
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 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.  
 

07 – M 
 atendimento@consulplan.com / www.consulplan.net 
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CCAARRGGOO::  AAUUXXIILLIIAARR  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  EEXXTTEERRNNOOSS  ––  CCOONNTTÍÍNNUUOO  
 

TEXTO:    O peso original volta depois das dietas 
 

O corpo humano, mesmo que submetido ao sacrifício de uma dieta alimentar rígida, tem tendência a voltar ao peso 
inicial determinado por um equilíbrio interno, segundo recente estudo realizado por cientistas norte-americanos. Depois 
do aumento de alguns quilos supérfluos, o metabolismo buscará eliminar o peso excessivo. O corpo dispõe de um 
equilíbrio que tenta manter seu peso em um nível constante, que varia em função de cada indivíduo. O estudo sugere que 
conservar o peso do corpo é um fenômeno biológico, não apenas uma atividade voluntária. O corpo ajusta seu 
metabolismo em resposta a aumentos ou perdas de peso. Dessa forma, depois de cada dieta restrita, o metabolismo 
queimará menos calorias do que antes. Uma pessoa que perdeu recentemente pouco peso vai consumir menos calorias 
que uma pessoa do mesmo peso que sempre foi magra. A pesquisa concluiu que emagrecer não é impossível, mas é muito 
difícil e requer o consumo do número exato de calorias queimadas, ou seja, uma alimentação moderada e uma atividade 
física estável a longo prazo.          (Zero Hora, encarte vida, 06/05/1995) 
 

01) De acordo com as ideias do texto, analise. 
I. Uma dieta alimentar rígida determina o equilíbrio interno do peso corpóreo. 
II. O equilíbrio interno é um fenômeno biológico. 
III. O ajuste de peso significa queima de calorias. 
IV. Conservar o peso não depende somente da vontade individual. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I, II, III, IV B) IV   C) I, III   D) I, II, III  E) II 

 

02) “Dessa forma, depois de cada dieta restrita, o metabolismo queimará menos calorias do que antes.” A palavra 
destacada apresenta como sinônimo correto 
A) limitada. B) contorcida.  C) brilhante.  D) melindrosa.  E) rompida. 

 

03) Infere-se do texto que 
A) conservar o peso do corpo é somente uma atividade voluntária. 
B) emagrecer é impossível. 
C) o metabolismo busca eliminar o peso excessivo, depois do aumento de alguns quilos supérfluos. 
D) para emagrecer, basta ter uma alimentação moderada. 
E) é muito fácil eliminar o peso excessivo do corpo. 

 

04) Quanto à classe de palavras, relacione as colunas a seguir. 
1. “O corpo dispõe de um equilíbrio...” 
2. “ou seja, uma alimentação moderada...” 
3. “Depois do aumento de alguns quilos supérfluos...” 
4. “Dessa forma, depois de cada dieta restrita...” 

(     ) Adjetivo. 
(     ) Artigo. 
(     ) Verbo. 
(     ) Substantivo. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3, 4 B) 3, 1, 4, 2  C) 4, 2, 1, 3  D) 4, 1, 2, 3  E) 2, 3, 4, 1 
 

05) Em “A pesquisa conclui que emagrecer não é impossível, mas muito difícil e requer o consumo do número 
exato de calorias queimadas.”,  a palavra destacada anteriormente exprime circunstância de 
A) condição. B) tempo.  C) escolha.  D) contraste.  E) consequência. 

 

06) As frases transcritas do texto se apresentam no presente modo indicativo, EXCETO: 
A) “O corpo dispõe de um equilíbrio...”    
B) “A pesquisa conclui que emagrecer...”    
C) “... o metabolismo buscará eliminar o peso excessivo.” 
D) “O corpo ajusta seu metabolismo...” 
E) “O estudo sugere que conservar...” 

 

07) Apresenta dígrafo a seguinte palavra 
A) metabolismo. B) voluntária.  C) recente.  D) dessa.  E) aumento. 

 

08) A palavra “biológico” é acentuada pelo mesmo motivo que a seguinte palavra 
A) rígida.  B) buscará.  C) nível.  D) impossível.  E) difícil. 
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09) Em “O corpo ajusta seu metabolismo em resposta a aumentos ou perdas de peso.”, o ponto final ( . ) foi utilizado 
para 
A) marcar pausa de curta duração.     D) destacar gírias. 
B) finalizar período declarativo.     E) denotar espanto ou surpresa. 
C) marcar enumerações. 

 

10) Em “... o metabolismo queimará menos calorias do que antes.”, a palavra destacada é um 
A) adjetivo.  B) advérbio.  C) pronome.  D) verbo.  E) substantivo. 

  

MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  
 

11) Para responder a dois quintos das perguntas de um teste, uma pessoa gasta em média um minuto e meio.  Em 
quanto tempo esta pessoa responderia a dois terços das perguntas deste teste? 
A) 2 minutos.       D) 2 minutos e 30 segundos. 
B) 1 minuto e 45 segundos.     E) 2 minutos e 50 segundos. 
C) 1 minuto e 20 segundos. 

 

12) A metade do peso de uma melancia é igual ao dobro do peso de um melão mais 400 gramas. Se o melão pesa 3 kg, 
então a melancia pesa 
A) 10,4 kg.       B) 11,6 kg.       C) 12,8 kg.       D) 13,6 kg.       E) 14,2 kg. 

 

13) Seja 2n + 2. 3n – 2. 5n o resultado da fatoração de um número natural K, e 2n. 3n + 2. 5n – 2 o resultado da fatoração 
de um número natural P. Sendo n = 4, então a razão entre P e K é  
A) 0,81.              B) 0,64.              C) 0,49.               D) 0,75.               E) 0,92. 

 

14) Numa bomboniere é possível comprar 4 bombons com o valor que seria pago por 3 trufas e ainda sobram 
R$0,60. Se o bombom é R$0,50 mais barato que a trufa, então o valor pago na compra de 2 trufas e 2 bombons é  
A) R$4,20.      B) R$5,00.         C) R$4,60.      D) R$5,40.          E) R$4,80.                   

 

15) O valor de x que satisfaz simultaneamente as proporções 
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A) negativo.             D) decimal.    
B) primo.          E) irracional.     
C) quadrado perfeito.   

 

16) Seja f(x) = ax2 + bx + c uma função do 2º grau, cujo discriminante é negativo. O gráfico da parábola desta 
função 
A) não intercepta o eixo y.      D) intercepta o eixo x em um único ponto. 
B) tem concavidade voltada para baixo.    E) tem concavidade voltada para cima. 
C) não intercepta o eixo x. 

 

17) Vítor comprou uma calça e pagou 40% do seu preço à vista e ficou devendo R$42,00. Se ele tivesse pago à vista 
60% do preço da calça, ele teria ficado devendo 
A) R$58,00.      B) R$36,00.       C) R$28,00.        D) R$32,00.      E) R$24,00. 

 

18) As áreas dos triângulos em negrito no interior do quadrado totalizam 9 cm2. A soma dos lados deste quadrado é 
A) 28 cm  
B) 12 cm 
C) 16 cm 
D) 24 cm 
E) 36 cm    

 

19) Uma cartela de iogurte é composta por 6 potes de 150 mL cada e custa R$5,40. Se a cartela fosse composta por 
4 potes de 200 mL, seu preço seria  
A) R$4,20.        B) R$4,50.          C) R$4,80.       D) R$5,00.        E) R$5,20. 

 

20) Sejam dois números naturais A e B, tais que o m.m.c. de A e B é igual a 42 e o m.d.c. de A e B é igual a 1. A 
soma de A e B é  
A) 15.               B) 17.                 C) 9.                  D) 11.               E) 13. 
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
  

21) As expressões “à atenção de...”, “com conhecimento de...”, “At. João Francisco”, dentre outras, indicam a 
quem se dirige a carta, a pessoa a quem deve ser informado o seu conteúdo. Assinale a posição correta de 
inserção destas expressões no endereçamento de uma correspondência. 

 

A) Prefeitura Municipal de São Domingos do Prata 
À atenção de Maria das Dores Ferreira 
Rua Getúlio Vargas, 224. Centro 
São Domingos do Prata/MG 
CEP: 35995-000 
 

D) Prefeitura Municipal de São Domingos do Prata 
Rua Getúlio Vargas, 224. Centro 
À atenção de Maria das Dores Ferreira 
São Domingos do Prata/MG 
CEP: 35995-000 

B) À atenção de Maria das Dores Ferreira 
Prefeitura Municipal de São Domingos do Prata 
Rua Getúlio Vargas, 224. Centro 
São Domingos do Prata/MG 
CEP: 35995-000 
 

E) Prefeitura Municipal de São Domingos do Prata 
Rua Getúlio Vargas, 224. Centro 
São Domingos do Prata/MG 
À atenção de Maria das Dores Ferreira 
CEP: 35995-000 

C) Prefeitura Municipal de São Domingos do Prata 
Rua Getúlio Vargas, 224. Centro 
São Domingos do Prata/MG 
CEP: 35995-000 
À atenção de Maria das Dores Ferreira 

 

 

22) Quando se endereça uma carta utilizando número de Caixa Postal, qual dos elementos de endereçamento 
abaixo NÃO é utilizado? 
A) CEP.        D) Destinatário. 
B) Cidade.        E) Sigla do Estado. 
C) Endereço completo. 

 

23) Pronome de tratamento é a forma cerimoniosa que se usa para nos dirigirmos a uma autoridade e aos 
cidadãos em substituição ao pronome pessoal. O pronome de tratamento Vossa Excelência deve ser usado com 
os, EXCETO: 
A) Governadores.       D) Vereadores. 
B) Prefeitos.       E) Juízes. 
C) Deputados Federais. 

 

24) Fecho de cortesia é o último parágrafo de uma carta. Possui, além da finalidade óbvia de arrematar o texto, a 
de saudar o destinatário. Assinale a alternativa que apresenta o que se considera, atualmente, um fecho 
antiquado e/ou em desuso.  
A) Respeitosamente.      D) Atenciosamente. 
B) Sem mais para o momento.     E) Saudações.  
C) Cordialmente. 

 

25) “Memorando é uma forma de correspondência utilizada para assuntos rotineiros, caracterizando-se pela 
simplicidade, rapidez, clareza e concisão. Este documento é também conhecido como __________________.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) ofício        D) mensagem 
B) comunicação interna      E) ordem de serviço 
C) circular 

 

26) As relações humanas interessam-se, sobretudo, por aspectos do comportamento humano tais como atitudes, 
motivação, satisfação de necessidades, frustração, comportamento defensivo e estereótipos. Assinale o aspecto 
do comportamento humano que se encontra descrito a seguir: “... é o conjunto de fatores que despertam, 
sustentam e/ou dirigem o comportamento humano. Inclui também o incentivo, que é um objeto ou fato capaz 
de remover o estado de impulso, restabelecendo o equilíbrio.” 
A) Atitude.        D) Motivação. 
B) Satisfação de necessidade.     E) Comportamento defensivo. 
C) Frustração. 

 

27) Na administração municipal, qual é o documento utilizado para a comunicação dos Prefeitos e dos Secretários 
Municipais com outras organizações, públicas ou privadas? 
A) Ofício.  B) Telegrama.  C) Circular.  D) Requerimento. E) Memorando. 
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28) Considerando-se os preceitos que norteiam a redação de cartas comerciais, marque V para as alternativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Ser parcial e pessoal. 
(     ) Ser objetiva. 
(     ) Selecionar informações inadequadas. 
(     ) Ser concisa. 
(     ) Ser gramaticalmente correta. 
A sequência está correta em 
A) F, V, F, V, V B) V, V, F, F, V C) F, F, V, F, V  D) V, V, F, V, F E) V, F, V, F, F 

 

29) Sobre os arquivos e documentação, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Acervo é o conjunto dos documentos de um arquivo. 
(     ) Descarte é o ato de destruir um documento tido como destituído de valor para a guarda permanente. 
(     ) Documento oficial é o que é produzido ou recebido por uma instituição privada. 
(     ) Documento é o registro de uma informação apenas em papel.  
(     ) Arquivos correntes são documentos de uso frequente.  
A sequência está correta em 
A) F, V, V, F, V B) V, F, V, V, F C) V, V, V, F, F D) F, V, V, F, F  E) V, V, F, F, V 

 

30) “____________________ é uma operação de passagem de documentos de um arquivo corrente para um 
intermediário. ____________________ é uma operação de passagem de um documento de um arquivo 
intermediário para o permanente.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmação 
anterior. 
A) Amostragem / Guarda temporária    D) Recolhimento / Guarda eventual 
B) Valoração / Transferência     E) Guarda eventual / Valoração 
C) Transferência / Recolhimento 

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  LLOOCCAAIISS  
  

31) NÃO é um município que faz limite com São Domingos do Prata 
A) Alvinópolis.      D) Nova Era.  
B) Ferros.       E) Rio Piracicaba. 
C) Jaguaraçú.   
  

32) O gentílico de São Domingos do Prata recebe a denominação de 
A) dominguianos.      D) pratinos.   
B) pratianos.      E) sodomicianos. 
C) patinianos.   

 

33) “São Domingos do Prata é um dos 18 municípios que pertencem à microrregião geográfica de 
____________________.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Belo Horizonte       D) Itaguara 
B) Conselheiro Lafaiete      E) Ouro Preto 
C) Itabira 

 

34) A cor predominante na bandeira do município de São Domingos do Prata é 
A) amarelo.  B) azul.   C) branco.  D) laranja.  E) verde. 

 

35) Em que bioma brasileiro o município de São Domingos do Prata está inserido? 
A) Caatinga. B) Campos.  C) Cerrado.  D) Mata Atlântica. E) Mata de Cocais. 

 

36) Dentre os municípios mineiros de grande relevância no estado, no que diz respeito à distância via transporte 
rodoviário, qual se encontra mais próximo ao município de São Domingos do Prata? 
A) Contagem.       D) Uberaba. 
B) Governador Valadares.      E) Uberlândia. 
C) Juiz de Fora. 

 

37) São Domingos do Prata está localizado na mesorregião mineira denominada 
A) Leste de Minas.       D) Sudeste de Minas. 
B) Metropolitana de Belo Horizonte.    E) Zona da Mata. 
C) Quadrilátero ferrífero. 
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38) “Cônego João Pio, Juiraçú, _______________, Ilhéus do Prata e Vargem Linda são distritos de São Domingos 
do Prata.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Alegria        D) Santana do Alfié 
B) Domingos Afonso      E) Sesmarias 
C) Reduto 

 

39) A principal bacia hidrográfica de São Domingos do Prata é a do Rio 
A) Doce.        D) Paraíba do Sul. 
B) Jequitinhonha.       E) São Francisco. 
C) Pomba. 

 

40) “São Domingos do Prata possui menos que _____________ habitantes.” No que diz respeito à população de 
São Domingos do Prata, assinale a alternativa que completa corretamente a afirmação anterior.  
A) 3 mil  B) 5 mil  C) 10 mil  D) 15 mil  E) 20 mil  
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