
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.  
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CCAARRGGOO::  TTÉÉCCNNIICCOO  EEMM  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA  
 

TEXTO:           Criança pequena aprende mais brincando do que com TV 
 

A tentação dos pais em deixar os programas de televisão e aplicativos disponíveis em tablets responsáveis pela 
educação dos filhos é enorme. É cada vez maior o número de atrações dedicadas às crianças, que estão disponíveis em 
casa, no carro e até mesmo no supermercado. Uma nova diretriz da Academia Americana de Pediatria (AAP) diz, porém, 
que há formas melhores de incentivar o aprendizado dos pequenos durante a primeira infância (...). 

Em uma pesquisa feita pela AAP, 90% dos pais disseram que seus filhos com até dois anos de idade consumiam 
algum tipo de conteúdo a partir dos dispositivos eletrônicos. Em média, as crianças dessa idade assistiam TV diariamente 
por duas horas. Um terço das crianças maiores de três anos tinha televisão no quarto. Os pais que acreditam que os 
programas educativos da TV “são muito importantes para o desenvolvimento saudável” têm duas vezes mais chances de 
deixar seus filhos livres para ver TV durante a maior parte do tempo. 

De acordo com a AAP, em vez de deixá-los em frente à TV, deve-se optar por deixar a criança brincar com objetos 
próprios para a idade. Além disso, é contraindicado instalar uma televisão no quarto do pequeno. Os pais devem lembrar 
também que devem dar o exemplo, ou seja, os programas que assistem junto com os filhos e a quantidade de horas 
dedicadas a ver um programa podem impactar na educação das crianças.                                   (Revista Veja – outubro de 2011) 
 

01) De acordo com o texto, que tipo de pais são mais permissivos em relação ao uso da TV? 
A) Que trabalham muito.     D) Que também gostam de ver TV. 
B) Que acreditam na relevância da TV na educação.  E) Que não dão o exemplo. 
C) Desatentos em relação aos filhos. 

 

02) Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com o texto. 
A) A brincadeira é uma alternativa ao uso da TV. 
B) Aplicativos e televisão são fontes de aprendizado para crianças. 
C) Não é indicado ter uma TV no quarto de crianças pequenas. 
D) A educação das crianças é afetada pela televisão. 
E) Programas com boa qualidade podem ser vistos sem restrição. 

 

03) No trecho “... podem impactar na educação da criança”, fazendo as devidas modificações, o verbo sublinhado 
pode ser substituído sem perda semântica por 
A) prejudicar. B) influenciar.  C) ajudar.  D) afligir.  E) certificar. 

 

04) “... há formas melhores de incentivar o aprendizado dos pequenos.” Em relação ao sujeito, a oração anterior 
A) possui sujeito indeterminado.     D) possui sujeito oculto. 
B) possui sujeito simples.      E) possui sujeito composto. 
C) não possui sujeito. 

 

05) Em relação à prosódia, as alternativas a seguir são equivalentes, EXCETO: 
A) Conteúdo. B) Acordo.  C) Televisão.  D) Saudável.  E) Desenvolvimento. 

 

06) Assinale a alternativa em que NÃO ocorre dígrafo. 
A) Pequenos. B) Três.  C) Filhos.  D) Chances.  E) Disseram. 

 

07) “Uma nova diretriz diz, porém, que há formas melhores de incentivar...” A conjunção em destaque caracteriza 
ideia de 
A) oposição. B) alternância.  C) conclusão.  D) adição.  E) explicação. 

 

08) No trecho “em vez de deixá-los em frente à TV”, a função sintática do termo sublinhado é de 
A) sujeito.  B) objeto direto. C) objeto indireto. D) predicado.  E) adjunto adnominal. 

 

09) Relacione os vocábulos sublinhados com suas respectivas classes gramaticais. 
1. “... filhos com até dois anos de idade...” 
2. “... Os pais que acreditam...” 
3. “... são muito importantes...” 
4. “... algum tipo de conteúdo...”    
5. “... pais disseram que seus filhos...” 

(     ) Pronome relativo.      
(     ) Advérbio. 
(     ) Pronome indefinido. 
(     ) Conjunção integrante.      
(     ) Preposição. 

A sequência está correta em 
A) 5, 3, 4, 1, 2 B) 4, 3, 1, 5, 2  C) 2, 3, 4, 5, 1  D) 2, 4, 3, 5, 1  E) 3, 1, 2, 5, 4 

 

10) A função sintática do trecho sublinhado em “livres para ver TV” é 
A) objeto indireto.       D) adjunto adnominal. 
B) complemento nominal.      E) agente da passiva. 
C) objeto direto preposicionado. 
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MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  
 

11) A soma de todos os números naturais que pertencem ao conjunto imagem da função y = – x2 + 7x – 10 é 
A) 3                B) 6                 C) 10                      D) 15                     E) 1 

 

12) Seja o gráfico de uma função trigonométrica a seguir. 
 

 
 

Assinale a alternativa que representa esta função. 
A) y = 2 – 3 cosx      D) y = 2 + 3 cosx   
B) y = 3 + 2 cosx      E) y = – 1 + 4 cosx 
C) y = 3 – 2 cosx  

13) Dos números inteiros que pertencem ao conjunto interseção entre os domínios das funções f(x) = 
2x4

93x

−

+
 e 

g(x) = 3x −  existem, além do zero 
A) 5 números inteiros negativos. 
B) 3 números inteiros negativos e 2 números inteiros positivos. 
C) infinitos números inteiros. 
D) 3 números inteiros negativos e 1 número inteiro positivo. 
E) nenhum número inteiro. 

 

14) Sejam as funções f(x) = x – 2, g(x) = 2x + 1 e h(x) = x + 3. Para qual intervalo de x tem-se f(g(x)) > h(f(x))? 
A) ] – ∞, –2[       B) ] – ∞, 2]          C) [0, 12[         D) [1, + ∞[         E) ]2, + ∞[   

 

15) Sejam os conjuntos A – B = {5, 6, 11}, B – A = {8, 12} e AUB = {3, 5, 6, 8, 9, 11, 12}. A soma dos elementos da 
interseção dos conjuntos A e B é  
A) 12                    B) 10                C) 16               D) 18                    E) 9 

 

16) Assinale o número que NÃO pertence ao conjunto solução da inequação: (2x – 8) . (x2 – 4) . (–x + 4) < 0. 
A) 4                 B) – 4                 C) – 1                  D) 8                E) – 9 

 

17) O vigésimo primeiro termo de uma progressão aritmética de razão 6 é igual a – 43. O centésimo termo dessa 
sequência é  
A) 431          B) 459              C) 391                D) 341             E) 443 

 

18) Seja f(x) uma função do 1º grau, cujo gráfico de sua inversa está representado a seguir. A raiz da função f(x) é          
 
A) – 2 
B)    8 
C)    2 
D) – 4 
E) – 8 

 

 

 
 

19) O menor valor inteiro de k para o qual a função y = (– 6 – 2k)x – 8 é decrescente é  
A) 3                  B) – 3                 C) – 4                 D) – 2               E) 2 

 

20) O produto de todas as soluções inteiras da inequação log3 (– 3 + 4x) ≤≤≤≤ 2 é  
A) 6                       B) 24                  C) 12                 D) 2           E) 20  
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
  

21) As impressoras térmica e piezo-elétrica são do tipo 
A) matricial. B) jato de tinta.  C) laser.  D) elétrica.  E) margarida. 

 

22) Utilizando o Sistema Operacional Linux, considere o arquivo Exemplo.odt. Para permitir que todas as pessoas 
possam apenas ler este arquivo, deve ser executado o seguinte comando 
A) chmod 400 Exemplo.odt     D) chmod 777 Exemplo.odt 
B) chmod 444 Exemplo.odt     E) chmod 700 Exemplo.odt 
C) chmod 600 Exemplo.odt 

 

23) No Sistema Operacional Microsoft Windows 98, o utilitário de particionamento de discos default, é 
A) ScanDisk. B) BootDisk.  C) FDisk.  D) Partition Magic. E) ResizeDisk. 

 

24) “O _______________ é um recurso desenvolvido para os sistemas _______________ que permite a instalação e 
_______________ de pacotes (programas, bibliotecas de funções) de maneira fácil e precisa.” Assinale a 
alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmação anterior. 
A) apt-get / linux / atualização     D) free-update / solaris / configuração 
B) apt-get / windows / atualização     E) installshield / windows / atualização 
C) free-update / linux / remoção 

 

25) Associe as colunas relacionando os conceitos às suas respectivas definições. 
Conceitos 

 
1. Manutenção corretiva. 
 
 
2. Manutenção preventiva. 

Definições 
(     ) Manutenção planejada, tem como objetivo evitar futuros danos e perdas do seu 

computador. 
(     ) Troca de pentes de memória, processador e disco rígido danificados são 

atividades deste tipo de manutenção. 
(     ) São atividades deste tipo de manutenção: limpeza interna e externa, organização 

de fios internos, troca de pasta térmica do processador e ajustes. 
(     ) Manutenção ocorrida por falhas ocasionais. Esta atividade consiste na reparação, 

restauro ou substituição de componentes de manutenção do computador. 
A sequência está correta em 
A) 1, 1, 2, 2 B) 1, 2, 2, 1  C) 1, 2, 1, 2  D) 2, 2, 1, 1  E) 2, 1, 2, 1 

 

26) Em distribuições Linux, pode-se criar programas simples de forma rápida e eficiente, através do 
A) MS-DOS.       D) Prompt de Comando. 
B) Shell Script.       E) Java Script. 
C) Kde. 

 

27) Sobre o aplicativo Microsoft Outlook Express, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Permite a realização de backup de mensagens. 
B) A ferramenta não oferece suporte para provedores de e-mail que exigem autenticação por senha no envio de 

mensagens. 
C) POP3 é o servidor utilizado para o recebimento de e-mails. 
D) SMTP é o servidor utilizado para o envio de e-mails. 
E) O campo Cco apresenta uma lista dos destinatários da mensagem que terão seus endereços ocultos dos demais 

destinatários. 
 

28) Associe as colunas relacionando os comandos Shell Script às suas respectivas funcionalidades. 
Comandos 

1. LS. 
2. PWD. 
3. CD. 
4. RMDIR. 
5. DU. 
6. SU. 
7. MOUNT. 
8. MKDIR. 

Funções 
(     ) Monta (ativa) devices. 
(     ) Lista o conteúdo de um diretório, mostrando os arquivos que estão no mesmo. 
(     ) Cria diretórios. 
(     ) Muda o root para outro usuário. 
(     ) Verifica o tamanho de diretórios e seus subdiretórios. 
(     ) Mostra o diretório atual. 
(     ) Apaga diretórios vazios. 
(     ) Muda o diretório atual. 

A sequência está correta em 
A) 1, 3, 5, 7, 2, 8, 4, 6      D) 7, 1, 8, 6, 5, 2, 4, 3 
B) 7, 8, 1, 6, 5, 3, 4, 2      E) 2, 1, 8, 6, 3, 4, 5, 7 
C) 2, 1, 7, 5, 8, 4, 3, 6 
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29) São componentes de saída de dados em computadores-padrão IBM PC, EXCETO: 
A) Placa de som.       D) Modem. 
B) Placa de vídeo.       E) Placa de rede Wi-Fi. 
C) Placa de rede. 

 

30) O computador é uma máquina que processa informações eletronicamente, na forma de dados, e pode ser 
programado para as mais diversas tarefas. As etapas de processamento são, respectivamente 
A) entrada de dados / armazenamento / saída de dados. 
B) entrada de dados / processamento / saída de informação. 
C) entrada de informação / processamento / saída de dados. 
D) armazenamento / saída de dados / saída de informação. 
E) entrada de dados / processamento / armazenamento. 

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  LLOOCCAAIISS  
  

31) Assinale a alternativa que completa corretamente a primeira estrofe do Hino a São Domingos do Prata. 
          

“São Domingos do Prata é teu nome 
Por motivos já bem conhecidos: 

_______________ de excelso renome 
E argênteo ____________ em tempos já idos.” 

 

A) Lugarejo / gentil      D) Povo / histórico 
B) Município / cidadão      E) Terra / progresso 
C) Padroeiro / rio 

 

32) Sobre a política de preservação e proteção dos bens culturais de São Domingos do Prata, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) O Conselho Municipal do Patrimônio Cultural é responsável pelas ações mais contundentes referentes à 

preservação dos bens culturais do município. 
(     ) O Conselho Municipal do Patrimônio Cultural é formado exclusivamente por representantes da Prefeitura e da 

Câmara Municipal. 
(     ) As normas que regem a proteção ao patrimônio cultural, assim como a criação do Conselho, datam da 

emancipação política do município. 
(     ) Os primeiros tombamentos municipais registrados foram da Igreja Nossa Senhora do Rosário e da imagem de 

São Domingos Gusmão. 
A sequência está correta em 
A) F, F, V, V B) F, V, V, F   C) V, F, V, F  D) V, V, F, F   E) V, F, F, V 

 

33) O marco comemorativo do primeiro centenário da elevação de São Domingos à paróquia, em 1944, foi a 
A) abertura ao público da gruta localizada na parte interna da Matriz. 
B) apresentação pública da imagem de São Domingos de Gusmão. 
C) aquisição e benção da imagem de Nossa Senhora do Rosário. 
D) construção do altar-mor e dos retábulos laterais da Matriz. 
E) inauguração do adro da Matriz. 

 

*Leia o texto e responda às questões 34 e 35. 
 

Alardeada até os dias atuais, a estória do desbravador do município de São Domingos do Prata que ficou perdido na 
densa mata existente na época, ficando durante dias sob o risco de ataque dos índios botocudos e de animais selvagens. 
Para se salvar, o desbravador fez uma promessa destinada a um santo homônimo seu, para o qual construiu uma capela 
após sair ileso da situação. O desbravador ainda registrou seu drama de forma inusitada e lembrada até hoje no município 
dos pratianos. 
 

34) A promessa foi direcionada a 
A) Santo Antônio de Pádua.     D) São João Batista. 
B) São Domingos de Gusmão.     E) São Jorge da Capadócia. 
C) São Francisco de Assis. 

 

35) De que forma foi efetuado o registro do fato pelo desbravador? 
A) Abriu uma clareira com fogo e pediu socorro, marcando o solo com carvão. 
B) Cravou no alto de um Jequitibá uma carta narrando sua aventura. 
C) Escreveu um livro sobre o acontecimento. 
D) Gravou seus temores na raiz de um sapoquema. 
E) Marcou o fato com a construção de uma capela no local. 
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36) Associe as duas colunas relacionando as personalidades históricas de São Domingos do Prata às suas 
respectivas características. 
Personalidades históricas: 
1. Domingos Marques Afonso. 
2. Anástácio Ubaldino Fernandes. 
3. Edelberto Lelis Ferreira. 
4. João Braz Martins Perdigão. 

Características: 
(     ) Considerado grande desbravador de terras no município. 
(     ) Primeiro prefeito a tomar posse do cargo, no século XXI. 
(     ) Primeiro prefeito nomeado para São Domingos do Prata. 
(     ) Autor da letra do Hino a São Domingos do Prata. 

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

 

37) Geologicamente, São Domingos do Prata é caracterizado por 
A) planaltos e escudos cristalinos centrais.    D) planícies e campos de várzea. 
B) planaltos e serras do Atlântico Leste-Sudeste.   E) planícies e terras baixas costeiras. 
C) planaltos e serra do Mar. 

 

38) Qual é o nome do distrito que foi desmembrado do município de Santa Bárbara, quando da emancipação de 
São Domingos do Prata, voltando a pertencer a Santa Bárbara no mesmo ano? 
A) Babilônia.       D) São Miguel do Piracicaba. 
B) Dionísio.       E) Vargem Alegre. 
C) Santa Izabel. 

 

39) Sobre as riquezas naturais do município de São Domingos do Prata, analise. 
I. Há registro de minerais preciosos, como ouro e pedras preciosas. 
II. A fauna é constituída por espécies nativas do cerrado brasileiro. 
III. Embora seja rica, não há registro na flora do município de madeiras de lei. 
IV. Entre os produtos agrícolas cultivados no município estão o café, o milho e o feijão. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, II  B) III, IV  C) I, IV   D) I, III, IV  E) II, III, IV 

 

40) “O Prata, rio que se encontra inserido no nome do município, nasce no limite do município de _______________, 
desaguando no rio _______________.”  
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) Dom Silvério / Piracicaba     D) Santa Bárbara / Onça Grande 
B) Ferros / Doce       E) São José do Goiabal / Doce 
C) Rio Piracicaba / Piracicaba 
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