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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 da FOLHA 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 30 (TRINTA) questões objetivas de múltipla escolha. Leia-o atentamente. 
 

07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma 
única resposta correta.  
 

08 - Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer 
defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores 
neste sentido.  
 

09 - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas após 90 (noventa) minutos de 
seu início e só poderá levar o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao 
horário previsto para o seu término. 
 

10 - Para os cargos de Nível Fundamental Incompleto (Alfabetizado), que exigem grau de escolaridade mais 
baixa, o fiscal de sala deverá ler a prova em voz alta, prestando esclarecimentos e orientações operacionais aos 
candidatos, que marcarão suas opções de respostas no Caderno de Provas, que será o único documento válido 
para a correção das questões das provas objetivas. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site 
www.consulplan.net, às 14h00min do dia subsequente ao da realização da prova objetiva. 
 

- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital de Processo Seletivo 
Simplificado n°. 003/2009, sendo observados os seguintes aspectos: 
 

a) Caberá recurso contra questões das provas e contra erros ou omissões no gabarito, até 24 (vinte e quatro) 
horas ininterruptas, iniciando-se às 14h00min do dia 21 de setembro de 2009, encerrando-se às 
14h00min do dia 22 de setembro de 2009. 
 

b) A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de 
Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato após o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, 
no prazo recursal à Consulplan, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no link 
correspondente ao Processo Seletivo Simplificado. 
 
 

atendimento@consulplan.com / www.consulplan.net 
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CCCAAARRRGGGOOO:::   AAAUUUXXXIIILLLIIIAAARRR   DDDEEE   SSSEEERRRVVVIIIÇÇÇOOOSSS   EEESSSCCCOOOLLLAAARRREEESSS   
 

TEXTO:       Inventar 
O homem começou a inventar há milhares de anos. Desde os tempos das cavernas ele desenhava nas 

paredes para contar fatos de sua vida. Inventava armas para se defender de animais ferozes e inventava 
utensílios diversos. Até que descobriu o fogo e depois a roda. De lá para cá, nunca mais parou de inventar. 

(Editora FTD / Porta Aberta) 
01) Segundo o texto, em que época o homem começou a inventar? 

A) No século passado. 
B) A partir do ano passado. 
C) Há milhares de anos. 
D) No início do ano. 

 

02) Assinale abaixo, o que o homem fazia nas paredes para contar fatos de sua vida: 
A) Cortava. 
B) Desenhava. 
C) Inventava. 
D) Serrava. 

 

03) Assinale abaixo, o que o homem inventava para se defender de animais ferozes: 
A) Armas. 
B) Escudos. 
C) Desenhos. 
D) Jogos. 

 

04) Segundo o texto, o homem ainda descobriu: 
A) As estrelas e a lua. 
B) O mar e a terra. 
C) O fogo e a roda. 
D) As árvores e as flores. 

 

05) O significado correto da palavra inventar é: 
A) Desenhar. 
B) Descobrir. 
C) Achar. 
D) Falar. 

 

06) Marque abaixo, a palavra que se encontra separada de forma correta: 
A) mil - ha - res 
B) caver - nas 
C) de - pe - nder 
D) di - ver - sos 

 

07) Assinale abaixo o aumentativo da palavra vida: 
A) Vidinha. 
B) Vidão. 
C) Videira. 
D) Vindima. 

 

08) Marque a palavra abaixo que está acentuada de forma INCORRETA: 
A) Há. 
B) Utensílios. 
C) Róda. 
D) Cá. 

 

09) Identifique abaixo, a palavra que se encontra no plural: 
A) Arma. 
B) Animal. 
C) Feroz. 
D) Tempos. 
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10) “De lá para cá, nunca mais parou de inventar.” O sinal de pontuação que se encontra entre as 
palavras do trecho destacado é(são): 
A) Dois pontos. 
B) Vírgula. 
C) Ponto de exclamação. 
D) Travessão. 

 
  

MMMAAATTTEEEMMMÁÁÁTTTIIICCCAAA   
   

11) “21, 22, 23, 24, _____.” Para continuar a série corretamente, deve-se marcar o seguinte número: 
A) 18    
B) 19    
C) 25    
D) 26     

 

12) Abaixo, marque o número que está escrito ERRADO: 
A) 20 = vinte   
B) 30 = trinta    
C) 40 = quarenta 
D) 50 = cinco   

 

13) Luci comprou 3 dezenas de laranjas. Quantas laranjas Luci comprou? 
A) 3    
B) 2    
C) 30    
D) 40    

 

14) Uma cesta de flores foi enfeitada com 10 rosas, 12 margaridas e 11 lírios. Quantas flores foram 
colocadas para enfeitar essa cesta? 
A) 33    
B) 32    
C) 31    
D) 30    

 

15) Fui ao supermercado e comprei um pacote de biscoito por R$3,00 e um chocolate por R$1,50. 
Quanto gastei? 
A) R$4,50    
B) R$5,00   
C) R$5,50   
D) R$6,00   

 

16) Sabe-se que um jogo de futebol começou às 8 horas e acabará somente às 9 horas e 30 minutos. Esse 
jogo irá durar quantas horas? 
A) 3 horas.         
B) 2 horas e 30 minutos.      
C) 2 horas. 
D) 1 hora e trinta minutos. 

 

17) Quantas garrafas de 500ml (meio litro), pode-se encher com 1 litro de água? 
A) 2    
B) 3    
C) 4    
D) 5   

 

18) Maria tem 30 anos e sua irmã Júlia tem 16 anos. Assinale a diferença de idade entre as duas irmãs: 
A) 12   
B) 13  
C) 14  
D) 15  
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19) Para fazer um churrasco, Olívia comprou 5 quilos de carne de boi e 4 quilos de carne de porco. 
Quantos quilos de carne Olívia comprou? 
A) 10 
B) 9 
C) 8 
D) 7  

 

20) Lúcia mora no 8° andar de um prédio e Marília, no 2° andar. Quantos andares acima de Marília 
Lúcia mora? 
A) 6  
B) 5 
C) 4 
D) 3 

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS   GGGEEERRRAAAIIISSS   
   

21) O atual Presidente do Brasil é conhecido com o nome de: 
A) Luizão. 
B) Lula. 
C) Inácio. 
D) Pereira. 

 

22) O palácio, em Brasília, do Presidente da República chama-se: 
A) Liberdade. 
B) Planalto. 
C) Outeiro. 
D) Barão. 

 

23) O estado do Rio de Janeiro encontra-se na seguinte região brasileira: 
A) Norte. 
B) Sul. 
C) Sudeste. 
D) Leste. 

 

24) Brasília é a capital do Brasil e sede do Governo: 
A) Municipal. 
B) Estadual. 
C) Federal. 
D) Estadualizado. 

 

25) A campanha que busca reduzir o número de acidentes no trânsito, é contra o uso de: 
A) Fumo. 
B) Álcool. 
C) Velocidade. 
D) Equipamento. 

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS   LLLOOOCCCAAAIIISSS   
   

26) O município de Cardoso Moreira está localizado no Estado do(e): 
A) Espírito Santo.        
B) Rio de Janeiro.        
C) Minas Gerais. 
D) São Paulo. 

 

27) O atual Prefeito do município de Cardoso Moreira, Gilson Nunes Siqueira, governou esse município 
por quantos mandatos? 
A) 1    
B) 2    
C) 3    
D) 4 
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28) Qual é a obra em execução pela Prefeitura Municipal de Cardoso Moreira, ligada ao esporte? 
A) Conjunto habitacional.      
B) Asfaltamento de ruas.      
C) Ginásio Poliesportivo Nassib Assed. 
D) Ampliação de praças de lazer. 

 

29) Além da sede do município, Cardoso Moreira possui o distrito de: 
A) Baú.     
B) Sapateiro.    
C) Bananal.    
D) São Joaquim. 

 

30) O principal rio existente no município de Cardoso Moreira chama-se: 
A) Rio Negro.    
B) Rio Muriaé.   
C) Rio Cachoeiro.  
D) Rio Carangola.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




