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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 25 (vinte e cinco) questões de múltipla escolha para os cargos de nível 
elementar, fundamental e médio e 40 (quarenta) questões para os cargos de nível técnico, médio magistério e 
superior. 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 terminar a conferência do Caderno de Provas, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer 
imperfeição, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações 
posteriores neste sentido.  
 

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 realização das provas levando o Caderno de Provas, no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 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.  
 

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, às 16h00min do dia subsequente ao da realização da prova escrita. 
  

- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital de Concurso Público  
nº. 001/2010, sendo observados os seguintes aspectos: 
 

a) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas 
disporá de 48 (quarenta e oito) horas ininterruptas, iniciando-se às 16h00min do dia 19 de julho de 
2010, encerrando-se às 16h00min do dia 21 de julho de 2010, a partir da divulgação, em requerimento 
próprio disponibilizado no link correlato ao Concurso Público no site www.consulplan.net. 
 

b) A interposição de recursos poderá ser feita somente 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::  AAGGEENNTTEE  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDEE  OOBBRRAASS  
TEXTO:       Bola da vez 

A primeira crítica veio do goleiro Júlio César. Achou a bola horrorosa, parecida com as vendidas em supermercados. 
A partir daí, jogadores de diversas nacionalidades expressaram sua insatisfação com a Jabulani, a bola fabricada pela 
Adidas e usada nos jogos da Copa do Mundo, na África do Sul. Patrocinado pela marca alemã, Kaká defendeu a bola. 
Mas a discussão não cessou. O próprio secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, prometeu avaliar os problemas 
relacionados à Jabulani quando a Copa chegar ao fim. A polêmica, no entanto, despertou a curiosidade de peladeiros de 
todo o país. Mesmo custando R$400,00 a bola oficial do Mundial desapareceu das prateleiras das lojas de artigos 
esportivos.                             (Fragmento, Fábio Brisolla, Revista O globo, 04/07/2010) 
 

01) Sobre o texto “Bola da vez”, analise: 
I. Trata-se dos melhores lances dos jogos da Copa do Mundo. 

II. Informa sobre a bola Jabulani, que despertou a curiosidade de peladeiros de todo o país. 
III. O jogador Kaká achou a bola horrorosa, parecida com as bolas vendidas em supermercados.  

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I, II, III  B) II   C) III   D) I, II   E) II, III 

 

02) De acordo com o texto, é correto afirmar que: 
A) Jogadores de diversas nacionalidades expressaram sua insatisfação com a Jabulani. 
B) A bola Jabulani não será usada em todos os jogos da Copa do Mundo. 
C) Tal bola é fabricada pela Nike. 
D) A bola Jabulani não causou polêmica entre os jogadores. 
E) A primeira crítica acerca da bola Jabulani veio do próprio secretário-geral da Fifa, Jerome Valcke     

 

03) Sobre a bola Jabulani, de acordo com o texto,  marque o INCORRETO: 
A) Foi fabricada pela Adidas. 
B) Será usada em todos os jogos da Copa do Mundo. 
C) É cara, por isso continua nas prateleiras das lojas de artigos esportivos. 
D) O goleiro brasileiro, Júlio César, achou a bola horrorosa. 
E) Será avaliada quando a Copa do Mundo chegar ao fim.  

 

04) Em “Mas a discussão não cessou.” a palavra destacada apresenta como significado correto: 
A) Olhou, observou.     D) Acabou, parou. 
B) Anotou, explicou.     E) Acertou. 
C) Esforçou-se. 

 

05) No trecho “A polêmica, no entanto, despertou a curiosidade de peladeiros de todo o país.” a expressão destacada 
apresenta ideia de:  
A) Soma.  B) Explicação.  C) Consequência. D) Oposição.  E) Proporção. 

 

06) Sobre o texto “Bola da vez”, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) O narrador participa ativamente da história. 
(     ) A história da bola Jabulani é contada pelo goleiro Júlio César. 
(     ) O texto é narrativo e de fácil compreensão. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, V  B) F, V, F  C) V, V, F  D) F, F, V  E) V, F, V 

 

07) “Achou a bola horrorosa...” A palavra destacada anteriormente apresenta como significado contrário:  
A) Pavorosa.      D) Fracassada. 
B) Formosa, bela.      E) Reprovada, incapacitada. 
C) Magnífica, dourada.  

 

08) Sobre o texto “Bola da vez”, analise: 
I. Jogadores de diversas nacionalidades expressaram sua insatisfação com a Jabulani. 

II. Segundo o goleiro Júlio César, a bola Jabulani é parecida com as bolas vendidas em supermercados. 
III. A Jabulani é a bola oficial do Mundial. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I, III  B) I   C) II, III  D) II   E) I, II, III 

 

09) O texto “Bola da vez” critica: 
A) Os jogadores de diversas nacionalidades.  D) A bola Jabulani. 
B) Kaká, o jogador patrocinado pela marca alemã.  E) Os jogos da Copa do Mundo. 
C) O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke. 

 



CCCOOONNNCCCUUURRRSSSOOO   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCOOO   –––   MMMUUUNNNIIICCCÍÍÍPPPIIIOOO   DDDEEE   IIITTTAAABBBAAAIIIAAANNNAAA///SSSEEE   

  AAGGEENNTTEE  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDEE  OOBBRRAASS  
   www.consulplan.net         atendimento@consulplan.com - 3 -

10) Assinale abaixo, quem prometeu avaliar os problemas relacionados à Jabulani quando a Copa do Mundo 
chegar ao fim: 
A) Os peladeiros de todo país.    D) Kaká, o único defensor da bola. 
B) O goleiro Júlio César.     E) Os jogadores de diversas nacionalidades. 
C) O próprio secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke.  
 

CAPACIDADE  DE  PERCEPÇÃO  E  RACIOCÍNIO  LÓGICOCAPACIDADE DE PERCEPÇÃO E RACIOCÍNIO LÓGICO  
  

11) Qual dos itens abaixo NÃO pertence ao grupo? 
A) Caneca.       B) Pote.      C) Copo.        D) Cálice.         E) Xícara. 

12) Gilberto é 7 anos mais velho que Pedro, que é 5 anos mais novo que Carlos. Pode-se concluir que: 
A) Pedro não é o mais novo.      
B) Carlos foi o último a nascer. 
C) Gilberto é 12 anos mais velho que Carlos. 
D) Carlos é mais velho que Pedro e mais novo que Gilberto. 
E) Gilberto não foi o primeiro a nascer. 

13) Míriam toma 3 cápsulas de um medicamento diariamente. Sabe-se que Míriam deve tomar 5 caixas do 
medicamento que contém 4 cartelas com 6 cápsulas cada uma. O tratamento irá durar quantos dias? 
A) 45                   B) 40                   C) 32                     D) 38                     E) 42 

14) Flávio e Paula fizeram uma viagem em um carro. Sabe-se que a viagem durou 3 horas e 40 minutos e que eles 
se revezaram na direção. Se Flávio dirigiu por 1 hora e 50 minutos, então Paula dirigiu por: 
A) 1 hora e 10 minutos.        D) 1 hora e 30 minutos.        
B) 1hora e 40 minutos.             E) 1 hora e 20 minutos.  
C) 1 hora e 50 minutos. 

15) Renato fez 6 cartazes e deseja colar os mesmos em uma parede. Se Renato gastar meio metro de fita adesiva 
em cada cartaz, quantos metros de fita ele utilizará no total?    
A) 2 metros.      B) 5 metros.     C) 3 metros.      D) 4 metros.    E) 6 metros. 

16) Sabe-se que numa determinada rua passam 10 carros a cada 5 minutos. Quantos carros passam nesta rua em 
meia hora? 
A) 60              B) 50              C) 100             D) 80               E) 120  

17) Qual dos itens abaixo NÃO pertence ao grupo? 

A)   B)   C)   D)    E)  

18) Qual dos pares de palavras abaixo NÃO apresenta relação entre si?  
A) Porta e portão.      D) Pelo e cabelo. 
B) Linha e corda.             E) Outono e outubro. 
C) Estrada e rodovia. 

19) Carlos estuda espanhol em dias alternados, excluindo-se sempre os dias pares e os domingos. Quantos dias do 
mês de abril de 2010, que começou numa quinta-feira, ele NÃO estudou espanhol? 

  A) 17                        B) 16                       C) 18                  D) 15                      E) 14 
20) Qual dos itens citados NÃO tem relação com o consumo de água? 

A) Chuveiro.       D) Espremedor de frutas. 
B) Bebedouro.       E) Torneira. 
C) Lava-louças. 
 

CONHECIMENTO  TÉCNICO  ESPECÍFICO  PERTINENTE  AO  EXERCÍCIO  DO  CARGOCÍCIO DO CARGCONHECIMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO PERTINENTE AO EXER O  
  

21) Sobre a capina química, marque o INCORRETO: 
A) Deve ser aplicada em ladeiras.    D) Não comer e não fumar durante o trabalho. 
B) De preferência não aplicar quando estiver ventando. E) Observar rigorosamente o plano de operações. 
C) Usar equipamento de proteção individual. 

22) Sobre as normas de acidente, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) Nunca colocar objetos dentro das tomadas elétricas. 
(     ) Sempre desligar o equipamento da tomada antes de realizar a higienização. 
(     ) Quando algum aparelho produzir choque ou estiver com os fios sem encapar, não se deve improvisar consertos. 
A sequência está correta em: 
A) F, V, F  B) V, V, F  C) F, F, V  D) F, V, V  E) V, V, V 
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23) Marque a alternativa INCORRETA: 
A) O preparo do concreto pode ser manual ou mecânico. 
B) A areia é um agregado graúdo. 
C) A brita é um componente dos concretos. 
D) O concreto magro é uma camada de concreto fraco, de resistência baixa com pouco cimento, muito agregado e 

pouca água, apresentando-se de forma farofada. 
E) O arenoso é um material de origem mineral sob a forma de grãos finos. 

 

24) “Os vencimentos dos cargos do poder legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo ___________ .” (Lei 
Orgânica Municipal de Itabaiana). Marque a alternativa que completa corretamente o inciso da Lei Orgânica: 
A) Judiciário B) Executivo  C) Diretor  D) Vereador  E) Promotor 

 

25) A Lei Orgânica Municipal de Itabaiana dispõe que um concurso público é válido por dois anos, prorrogável 
uma vez, por quantos anos? 
A) 1 ano. B) 2 anos.  C) 3 anos.  D) 4 anos.  E) 5 anos. 
 
 


