
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.  
 

16 – M 
 atendimento@consulplan.com / www.consulplan.net 
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CCAARRGGOO::  FFIISSCCAALL  SSAANNIITTÁÁRRIIOO  
 

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 
3x
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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) NÃO é considerada como um direito básico do consumidor, em conformidade com a Lei Federal nº. 8078/90, 
que dispõe sobre o Código de Defesa do Consumidor. 
A) A proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e 

serviços considerados perigosos ou nocivos. 
B) A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral, para os contribuintes adimplentes com o Estado. 
C) A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 
D) A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como 

contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. 
E) A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. 

 

22) Pelo Código de Defesa ao Consumidor, os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade 
do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior 
às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o 
consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, EXCETO: 
A) Abatimento proporcional do preço. 
B) Complementação do peso ou medida. 
C) Substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios. 
D) Restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. 
E) Opção de levar o produto sem ter que obrigatoriamente pagá-lo. 
 

23) Está em DESACORDO com a Norma do Decreto nº. 23.430/74 no que se dispõe sobre auto de infração.  
A) O auto de infração é a base do procedimento administrativo da contravenção. 
B) O auto de infração deverá conter nome e endereço do infrator e das testemunhas, se houver. 
C) Deverá conter local, dia e hora da lavratura, bem como, o ato ou fato constitutivo da infração. 
D) Disposição legal ou regulamentar infringida, assinatura do autuante e do infrator ou de quem o represente. 
E) As omissões ou incorreções na lavratura do auto de infração acarretarão sua nulidade, independentemente de 

constarem elementos necessários à determinação da infração e do infrator. 
 

24) Está em DESACORDO com a Norma do Decreto nº. 23.430/74 no que se dispõe sobre os tipos de infração 
sanitária.   
A) Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades competentes no exercício de suas funções. 
B) Impedir ou dificultar a aplicação de medidas sanitárias relativas às doenças transmissíveis e ao sacrifício de 

animais domésticos considerados perigosos pelas autoridades sanitárias. 
C) Aviar receita ou vender medicamento em desacordo com prescrições médicas. 
D) Para o desempenho de suas atribuições a Secretaria da Saúde exercerá o controle, determinando a adoção das 

medidas que se fizeram necessárias das condições sanitárias das águas destinadas ao abastecimento público e 
privado. 

E) Opor-se à exigência de provas imunológicas ou à sua execução pelas autoridades sanitárias. 
 

25) São focos de controle de vigilância sanitária desempenhados pela Secretaria de Saúde, as condições sanitárias, 
EXCETO:   
A) Decorrentes da coleta e destino de excretas. 
B) Decorrentes da coleta, transporte e destino de lixo e refugos industriais. 
C) Dos abrigos destinados a animais, localizados em núcleos de população. 
D) Concomitantemente da fiscalização fazendária no que tange a regularidade do pagamento de impostos. 
E) Dos terrenos baldios. 

 

26) Sobre a execução da obra em conformidade com a Lei Municipal nº. 17/l983, analise. 
I. A execução da obra poderá ser iniciada antes de aprovado o projeto e expedido o alvará de licença pra construção, 
desde que não falte nenhum documento no processo administrativo. 

II. Uma obra será considerada iniciada assim que estiver com os alicerces prontos. 
III. Deverá ser mantido na obras o alvará de licença, juntamente com o jogo de cópias do projeto apresentado à 

Prefeitura, e por ela visado, para apresentação quando solicitado aos fiscais de obras ou a outras autoridades 
competentes da Prefeitura. 

IV. Não será permitida sob pena de multa ao responsável pela obra, a permanência de qualquer material de construção 
na via pública, por tempo maior que o necessário para a sua descarga e remoção. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) II, III, IV B) I, II, III   C) II, IV  D) I, III, IV  E) II, III 
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27) Sobre a Lei Municipal nº. 17/l983 que dispõe sobre o Código de Obras do Município de São Domingos do 
Prata, analise. 
I. Os edifícios públicos de acordo com a Emenda Constitucional nº. 12 de 17/10/78 deverão possuir condições 
técnicas construtivas que asseguram aos deficientes físicos, pleno acesso e circulação nas suas dependências. 

II. A Prefeitura terá o prazo máximo de 180 dias a contar da data de entrada do processo, para se pronunciar quanto 
ao projeto apresentado. 

III. O responsável por instalação de atividades que possa ser causadora de poluição, ficará sujeito a apresentar o 
projeto ao órgão estadual que trata de controle ambiental para exame e aprovação, sempre que a Prefeitura 
Municipal julgar necessário. 

IV. Após a aprovação de projeto e comprovado o pagamento das taxas devidas, a Prefeitura Municipal fornecerá 
alvará de construção, válido por um ano, sob hipótese alguma poderá ser revalidado. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, II  B) II, III   C) III, IV  D) I, III   E) I, III, IV 

 

28) Está em DESACORDO com a Lei Municipal nº. 229/1990 em se tratando de medidas referentes ao animais.   
A) O animal recolhido em virtude do disposto neste capítulo será retirado dentro do prazo máximo de 7 dias mediante 

pagamento da multa e da taxa de manutenção respectivamente. 
B) É permitida a criação ou a engorda de porcos no perímetro urbano da Sede Municipal.  
C) Não será permitida a passagem ou estacionamento de tropas ou rebanhos na cidade, exceto em logradouros para 

isso designados. 
D) Ficam proibidos os espetáculos de feras e as exibições de cobras e quaisquer animais perigosos sem as necessárias 

precauções para garantir a segurança dos espectadores. 
E) É expressamente proibido a qualquer pessoa maltratar os animais ou praticar de crueldade contra os mesmos; que 

acarretam violência e sofrimento para o animal. 
 

29) São requisitos básicos para investidura no cargo, EXCETO:   
A) Nacionalidade brasileira.     D) Idade máxima de 18 anos. 
B) Gozo dos direitos políticos.     E) Aptidão física e mental. 
C) Quitação com as obrigações militares e eleitorais. 

 

30) Os poderes são independentes e harmônicos entre si, com responsabilidades e atribuições específicas, que se 
complementam. Identifique o órgão que representa o Poder Legislativo Municipal.   
A) Câmara de Vereadores do Município de São Domingos do Prata. 
B) Prefeitura Municipal de São Domingos do Prata. 
C) Quitação com as obrigações militares e eleitorais. 
D) Tribunais Superiores. 
E) Congresso Nacional. 

  

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. 
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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. 

 

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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