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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A AIDS na adolescência 
 

A adolescência é um período da vida caracterizado por 
intenso crescimento e desenvolvimento, que se manifesta 
por transformações físicas, psicológicas e sociais. Ela 
representa um período de crise, na qual o adolescente tenta 
se integrar a uma sociedade que também está passando por 
intensas modificações e que exige muito dele. Dessa forma, 
o jovem se vê frente a um enorme leque de possibilidades e 
opções e, por sua vez, quer explorar e experimentar tudo a 
sua volta. Algumas dessas transformações e dificuldades 
que a juventude enfrenta, principalmente relacionadas à 
sexualidade, bem como ao abuso de drogas ilícitas, 
aumentam as chances dos adolescentes de adquirirem a 
infecção por HIV, fazendo-se necessária a realização de 
programas de prevenção e controle da AIDS na 
adolescência.  

Estudos de vários países têm demonstrado a crescente 
ocorrência de AIDS entre os adolescentes, sendo que, 
atualmente, as taxas de novas infecções são maiores entre a 
população jovem. Quase metade dos novos casos de AIDS 
ocorre entre os jovens com idade entre 15 e 24 anos. 
Considerando que a maioria dos doentes está na faixa dos 
20 anos, conclui-se que a grande parte das infecções 
aconteceu no período da adolescência, uma vez que a 
doença pode ficar por longo tempo assintomática.  

Existem algumas características comportamentais, 
socioeconômicas e biológicas que fazem com que os jovens 
sejam um grupo propenso à infecção pelo HIV. Dentre as 
características comportamentais, destaca-se a sexualidade 
entre os adolescentes. Muitas vezes, a não utilização dos 
preservativos está relacionada ao abuso de álcool e outras 
drogas, os quais favorecem a prática do sexo inseguro.  

Outro fator importante a ser levado em consideração é o 
grande apelo erótico emitido pelos meios de comunicação, 
frequentemente direcionado ao adolescente. A televisão informa 
e forma opiniões, unificando padrões de comportamento, 
independente da tradição cultural, colocando o jovem frente a 
uma educação sexual informal que propaga o sexo como algo não 
planejado e comum, dizendo que “todo mundo faz sexo, mas 
poucos adoecem”.  

(Disponível em: Boa Saúde. Artigos de Saúde. Equipe Boa Saúde. Em 
14/10/2019. Com adaptações.) 

 

Questão 01 
De acordo com as ideias do texto, é possível afirmar que: 
A) A AIDS se tornou uma enfermidade crônica passível de 

controle. 
B) O abuso de álcool e outras drogas favorecem a prática do 

sexo inseguro. 
C) A televisão, ao formar opiniões, direciona os jovens a uma 

educação sexual convencional. 
D) O prolongamento da condição juvenil fez com que a 

infecção pelo HIV aumentasse entre os adolescentes. 

Questão 02 
Considerando as informações textuais, podemos afirmar 
que: 
A) A formação da personalidade é característica predominante 

na adolescência. 
B) Quanto mais jovem, menos frequente é o uso do preservativo 

na primeira relação sexual. 
C) É fundamental a prática de programas de prevenção e 

controle da AIDS na adolescência. 
D) Conhecer o quanto antes a sorologia positiva para o HIV 

aumenta a expectativa de vida do jovem que vive com o 
vírus. 

 

Questão 03 
No trecho “Considerando que a maioria dos doentes está 
na faixa dos 20 anos, conclui-se que a grande parte das 
infecções aconteceu no período da adolescência, uma vez 
que a doença pode ficar por longo tempo assintomática.” 
(2º§), a palavra “assintomática” significa: 
A) Que não expressa sintoma ou não produz os sintomas 

esperados. 
B) Dor e sofrimento tanto para o portador da doença quanto 

para os familiares. 
C) Estudo que explica os mecanismos pelos quais surgem os 

sintomas das doenças. 
D) Que não existe uma cura eficaz existente, mas há 

medicamentos para tratar os sintomas. 
 

Questão 04 
Em “Outro fator importante a ser levado em consideração é o 
grande apelo erótico emitido pelos meios de comunicação, 
frequentemente direcionado ao adolescente.” (4º§), a expressão 
assinalada pode ser substituída, sem alteração de sentido, por: 
A) Veto. 
B) Costume. 
C) Confronto. 
D) Chamamento. 
 

Questão 05 
“A adolescência é um período da vida caracterizado por 
intenso crescimento e desenvolvimento, que se manifesta 
por transformações físicas, psicológicas e sociais.” (1º§) A 
palavra destacada apresenta como significado oposto: 
A) Fácil. 
B) Ligeiro. 
C) Moderado. 
D) Numeroso. 

 
Questão 06 
A expressão “adolescência”, transcrita do texto, é acentuada 
pelo mesmo motivo que a seguinte palavra: 
A) Ilícitas. 
B) Período. 
C) Também. 
D) Ocorrência. 
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Questão 07 
Considerando a norma-padrão da Língua Portuguesa, há 
ERRO de grafia em: 
A) A adolescência não é, no entanto, uma fase homogênea. 
B) O objetivo cultural da adolescência é preparar a pessoa 

para assumir o papel de adulto. 
C) A autoestima do jovem infectado pelo HIV pode estar 

frajilizada pela doença ou pelos efeitos da medicação. 
D) A disseminação da epidemia de AIDS entre as adolescentes 

está sendo alimentada por práticas sexuais não seguras, 
com homens mais velhos, sexo forçado e pobreza. 

 

Questão 08 
Assinale a alternativa INCORRETA em relação à divisão 
silábica. 
A) jo – vem  
B) es – tu – dos 
C) pa – ssan – do  
D) pre – ser – va – ti – vos  
 

Questão 09 
Assinale a alternativa cujos substantivos transcritos do 
texto são do gênero masculino. 
A) crise – tempo 
B) televisão – tradição 
C) crescimento – infecção  
D) comportamento – abuso 
 

Questão 10 
Observe a imagem a seguir. 
 

 
(Ascom. Secretaria de Saúde de Porto Seguro. 2016.) 

 

Na mensagem, o ponto de exclamação ( ! ) foi empregado 
para: 
A) Expressar ordem. 
B) Manifestar desejo. 
C) Marcar uma pausa. 
D) Revelar uma possibilidade. 
 

 

 

 

 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

Questão 11 
Observe a sequência a seguir. 
 

1 – 4 – 7 – 10 – ... 
 

É correto afirmar que o 
A) 5° termo dessa sequência será 16. 
B) 5° termo dessa sequência será 13. 
C) 6° termo dessa sequência será 13. 
D) 10° termo dessa sequência será 10. 
 

Questão 12 
Maria comprou uma caixa com quatro sacos de bala. Em 
cada saco de bala havia 4 balas. Quantas balas há dentro 
da caixa que Maria comprou? 
A) 1 bala. 
B) 4 balas. 
C) 8 balas. 
D) 16 balas. 
                

Questão 13 
Uma loja de eletrônicos está vendendo um celular por        
R$ 500,00 à vista ou em 5 parcelas fixas de R$ 120,00. Qual 
é a diferença entre o preço a prazo e o preço à vista? 
A) R$ 100,00. 
B) R$ 120,00. 
C) R$ 600,00. 
D) R$ 500,00. 
            

Questão 14 
A soma de três números consecutivos é igual a 303. 
Considerando que o primeiro número é 100, determine o 
terceiro número.  
A) 100. 
B) 101. 
C) 102. 
D) 104. 
               

Questão 15 
Pedro fez uma adivinhação com sua irmã com perguntas 
para ela identificar em qual dos números a seguir ele está 
pensando. 
 

3.524        1.832        1.382        1.585        1.582        1.767 
 

Observe as afirmações de Pedro: 

 É um número menor que 3.000 e maior que 1.500; 

 É par; 

 Tem o algarismo 8 na posição da dezena. 
Trata-se do número: 
A) 1.382. 
B) 1.582. 
C) 1.585. 
D) 3.524. 
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Questão 16 
Considerando que 2012 foi ano bissexto e que os anos 
bissextos ocorrem a cada 4 anos, podemos afirmar que 
também será bissexto o ano: 
A) 2020. 
B) 2023. 
C) 2029. 
D) 2031. 
                                                                                  

Questão 17 
Um menino que mora a 1 quilômetro da escola vai a pé 
todo dia e gasta 27 minutos nesse trajeto. Considere que a 
aula começa às 7h10min. Hoje ele saiu de casa às 6h27min. 
Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir. 
I. Ele chegou à escola às 7h04min. 
II. Ele chegou à escola antes do início da aula. 
III. Ele não conseguiu chegar à escola antes das 7h10min. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) I e II. 
                                     

Questão 18 
A pista de caminhada da cidade de Juliana tem as medições 
das distâncias percorridas, conforme o quadro a seguir. 
 

Número de voltas Distância percorrida 

1 volta 1 Km 

5 voltas 5 Km 

10 voltas 10 Km 
 

É correto afirmar que uma pessoa que deu 8 voltas 
percorreu: 
A) 6 Km. 
B) 7 Km. 
C) 8 Km. 
D) 11 Km. 
                                                                                  

Questão 19 
Observe a sequência a seguir. 
 

A – 1 – B – 2 – C – 3 – D – 4 – ... – Z – 26 
 

É correto afirmar que o termo 
A) anterior ao termo Z será o termo 25. 
B) posterior ao termo 4 será o termo C. 
C) anterior ao termo E será o termo 12. 
D) anterior ao termo Y será o termo 25. 
 

Questão 20 
Quando Isabela nasceu, em 1998, o seu avô tinha acabado 
de completar 54 anos. Sendo assim, é possível concluir que 
o avô de Isabela nasceu em: 
A) 1944. 
B) 1954. 
C) 1989. 
D) 1999. 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questão 21 
“A energia _____________ é uma energia renovável obtida 
pela luz do sol, utilizada para o aquecimento de água (energia 
térmica) ou como fonte de energia elétrica. É uma das formas 
limpas de produção de energia que mais cresce no mundo.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa 
anterior. 
A) solar 
B) eólica 
C) hidrelétrica 
D) geotérmica 
 

Questão 22 
Biomas são conjuntos de ecossistemas, cujas características 
variam de acordo com a região compreendida. NÃO se trata 
de um bioma brasileiro: 
A) Tundra. 
B) Cerrado. 
C) Caatinga. 
D) Pantanal. 
 

Questão 23 
Nosso planeta é afetado por vários problemas e questões 
ambientais, muitos deles provocados pela própria ação do 
homem. Tais problemas afetam diretamente o meio ambiente 
(fauna, flora, solo, água e ar). NÃO se refere a uma das 
principais causas do desmatamento: 
A) Expansão da agropecuária. 
B) Extração ilegal de madeira. 
C) Utilização da queimada como técnica agrícola. 
D) Manutenção da vegetação nativa em áreas que tenham 

sido degradadas. 
 

Questão 24 
A região Sudeste é composta por quatro estados, sendo a 
mais desenvolvida econômica e industrialmente do país. 
Sobre a região Sudeste, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) É a única região do Brasil que possui clima subtropical. 
B) É a principal responsável pela geração de riquezas econômicas 

do país. 
C) Os estados que a compõem são: Espírito Santo, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. 
D) A agricultura é bem dinâmica e diversificada, destacando-se 

o cultivo de café, laranja e cana-de-açúcar. 
 

Questão 25 
“É capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem 
comprometer a capacidade de atender às necessidades das 
futuras gerações. Assegura o crescimento econômico, sem 
esgotar os recursos para o futuro.” Trata-se de: 
A) Biodiversidade. 
B) Impacto ambiental. 
C) Aquecimento global. 
D) Desenvolvimento sustentável. 
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Questão 26 
A população migrou do campo para as cidades ocasionando a 

urbanização brasileira, que provocou muitas transformações 

socioespaciais no país. Hoje, no Brasil, existem muitas cidades 

e a população da zona urbana é muito maior do que a 
população da zona rural. NÃO se trata de problema causado 

pelo rápido processo de urbanização das cidades do nosso 

país: 

A) Poluição. 

B) Desemprego. 
C) Espaço agrário. 

D) Violência urbana. 

 

Questão 27 
Sobre a energia eólica, assinale a afirmativa correta. 

A) Diz respeito à transformação da energia do vento em 

energia útil. 

B) No Brasil, mais de 95% da energia elétrica produzida é 
proveniente do vento. 

C) Pode comprometer a conservação das florestas e originar 

novas áreas desmatadas. 

D) Pode ser usada para produzir energia térmica, através do 

método de aquecimento solar. 

 

Questão 28 
“O maior cangaceiro do Brasil, conhecido como Lampião, 

nasceu em Serra Talhada (PE), sendo fruto de uma família 

abastada na região. A história do ‘Rei do Cangaço’ se iniciou 
quando seu pai havia sido morto por disputas de terra. Para 

vingar sua morte, entrou para um grupo de cangaceiros em 
busca de vingança, passando a levar terror pelas cidades 

nordestinas.” As informações se referem a: 

A) José Bonifácio. 

B) Antônio Conselheiro. 
C) Virgulino Ferreira da Silva. 

D) Joaquim José da Silva Xavier. 

 
Questão 29 
A economia brasileira gerou 173.139 empregos em fevereiro 

deste ano, segundo números do Cadastro Geral de Empregados 

e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério da 

Economia. Trata-se do melhor resultado para fevereiro em 

cinco anos. 
(Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/03/ 

25/brasil-cria-173-mil-empregos-formais-no-melhor-resultado-para-

fevereiro-em-cinco-anos.ghtml . Acesso em: 06/05/2019.) 
 

É considerado emprego formal: 
A) Trabalho que não oferece vínculo empregatício. 

B) Aquele em que o empregado tem carteira assinada. 

C) Trabalho que oferece unicamente o salário mínimo vigente. 

D) Aquele que pode sofrer com a instabilidade financeira 
devido à ausência de rotina regular. 

 

 

 

Questão 30 
Sobre o estado de São Paulo, NÃO é correto afirmar que: 
A) É o estado mais populoso do país. 
B) Está situado na região Sudeste do Brasil. 
C) Sua população é uma das mais diversificadas do país. 
D) A influência da cultura africana é grande no modo de vida 

de sua população. 

 

 

 



   



   



 

INSTRUÇÕES 

 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta 

grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e, ainda, a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 

corretivo. Especificamente, não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com 

respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, 

ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme 

de carro, relógio de qualquer modelo e etc.; o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre 

tais equipamentos. É proibido também o uso de telefone celular no final das provas, enquanto o candidato estiver dentro da 

unidade de aplicação. 

3. Terão duração de 4h00min (quatro) horas as provas para os empregos com questões objetivas de múltipla escolha e com 

Prova Escrita Discursiva Prática e de 3h00min (três) horas para os empregos com questões objetiva de múltipla escolha, a 

exceção para o emprego de Advogado, cuja prova terá duração de 5h00 (cinco) horas (Prova Objetiva e Discursiva Prática). 

Esse período abrange a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Prova Objetiva) e para a Folha 

de Textos Definitivos (Prova Escrita Discursiva Prática). 

4. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os candidatos 

serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e saída de sanitários. 

5. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os empregos de Nível Superior Completo, 

exceto o emprego de Advogado que consta de 50 (cinquenta) questões, Médio Profissionalizante e Médio Completo 40 

(quarenta) questões de múltipla escolha e para os empregos de Nível Fundamental Completo e Incompleto 30 (trinta) 

questões. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 

contém o número de questões previsto, se corresponde ao emprego a que está concorrendo, bem como se os dados 

constantes no Cartão de Respostas e na Folha de Textos Definitivos que lhe foram fornecidos estão corretos. Caso os dados 

estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal 

ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 

correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 

e a Folha de Textos Definitivos, devidamente assinado no local indicado. 

7. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe 

única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

8. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 

qualquer outro meio. 

9. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 

dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, poderá retirar-se 

do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o 

Caderno de Provas. 

10.  Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação da 

prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, 

testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação e, ainda, pelo Coordenador da Unidade de 

Aplicação. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 

www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas escritas objetivas de 

múltipla escolha (segunda-feira). 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 (dois) 

dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 

ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com os 

dados referentes à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme disposições contidas no 

endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. 




