vigor em 2006, e cria mecanismos 

para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, como possibilitar a prisão preventiva ou em flagrante 

dos agressores. 

D) Maria Evangelista Costa, assassinada brutalmente pelo marido na frente dos filhos em Fortaleza, no Ceará, 

tornando-se um triste exemplo de desrespeito aos direitos humanos contra as mulheres. 

E) Maria Bonita, esposa de Lampião, que durante o período do Cangaço no Nordeste assassinou centenas de mulheres 

por onde o bando do cangaceiro passava, a fim de evitar o envolvimento das mulheres com seu esposo nos 

vilarejos onde pernoitavam. 
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32) Na Cúpula Climática Mundial de Prefeitos (CCLIMA) realizada no México, foi apresentado pela primeira vez 

o Green City Index (GCI) da América Latina que classificou 17 metrópoles da região, segundo um estudo 

sobre meio ambiente apresentado pela empresa alemã Siemens, em conjunto com a unidade de estudos da 

revista britânica “The Economist”, apontando como a única cidade “muito acima” da média de acordo com as 

normas ambientais, a metrópole mais verde da América Latina, a seguinte cidade brasileira: 

A) Goiânia (GO)      D) Manaus (AM) 

B) Belo Horizonte (MG)     E) Curitiba (PR) 

C) Natal (RN) 
 

33) Bem além do território continental, o Brasil possui alguns pequenos grupos de ilhas no oceano Atlântico, que 

são: 

A) Penedos de São Pedro e São Paulo, Trindade e Martim Vaz e Fernando de Noronha. 

B) Fernando de Noronha, Malvinas e Atol das Rocas. 

C) Marajó, Trinidad e Tobago e Fernando de Noronha. 

D) Galápagos, Fernando de Noronha e Alcatrazes.  

E) Abrolhos, Trindade e Martim Vaz e Margaritas. 
 

34) Popularmente conhecido e admirado por sua extensa obra musical, Chico Buarque de Holanda chega ao final 

de 2010 com grandes êxitos na área literária com a conquista de prêmios significativos da língua portuguesa, 

como o “Jabuti” no Brasil e o “Portugal Telecom de Literatura” na Europa, pela obra: 

A) “Caim”.       D) “Depois da Escuridão”. 

B) “Leite Derramado”.      E) “Ágape”. 

C) “A Cabana”. 
 

35) As redes sociais digitais estão cada dia mais inseridas no dia a dia das pessoas. Os jovens, adultos e até mesmo 

a terceira idade vêm cedendo às novas tecnologias que reorganizam as relações sociais neste novo milênio. São 

exemplos de redes sociais utilizadas no Brasil, EXCETO: 

A) Orkut.  B) Twitter.  C) Facebook.  D) Folha on-line. E) MySpace. 
 

36) O governo de Luiz Inácio Lula da Silva – 2002 a 2010 – ficou marcado pela grande popularidade do ex-líder 

sindical que levou o país a um significativo crescimento econômico. Entre os vários programas desenvolvidos 

por Lula e sua equipe, um deles foi considerado pela ONU – Organização das Nações Unidas – como 

referência para a redução da miséria em países pobres do mundo. Trata-se: 

A) Luz para Todos.      D) Bolsa Escola. 

B) Bolsa Família.       E) Programa de Aceleração do Crescimento. 

C) Fome Zero. 
 

37) Os avanços na garantia dos direitos civis dos cidadãos brasileiros podem ser exemplificados nas seguintes 

alternativas, EXCETO: 

A) Criação na década de 1990 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

B) Implementação nos primeiros anos desta década do Estatuto do Idoso. 

C) Implantação na primeira década dos anos 2000 da Lei Maria da Penha.  

D) Tratamento do racismo na Constituição de 1988 como crime inafiançável e imprescritível. 

E) Introdução nos anos iniciais do século XX do Código de Defesa do Consumidor. 
 

38) Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, a Caatinga brasileira já perdeu cerca de 45% de sua 

cobertura vegetal devido à falta de alternativas energéticas, o que tem levado à derrubada da vegetação, 

principalmente para a produção de lenha e carvão. Sobre esse importante bioma brasileiro é correto afirmar: 

I. É o principal ecossistema da região Nordeste e está presente em áreas de clima semi-árido. 

II. Tal paisagem pode ser encontrada também nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. 

III. Sua vegetação dominante tem características xerofíticas com gramas, arbustos e árvores de porte baixo ou médio. 

IV. Sua fauna apresenta várias espécies de lagartos, serpentes, quelônios, anfíbios e felinos, como a onça pintada. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

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

39) Segundo a Organização Mundial do Comércio (OMC), o Brasil já é o terceiro maior exportador agrícola do 

mundo ficando atrás apenas dos EUA e da União Europeia. A conquista dessa posição, desbancando o 

Canadá, teve vários fatores, mas o grande destaque vai para dois produtos que tiveram suas exportações 

ampliadas de forma expressiva de 2000 para 2009. São eles: 

A) Café e laranja.       D) Milho e cana-de-açúcar. 

B) Soja e carne.       E) Arroz e feijão. 

C) Tabaco e álcool. 
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40) Analise as afirmativas correlatas: 

I. “No Brasil, o sistema eleitoral se fundamenta nos conceitos de República (sistema de governo) e Presidencialismo 

(forma de governo).” 

II. “No Brasil, os poderes estão distribuídos entre o Legislativo, o Judiciário e o Executivo, sendo que o Executivo é 

chefiado pelo presidente, que é o mandatário da nação.” 

Assinale a alternativa correta: 

A) Ambas as afirmativas estão incorretas.   D) Apenas a afirmativa II está correta. 

B) Apenas a afirmativa I está correta.   E) Ambas as afirmativas estão corretas. 

C) As duas afirmativas estão parcialmente corretas. 




