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CCAARRGGOO::  PPOORRTTEEIIRROO  
 
Texto 

Gato família 
 

“O senhor dirá que eu não poderia estar no programa do governo. Injustiça. Eu era como um membro da família.” 
 

Senhor coordenador do Bolsa Família. Quem lhe escreve esta é, naturalmente, uma pessoa, o meu dono. Melhor 
dizendo: o senhor o rotularia de “dono”, porque ele é uma pessoa e eu sou um gato – e gatos, ao menos segundo os 
humanos, costumam ter donos. Na verdade, eu o considero mais um aliado, um amigo que me compreende profunda-
mente. Podemos nos comunicar sem que eu emita sequer um miado. Ele lê os meus pensamentos, senhor coordenador, 
e a partir daí escreveu esta carta.  

Que é uma carta de protesto, senhor coordenador. Estou profundamente magoado com o fato de ter sido excluído 
do Bolsa Família, através do qual recebia a mísera quantia de R$ 20 mensais que, como o senhor pode verificar em 
qualquer pet-shop, não paga a mais barata das rações. A alegação para isso é óbvia: o senhor dirá que eu não poderia 
estar nesse programa governamental, porque sou um gato.  

O que não passa de uma grande injustiça. Eu era considerado, senhor coordenador, um membro da família. Meu 
dono e sua esposa tinham por mim o maior carinho, carinho este que eu retribuía. Ah, sim, e prestava serviços também. 
Naquela casa, senhor coordenador, jamais entrou um rato. Ratos sim, poderiam ser excluídos do Bolsa Família; afinal são 
bichos asquerosos, que dão grandes prejuízos. Mas um gato, senhor coordenador! Gatos sempre foram estimados pela 
humanidade e até imortalizados em livros, em desenhos animados. Pense no Gato de Botas, senhor coordenador, aquele 
felino bem-humorado, tão humano que chegava a se vestir com apuro (as botas que o digam). Pense no espirituoso 
Garfield. Pense até no Tom – sim, no Tom, eterna vítima do pérfido Jerry. Eu era considerado, senhor coordenador, um 
membro da família. Meu dono e sua esposa tinham por mim o maior carinho, carinho este que eu retribuía. E agora o 
detalhe mais importante. Faço, sim, jus ao Bolsa Família. Pela simples razão de que tenho família. Uma só, não. Várias. 
Como aqueles marinheiros que têm uma namorada em cada porto, eu tinha uma gata (gata mesmo, não é metáfora) em 
cada telhado desta cidade, e olhe que não são poucos os telhados por aqui. A cada uma das minhas gatas dei carinho, dei 
afeto e dei gatinhos. Gatinhos que fazem a felicidade de centenas de pessoas. Se a minha Bolsa Família fosse calculada 
em função das famílias que gerei, o orçamento federal inteiro não seria suficiente para me pagar. Pense nisso, senhor 
coordenador. E receba meus cordiais miados. 

(Moacyr Scliar. Folha de São Paulo, São Paulo, 26/01/2009. Cotidiano.  

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2601200901.htm. Acesso em: 16/07/2013. Adaptado.) 

 
01 
De acordo com o gênero textual, o texto lido é um(a) 
A) conto.  B) notícia.  C) novela.  D) crônica.  E) fábula. 

 
02 
Das alternativas relacionadas, são características do texto “Gato família”, EXCETO: 
A) Oscila entre a literatura e o jornalismo. 
B) Retrata uma notícia através de fortes doses de humor. 
C) Predomina nitidamente uma maneira de organização do discurso pela narrativa. 
D) Apresenta uma mistura de fatos, opiniões e impressões pessoais do enunciador. 
E) Não tem uma organização muito definida: até certo ponto pode assumir uma estrutura de um conto, de uma notícia, 

de um relato etc. 

 
03 
A finalidade do texto é 
A) instruir os leitores. 
B) entreter os leitores. 
C) falar de um assunto científico. 
D) informar os leitores sobre determinado assunto. 
E) através da ironia e do humor, chamar a atenção dos leitores para o fato, levando-os a refletir sobre os acontecimentos 

do cotidiano de maneira crítica.  
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04 
No trecho “... eu tinha uma gata (gata mesmo, não é metáfora) em cada telhado desta cidade, e olhe que não são 

poucos os telhados por aqui.” (3º§), conclui-se que metáfora é 
A) dizer o contrário do que se pretende ou satirizar. 
B) o uso de dois termos que se contrastam entre si. 
C) usar um termo no lugar de outro, havendo entre ambos uma estreita afinidade. 
D) atribuir ações ou qualidades de seres animados a seres inanimados, ou características humanas a seres não humanos. 
E) empregar palavras com um sentido que não é próprio do dicionário, estabelecendo uma relação de sentido entre duas 

palavras que designam coisas ou fatos diversos. 

 
05 
Os trechos, a seguir, expressam uma narrativa, EXCETO: 
A) “Quem lhe escreve esta é, naturalmente, uma pessoa, o meu dono.” (1º§) 
B) “A cada uma das minhas gatas dei carinho, dei afeto e dei gatinhos.” (3º§) 
C) “Meu dono e sua esposa tinham por mim o maior carinho, carinho este que eu retribuía.” (3º§) 
D) “Gatos sempre foram estimados pela humanidade e até imortalizados em livros, em desenhos animados.” (3º§) 
E) “Ratos sim, poderiam ser excluídos do Bolsa Família; afinal são bichos asquerosos, que dão grandes prejuízos.” (3º§) 

 
06 
Assinale a alternativa em que o sinônimo da palavra sublinhada está INCORRETO. 
A) “... eterna vítima do pérfido Jerry.” (3º§) – dócil 
B) “... afinal são bichos asquerosos, que dão grandes prejuízos.” (3º§) – repugnantes 
C) “... tão humano que chegava a se vestir com apuro (as botas que o digam).” (3º§) – dificuldade 
D) “Gatos sempre foram estimados pela humanidade e até imortalizados em livros, em desenhos animados.” (3º§) – 

avaliados 
E) “A alegação para isso é óbvia: o senhor dirá que eu não poderia estar nesse programa governamental, porque sou um 

gato.” (2º§) – omissão  

 
07 
Assinale a alternativa em que o termo sublinhado encontra-se INCORRETAMENTE classificado. 
A) “... jamais entrou um rato.” (3º§) – objeto direto 
B) “Que é uma carta de protesto, senhor coordenador.” (2º§) – vocativo 
C) “Na verdade, eu o considero mais um aliado,...” (1º§) – pronome pessoal do caso oblíquo 
D) “Pense no Gato de Botas, senhor coordenador, aquele felino bem-humorado,...” (3º§) – substantivo 
E) “Se a minha Bolsa Família fosse calculada em função das famílias que gerei, o orçamento federal inteiro não seria 

suficiente para me pagar.” (3º§) – advérbio de dúvida 

 
08 
Quanto à classificação do tempo verbal, assinale alternativa correta. 
A) “Gatos sempre foram estimados pela humanidade...” (3º§) – pretérito imperfeito do modo indicativo 
B) “... ao menos segundo os humanos, costumam ter donos.” (1º§) – pretérito perfeito do modo indicativo 
C) “Como aqueles marinheiros que têm uma namorada em cada porto,...” (3º§) – presente do modo subjuntivo 
D) “... através do qual recebia a mísera quantia de R$ 20 mensais...” (2º§) – pretérito mais que perfeito do modo indicativo 
E) “Melhor dizendo: o senhor o rotularia de ‘dono’, porque ele é uma pessoa...” (1º§) – futuro do pretérito do modo 

indicativo 

 
09 
Em “A alegação para isso é óbvia: o senhor dirá que eu não poderia estar nesse programa governamental, porque sou 

um gato.” (2º§), é correto afirmar que o uso de dois pontos ( : ) anuncia um(a) 
A) citação.       D) pausa maior que a da vírgula. 
B) vocativo.       E) esclarecimento do segmento anterior. 
C) enumeração. 
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10 
As alternativas a seguir são trechos retirados do texto “Gato família”. Marque o trecho que apresenta marcas de 
intertextualidade. 
A) “Ele lê os meus pensamentos, senhor coordenador, e a partir daí escreveu esta carta.” (1º§) 
B) “Senhor coordenador do Bolsa Família. Quem lhe escreve esta é, naturalmente, uma pessoa, o meu dono.” (1º§) 
C) “Eu era considerado, senhor coordenador, um membro da família. Meu dono e sua esposa tinham por mim o maior 

carinho, carinho este que eu retribuía.” (3º§) 
D) “Como aqueles marinheiros que têm uma namorada em cada porto, eu tinha uma gata (gata mesmo, não é metáfora) 

em cada telhado desta cidade, e olhe que não são poucos os telhados por aqui.” (3º§) 
E) “Pense no Gato de Botas, senhor coordenador, aquele felino bem-humorado, tão humano que chegava a se vestir 

com apuro (as botas que o digam). Pense no espirituoso Garfield. Pense até no Tom – sim, no Tom, eterna vítima do 

pérfido Jerry.” (3º§) 

  

RRAACCIIOOCCÍÍNNIIOO  LLÓÓGGIICCOO  
 

11 
Carlos tem, atualmente, 20 anos. Há x anos a idade de Carlos era um terço da idade de Flávio e metade da idade de 
Sérgio. Qual o valor de x, considerando que Flávio é 13 anos mais velho do que Sérgio?  
A) 6.   B) 7.   C) 8.   D) 9.   E) 10. 

 
12 
Uma loja colocou em promoção todo seu estoque de celulares. Considere que a promoção durou 5 dias, conforme 
representado na tabela a seguir. 
 

Dias de promoção 
Razão entre o número de celulares 
vendidos e o número de celulares 

no estoque no início do dia 

Segunda-feira 1/4 

Terça-feira 1/5 

Quarta-feira 1/2 

Quinta-feira 1/4 

Sexta-feira 1/3 
  

Quantos celulares foram colocados em promoção, sabendo-se que 18 aparelhos NÃO foram vendidos? 
A) 96.   B) 102.   C) 120.   D) 126.   E) 132. 

 
13 
Numa adega encontram-se armazenadas garrafas de vinho seco e suave num total de 300 garrafas, sendo que o 
número de garrafas de vinho seco excede em 3 unidades o dobro do número de garrafas de vinho suave. Assim, a 
porcentagem de garrafas de vinho seco dessa adega é igual a 
A) 60%.   B) 63%.   C) 65%.   D) 67%.   E) 70%. 

 
14 
Observe a sequência numérica apresentada a seguir: 

 

43; 45; 90; 88; 44; 46; 92; 90; 45; 47; 94; 92; 46; ... 
 

O vigésimo nono termo dessa sequência é 
A) 50.   B) 52.   C) 98.   D) 100.   E) 102.                       

 
15 
Uma dona de casa troca a toalha de rosto do banheiro diariamente e só volta a repeti-la depois que já tiver utilizado 
todas as toalhas. Sabe-se que a dona de casa dispõe de 8 toalhas diferentes. De quantas maneiras ela pode ter 
utilizado as toalhas nos primeiros 5 dias de um mês?  
A) 4650.  B) 5180.  C) 5460.  D) 6720.  E) 7260.  
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16 
A menor e a maior quantidade de domingos que podem ocorrer em anos diferentes é igual a 
A) 50 e 51.    B) 51 e 52.  C) 52 e 53.   D) 53 e 54.  E) 54 e 55. 
 

17 
Seja x o maior número ímpar formado por 4 algarismos distintos e y o menor número de 4 algarismos distintos, todos 
pares. A diferença entre esses dois números é igual a 
A) 6728.  B) 6762.  C) 7745.  D) 7826.   E) 7829.                               
 

18 
Um carro sai da cidade A em direção à cidade B, ao mesmo tempo em que outro carro com velocidade 3 vezes menor 
sai da cidade B em direção à cidade A. Considerando que esse trajeto tem 150 km e que os carros se encontraram 

após 40 minutos de viagem, então a soma das suas velocidades é 
A) 120 km/h.  B) 140 km/h.  C) 160 km/h.  D) 165 km/h.  E) 180 km/h.                 
 

19 
Uma urna contém 1000 etiquetas numeradas de 1 a 1000. Ao retirar uma etiqueta, a probabilidade de que seja uma 
etiqueta com um número ímpar de dois algarismos ou um número par de três algarismos é 
A) 40,5%.  B) 45%.   C) 49,5%.  D) 50%.   E) 54,5%. 
 

20 
Três caixas de fósforo possuem, respectivamente, x, 2x – 1 e 3x + 2 palitos, num total de 73 unidades. Quantos palitos 
foram retirados da caixa com mais palitos, sabendo-se que cada caixa vem com 40 palitos?  
A) 1.   B) 2.   C) 3.   D) 4.   E) 5.                         

  

IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA  BBÁÁSSIICCAA  

21 
Analise as afirmativas sobre o Sistema Operacional Microsoft Windows XP (configuração padrão). 

I. Selecionando um arquivo, clicando com o botão direito do mouse e selecionando a opção Alterar Nome, é possível 
renomear um arquivo. 

II. Ao clicar no botão Iniciar e na opção Desligar são exibidas algumas opções. Se selecionada a opção Reiniciar, o 
computador será desligado e ligado automaticamente. 

III. A barra de Título exibe o nome da janela. 
IV. Ao clicar no botão Iniciar, na opção Painel de Controle, deve ser selecionada a opção Opções de Acessibilidade para 

configurar as contas de usuário. 

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

 

22 
Observe o fragmento de planilha produzido com a ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão). 

 

 
 

Considerando que os valores do mês de janeiro serão iguais aos de fevereiro, o procedimento para copiar os valores 
do intervalo de células B2:B5 para C2:C5 é selecionar todas essas células e, na guia página inicial, acessar o grupo 
A) Exibição / clicar em Preencher / à esquerda.   D) Edição / clicar em Preencher / clicar em à direita. 
B) Edição / clicar em Dados / clicar em à direita.   E) Arquivo / clicar em Completar / clicar em à direita. 

C) Formatação / clicar em Preencher / à esquerda. 
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23 
No Sistema Operacional Microsoft Windows XP (configuração padrão) é possível organizar os arquivos de uma janela 
de modo que o ambiente de trabalho fique mais organizado, facilitando a localização. A forma de organização 
disponível na ferramenta é somente 
A) Local.        D) Nome do Autor do Arquivo. 
B) Tamanho.        E) Data de Alteração do Arquivo. 
C) Atributos. 

 
24 
Na ferramenta Microsoft Office Word 2007 (configuração padrão), um usuário tem a necessidade de adicionar 
comentários em um texto. O recurso utilizado para inserir o comentário, é selecionar o texto e acionar o comando: 
A) Acessar a guia Revisão / no grupo Comentários clicar em Novo Comentário. 
B) Acessar a guia Exibição / no grupo Comentários clicar em Novo Comentário. 
C) Acessar a guia Layout da Página / no grupo Revisão clicar em Adicionar Nota. 
D) Acessar a guia Revisão / no grupo Revisão de Texto clicar em Adicionar Comentário. 
E) Acessar a guia Exibição / no grupo Revisão de Texto clicar em Adicionar Comentário. 
 
25 
O backup, cópia de segurança dos dados armazenados em um computador, é um recurso de fundamental importância 
nas organizações e nos computadores pessoais, pois, caso ocorra algum problema com o computador, as informações 
poderão ser restauradas e, os dados armazenados, recuperados. O Sistema Operacional Microsoft Windows XP 
Professional (configuração padrão) tem, como parte integrante de seu sistema, uma ferramenta própria para realizar o 
backup que pode ser acessada clicando em Iniciar, apontando para Todos os Programas, em seguida, para 
A) Utilitários, Gerenciador do Sistema e clicar em Backup para iniciar o assistente. 
B) Utilitários, Ferramentas do Sistema e clicar em Backup para iniciar o assistente. 
C) Acessórios, Gerenciador do Sistema e clicar em Backup para iniciar o assistente. 
D) Acessórios, Ferramentas do Sistema e clicar em Backup para iniciar o assistente. 
E) Ferramentas, Gerenciador do Sistema e clicar em Backup para iniciar o assistente. 

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS 
 

26 
São funções do porteiro, EXCETO: 
A) Fiscalizar a entrada e saída de pessoas. 
B) Colaborar com o cumprimento dos regulamentos. 
C) Orientar, acompanhar e fiscalizar os trabalhos de reforma das edificações. 
D) Autorizar, ou não, a entrada de visitas, prestadores de serviços ou funcionários. 
E) Manter um relacionamento cordial e simpático, evitando deixar a portaria desassistida. 
 

27 
Acerca do controle de entrada e saída de pessoas e veículos, analise as afirmativas. 
I. É importante vistoriar os veículos, o material transportado, sua documentação, motoristas e os demais ocupantes. 
II. Buscar agir com transparência e camaradagem, buscando harmonia com os colegas de trabalho. 
III. As pessoas que trabalham no local podem transitar livremente em todos os espaços. 
IV. É necessária a identificação das pessoas, para que se possa adotar atitudes diferentes, sem discriminação. 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV.  B) I e IV, apenas. C) II e III, apenas. D) I, II e III, apenas. E) II, III e IV, apenas. 
 

28 
São obrigações do porteiro, EXCETO: 
A) Ser atencioso.       D) Ingerir bebida alcoólica antes e durante o serviço. 
B) Manter sigilo profissional.      E) Ter pontualidade ao substituir o colega de serviço. 
C) Conhecer as normas reguladoras. 
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29 
O porteiro deverá se dedicar à profissão. Nas atribuições de sua função, o porteiro NÃO deverá 
A) deixar livre o portão. 
B) realizar a ronda interna. 
C) estar sempre de uniforme. 
D) deixar os fornecedores entrarem no local com vistoria e identificação. 
E) zelar pela ordem e respeito entre os usuários e ocupantes das unidades. 
 

30 
Assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O porteiro deve impedir a entrada de pessoas não autorizadas. 
B) O porteiro deve vistoriar mercadorias que entram e saem do prédio. 
C) No atendimento ao público, o porteiro deve dar prioridade a idosos e gestantes. 
D) Ao receber uma ordem da chefia, o porteiro deve cumpri-la, apenas, se julgar conveniente. 
E) É necessário que o porteiro tenha conhecimentos básicos de segurança para detectar os riscos no trabalho. 
  

31 
O porteiro deve recepcionar de forma educada as visitas e demais pessoas que, devidamente confirmadas e 
registradas, solicitem entrada na unidade. Sobre a identificação do visitante, marque a alternativa INCORRETA. 
A) Fazer comentários pessoais e inadequados. 
B) Ser educado e cumprimentar todos os visitantes. 
C) Ter postura adequada durante o turno de serviço. 
D) Identificar os visitantes, conferindo os documentos. 
E) Verificar se não há suspeitos próximos, ao abrir o portão. 
 

32 
Acerca do arquivamento, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(  ) Permite a imediata localização do material guardado. 
(  ) Quanto mais simples for o sistema de arquivamento, maiores as probabilidades de funcionamento eficiente. 
(  ) Permite a guarda ordenada de documentos. 
A sequência está correta em 
A) F, V, F  B) V, F, V  C) V, V, V  D) F, F, V  E) V, F, F 

 

33 
Considere os equipamentos de hardware apresentados nas figuras a seguir. 

     
Os equipamentos apresentados são, respectivamente, 
A) Mouse, Teclado e Monitor.      D) Mouse, Monitor e Impressora. 
B) Teclado, Mouse e Scanner.      E) Impressora, Teclado e Scanner. 
C) Teclado, Monitor e Scanner. 

 
34 
Na recepção de um determinado edifício foram instalados um computador e uma impressora, para que o porteiro 
responsável pelo controle de entrada e saída de pessoas possa realizar os seus registros de forma eletrônica. O 
síndico solicitou ao porteiro a digitação de um cartaz com a seguinte informação: “Proibida a entrada de pessoas sem 
identificação”. Deveria também imprimi-lo e colá-lo na recepção. O aplicativo de digitação de textos mais adequado 
para que se possa realizar essa tarefa é 
A) Excel .  B) Word.  C) Access.  D) Outlook.  E) Publisher. 
  



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO/MG 

Cargo: Porteiro (59-M) 
Prova aplicada em 20/10/2013 – Disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net a partir do dia 21/10/2013. 

- 8 - 

35 
Considere a imagem apresentada. 
 

 
 

Valter utiliza, na recepção do prédio Alfa, uma planilha para identificar os veículos dos moradores. A ferramenta 
utilizada para criar esta planilha foi 
A) Excel.  B) Word.  C) Access.  D) Publisher.  E) PowerPoint. 

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  
 

36 
Acerca das ações implantadas após as manifestações dos brasileiros nas ruas de diversas cidades do país, podendo 
ser consideradas conquistas dos manifestos, analise. 
I. Deputados rejeitam a PEC 37/2011 que atribuía exclusivamente às polícias federais e civis a competência para realizar 

investigação criminal.  
II. Joaquim Barbosa, presidente do Tribunal de Justiça Federal (TJF), anunciou a aceleração do julgamento dos 

“mensaleiros” do PSDB mineiro. 
III. Presidente Dilma Rousseff importa médicos dos Estados Unidos para atender aos PSF’s, ofertando certificação via 

Ministério da Educação. 
IV. Senado Federal aprova a proposta que torna a corrupção um crime hediondo, atendendo a proposta apresentada 

pela presidente Dilma Rousseff. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.   B) I e III.  C) I e IV.  D) II e IV.  E) III e IV. 

 
37 
Em junho de 2012, Demóstenes Torres (sem partido, ex-DEM–GO) foi o segundo senador cassado na história do Brasil. 
Tal fato ocorreu devido à quebra de decoro parlamentar, tornando-o inelegível até 2027 pela acusação de usar o 
mandato para favorecer o bicheiro Carlos Augusto Ramos, mais conhecido como Carlinhos Cachoeira. A primeira 
cassação de um senador, no Brasil, após a redemocratização da década de 1980, aconteceu em 2000 com 
A) Luiz Estevão.       D) José Roberto Arruda. 
B) Jader Barbalho.       E) Antônio Carlos Magalhães. 
C) Renan Calheiros. 

 
38 
A escassez de água levou especialistas a alertarem os governantes mundiais para o risco de conflitos no planeta por 
este motivo. Tal fato ocorreu no Fórum Mundial da Água, realizado em 2012, na cidade francesa de Marselha. Entre 
os muitos conflitos já existentes, um, que envolve o Brasil e a Bolívia, diz respeito à(ao) 
A) obra de transposição do rio São Francisco (originário da Bolívia), que desvia parte das águas de seu leito original para 

áreas de seca na região Nordeste.  
B) construção de usinas hidroelétricas no rio Madeira, em Rondônia, o que não é aceito pelo governo boliviano, preocu-

pado com os impactos ambientais. 
C) hidrelétrica de Belo Monte, construída no Xingu, que pode gerar danos ao rio originário da Bolívia, onde a população 

já convive com a escassez de água. 
D) exploração de petróleo em áreas próximas a mananciais de água no Acre e Amapá, que abastecem diversas cidades 

localizadas na fronteira dos dois países. 
E) desmatamento contínuo da Floresta Amazônica, gerando prejuízo a diversas nascentes de rios que seguem do Brasil 

para regiões muito povoadas na Bolívia.  
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39 
Funcionando há mais de 30 anos às margens da Baía de Guanabara, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, o lixão 
de Gramacho, considerado o maior aterro sanitário da América Latina, foi fechado em junho de 2012, às vésperas de 
um importante evento internacional realizado na “cidade maravilhosa”, que era 
A) o Rock in Rio. 
B) os Jogos Pan-Americanos. 
C) a Copa das Confederações. 
D) a Rio +20 – Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. 
E) a Eco Rio – Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. 

 
40 
“A União Europeia ganhou no dia 1º de julho de 2013 seu 28º integrante: trata-se do(a) ________________, após 
quase 20 anos de independência da extinta ________________.” Assinale a alternativa que completa correta e 
sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) Polônia / Prússia       D) Rússia / União Soviética 
B) Croácia / Iugoslávia       E) Eslováquia / Tchecoslováquia 
C) Montenegro / Sérvia 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados 
em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha, corretivo. 
Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com 
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, 
notebook, palmtop, ipad, ipod, tablet, smartphones, receptor, gravador, calculadora, máquina fotográfica, 
controle de alarme de carro, relógio digital etc. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 

4. 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). 

5. 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. 

6. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de nível superior, 
médio técnico, médio e fundamental e de 30 (trinta) questões para os cargos de nível fundamental 
incompleto. Leia-o atentamente. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas (A a E) e uma 
única resposta correta.  

8. 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, 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.  

9. 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, 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 das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, 
deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e 
pelo coordenador da unidade. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 

- As provas aplicadas, assim como os gabaritos 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. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá 
de 03 (três) dias úteis, a contar do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link 
correlato ao Concurso Público no site www.consulplan.net. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de 
Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer 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; e, de forma presencial, no Paço Municipal de Nepomuceno/MG, via postal ou carta AR, conforme modelo 
constante no Edital, Anexo V – Modelo de Formulário para Interposição de Recurso. 




