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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Alimentos: evite o desperdício,  
pois muitos ainda passam fome 

 

Evitar desperdício de alimentos é uma obrigação de 
todos. Milhões de pessoas passam fome no mundo. Não é 
justo que aqueles que tenham mais não se preocupem com 
aqueles que muitas vezes só podem fazer uma refeição por 
dia e muitas vezes nem isso.  

Quem trabalha com educação precisa ensinar as 
crianças, desde muito cedo, como se obtém os alimentos, o 
tempo que leva para um agricultor plantar e colher e 
principalmente quanto custa poder ver e aproveitar uma 
mesa farta. 

Mais importante é mostrar a realidade para os filhos, 
desde cedo, para que eles respeitem o esforço de todos os 
envolvidos na cadeia alimentar e para que eles possam 
usufruir de uma boa alimentação.  

Para evitar desperdícios é preciso que as crianças 
aprendam a consumir só o que realmente precisam. A mãe 
deverá servir somente as quantidades que sabe que o filho 
poderá ingerir e não além disso, pois o destino será a lata do 
lixo. Em consequência, mais lixo significa mais problemas 
para o meio ambiente e mais miséria para os mais pobres. 
Infelizmente o mundo sempre foi assim. Uns com tanta 
fartura e outros com tanta escassez. Mas é preciso mudar 
esta situação. 

Nunca como hoje a informação chega a todos. Quem 
sabe e conhece a realidade precisa agir e comprar apenas o 
que precisa e que tem certeza de que será consumido. 
Muitas famílias, ainda fazem compras mensais em grande 
quantidade, herança dos tempos de escassez e de 
dificuldades para se conseguir alimentos. 

Hoje é diferente. As ofertas de produtos são inúmeras. 
Os supermercados estão ao alcance de todos com tudo que 
é possível imaginar. Para quem tem recursos nada é 
impossível de ser adquirido. Para aqueles que têm menos 
tudo fica mais difícil, mas mesmo assim a vida melhorou 
para todos. 

Mesmo com as facilidades e dificuldades é preciso 
aprender a respeitar os alimentos e aproveitá-los da melhor 
maneira possível. Quando sentir que algo não será 
aproveitado, ofereça para alguém que precisa, pois além de 
saciar a fome de seu semelhante, estará praticando a 
caridade: uma das mais notáveis virtudes que existe. 

Isto faz parte da educação. Pais e professores precisam 
se engajar nesta luta. Tanto em casa quanto na escola isso 
precisa ser ensinado. As crianças são sensíveis e entendem 
muito bem quando lhes explicam que existem coleguinhas 
que não têm o que comer. Por isso é preciso que eles não 
desperdicem alimentos. 

A sociedade precisa se mobilizar visando contribuir 
para diminuir a fome que atinge milhões de pessoas no 
mundo. No Brasil, apesar dos progressos, ainda tem muita 
gente na miséria e isto começa com a falta de comida na 

mesa. Portanto, não é justo que muitas crianças e também 
adultos ignorem esta realidade. Se cada um contribuir com 
alguma coisa e evitar o desperdício em sua casa e em sua 
vida, o problema começará a ser resolvido. 

(Viver e saber. Novembro de 2011.) 

 

Questão 01 
De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar que: 
A) As famílias não costumam mais comprar grandes quantidades 

de alimentos.  
B) É preciso aprender a aproveitar os alimentos da melhor 

maneira possível. 
C) Tanto os pais quanto os professores precisam se engajar 

na luta contra o desperdício de alimentos.  
D) Cada vez que alguém joga as sobras de alimentos no lixo 

gera mais problemas para o meio ambiente. 

 

Questão 02 
O texto tem como objetivo: 

A) Diminuir a fartura e o excesso de consumo da sociedade. 
B) Orientar o leitor sobre como evitar o desperdício de 

alimentos. 
C) Determinar que pais e educadores conheçam a miséria 

vivida no país. 
D) Educar as crianças informando sobre as facilidades e as 

dificuldades da vida. 

 
Questão 03 

As palavras assumem significados diferenciados de acordo 
com o contexto no qual estão inseridas. Dentre os vocábulos 
destacados a seguir, indique o significado atribuído de forma 
INCORRETA. 
A) “As ofertas de produtos são inúmeras.” (6º§) – imensuráveis.  
B) “Milhões de pessoas passam fome no mundo.” (1º§) – 

suportam. 
C) “Infelizmente o mundo sempre foi assim.” (4º§) – 

lamentavelmente.  
D) “Por isso é preciso que eles não desperdicem alimentos.” 

(8º§) – aglomerem. 

 
Questão 04 
Semanticamente, a conjunção é capaz de estabelecer relações 
lógicas entre as orações. Acerca da conjunção destacada em 
“Portanto, não é justo que muitas crianças e também adultos 
ignorem esta realidade.” (9º), é correto afirmar que: 
A) Introduz uma explicação acerca dos efeitos do desperdício 

de alimentos. 
B) Relaciona duas orações em que uma indica a condição do 

que se diz na outra. 
C) Há uma relação de alternância entre o fato mencionado e 

suas consequências. 
D) É responsável por introduzir uma conclusão a partir da 

afirmação feita anteriormente.  
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Questão 05 
Em “Mas é preciso mudar esta situação.” (4º§), pode-se 
substituir o termo destacado, sem alterar o sentido do 
texto, por: 
A) Portanto. 
B) Tanto que. 
C) No entanto. 
D) Contanto que. 
 

Questão 06 
O último parágrafo do texto: 
A) Indica informações contrárias ao título do texto. 
B) Estabelece uma argumentação contrária ao título do 

texto. 
C) Representa uma redundância em relação à totalidade do 

texto. 
D) Reforça a ideia apresentada no título do texto e acrescenta 

nova informação.  
 

Questão 07 
As orações finais expressam um efeito visado, um 
propósito. Assinale, a seguir, o trecho que exemplifica a 
ocorrência da oração referente à assertiva anterior. 
A) “Hoje é diferente.” (6º§) 
B) “Isto faz parte da educação.” (8º§) 
C) “Evitar desperdício de alimentos é uma obrigação de 

todos.” (1º§) 
D) “Mais importante é mostrar a realidade para os filhos, 

desde cedo, para que eles respeitem o esforço de todos os 
envolvidos na cadeia alimentar (...)” (3º§) 

 

Questão 08 
Considerando as estratégias de referenciação, é possível 
afirmar que referentes já existentes podem ser modificados 
ou expandidos de acordo com as informações textuais 
apresentadas. Dentre os termos destacados, são elementos 
anafóricos, de papel relevante na construção da coesão e 
coerência textuais, EXCETO: 
A) “Nunca como hoje a informação chega a todos.” (5º§) 
B) “(...) para que eles respeitem o esforço de todos os 

envolvidos na cadeia alimentar (...)” (3º§) 
C) “(...) é preciso aprender a respeitar os alimentos e 

aproveitá-los da melhor maneira possível.” (7º§) 
D) “(...) aqueles que muitas vezes só podem fazer uma 

refeição por dia e muitas vezes nem isso.” (1º§) 
 

Questão 09 
Em “(...) pois, além de saciar a fome de seu semelhante, 
estará praticando a caridade: uma das mais notáveis 
virtudes que existe.” (7º§), o termo destacado pode ser 
substituído, sem perda relevante de sentido por, EXCETO: 
A) Fartar. 
B) Matar. 
C) Ativar. 
D) Satisfazer. 

 

Questão 10 
Considerando que as palavras são polissêmicas e têm o seu 
sentido determinado pelo contexto, é correto afirmar que 
o adjetivo “boa” em “(...) e para que eles possam usufruir 
de uma boa alimentação” (3º§) equivale a: 
A) Farta. 
B) Escassa. 
C) Variada. 
D) Adequada. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

Questão 11 
Uma fábrica de bolos tem um custo fixo diário de                     
R$ 415,00, além de um custo médio para produzir cada 
bolo de R$ 17,80. Em um certo dia, o custo total da fábrica 
foi de R$ 1.216,00. Levando em consideração as condições 
nesse dia, a quantidade de bolos produzidos por esta 
fábrica foi: 
A) 23.                                                                                                
B) 38. 
C) 45. 
D) 68 
 

Questão 12 
Observe a sequência  

(3, 4, 8, 17, 33, ...) 
 

É correto afirmar que o dobro do oitavo termo é: 
A) 116.                                                                                               
B) 143. 
C) 188. 
D) 286. 

 

Questão 13 
Em uma indústria alimentícia, 8 máquinas produzem 20 
toneladas de alimentos em 5 dias. Nas mesmas condições, 
a quantidade de alimentos, em toneladas, que poderá ser 
produzida por 4 máquinas, em 16 dias, é: 
A) 10. 
B) 20. 
C) 32. 
D) 64. 
 

Questão 14 
Uma pesquisa foi realizada em um estabelecimento que 
oferece aos seus clientes somente três tipos de lanche: 
hambúrguer, pizza e cachorro-quente. Verificou-se que 
73% dos clientes gostam de hambúrguer, 68% gostam de 
pizza, 32% gostam de cachorro-quente, 12% gostam dos 
três tipos de lanche oferecidos e 1% não gosta de nenhum 
dos lanches. Escolhendo aleatoriamente um cliente, a 
probabilidade de ele gostar de dois e somente dois dos 
tipos de lanches oferecidos é de: 
A) 29%. 
B) 50%. 
C) 65%. 
D) 86%. 
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Questão 15 
Gustavo saiu com uma certa quantia em dinheiro. Primeiro 
entrou em uma loja e gastou um terço da quantia que 
tinha. Em seguida, foi a uma lanchonete e gastou R$ 32,00. 
Continuando o passeio, entrou em outra loja; gastou a 
metade do dinheiro que tinha sobrado. Em seguida, 
Gustavo foi ao parque e gastou R$ 40,00. Logo após, passou 
em outra loja e gastou um quarto do dinheiro que tinha 
sobrado e resolveu ir embora. Ao chegar em casa, Gustavo 
ainda tinha R$ 48,00 na carteira. Assinale, a seguir, a 
quantia que Gustavo levou para o passeio. 
A) R$ 245,00.                                                                                                
B) R$ 360,00. 
C) R$ 736,00. 
D) R$ 1.392,00. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

Questão 16 
Um Sistema Operacional pode ser visto com um programa 
complexo, sendo responsável por todo o funcionamento 
de uma máquina, que vai desde o Hardware até o Software 
instalado. O gerenciamento de processos possui algumas 
classificações. Uma delas evidencia a seguinte definição “o 
Sistema Operacional divide o tempo de processamento 
entre vários processos, mantendo o processador sempre 
ocupado”. Trata-se de: 
A) Multitarefa. 
B) Monotarefa. 
C) Multiprogramação. 
D) Multiprocessamento. 
 

Questão 17 
Para configurar o tamanho da folha, que é muito 
importante na edição de documentos, com o Microsoft 
Word 2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, o 
caminho adequado a ser percorrido é: 
A) Guia: Revisão; Grupo: Configurar Página; Botão: Tipo de 

papel.  
B) Guia: Página Inicial; Grupo: Configurar Página; Botão: 

Tamanho. 
C) Guia: Layout da Página; Grupo: Configurar Página; Botão: 

Tamanho. 
D) Guia: Configurar Página; Grupo: Tamanho do papel; 

Botão: Tipo de papel. 
 

Questão 18 
Fórmula do Microsoft Excel 2013, Configuração Local, 
Idioma Português-Brasil, que permite a contagem de 
quantas células têm conteúdo, ou seja, as células não 
vazias. Trata-se de: 
A) CONT.SE. 
B) CONT.NUM. 
C) CONTAR.VAZIO. 
D) CONT.VALORES. 
 
 

Questão 19 
“Utiliza-se a técnica de armazenar dados em uma estação 
intermediária, de onde, transformadas certas características 
de transmissão, os dados são remetidos à alta velocidade no 
seu destino.” A informação se refere à: 
A) Coleta de dados. 
B) Entrada de dados. 
C) Distribuição de dados. 
D) Comutação de mensagens. 
 

Questão 20 
“Um(a) _________________ se refere a um ponto de conexão 

entre partes de um site ou de um site para outro.” Assinale a 

alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Link 
B) Portal 
C) Página  
D) URL (Uniform Resource Location) 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questão 21 
Um dos principais alicerces da Reforma da Previdência, as 
mudanças na aposentadoria são vistas como primordiais 
para sanar as contas públicas. Em setembro, o Ministro da 
Economia, Paulo Guedes, alertou para a profundidade do 
rombo nas contas públicas. O grupo que menos onera as 
contas públicas, atualmente, é: 
A) Servidores públicos estaduais.  
B) Funcionalismo público federal.                                                                                                
C) Servidores públicos municipais. 
D) Funcionários da iniciativa privada.  
 

Questão 22 
Para os economistas, a antecipação do FGTS terá impacto 
positivo na economia. O efeito no Produto Interno Bruto 
(PIB) do quarto trimestre pode ser de 0,2 ponto percentual. 
São impactos da antecipação do saque emergencial de até 
R$ 500,00 do FGTS, EXCETO: 
A) Um aumento do percentual do PIB.                                                                                                
B) Boa parte desse dinheiro irá para o pagamento de dívidas. 
C) Herdeiros não poderão sacar o FGTS de beneficiário que 

já morreu. 
D) Refere-se a um dinheiro entrando na economia, na mão 

do varejo, das pessoas.  
 

Questão 23 
Eduardo Bolsonaro desiste da indicação de embaixador nos 
EUA. A pretensão em se candidatar a embaixador recebeu 
inúmeras críticas da opinião pública. O argumento central 
das críticas versava sobre: 
A) Nepotismo. 
B) Defesa ineficaz das propostas governamentais.                                                                                                 
C) Elevada formação acadêmica de Eduardo Bolsonaro.  
D) Ausência de regalias por ser filho de uma autoridade.  
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Questão 24 
Quinze estados aderiram ao Programa das Escolas       
Cívico-Militares. As regiões Centro-Oeste, Sul e Norte do 
país tiveram adesão de todos os estados. Para isso, o MEC 
irá liberar R$54 milhões para programas em 2020. Na 
região Sudeste apenas um único estado aderiu ao 
programa; assinale-o. 
A) São Paulo. 
B) Minas Gerais.  
C) Espírito Santo. 
D) Rio de Janeiro.  

 

Questão 25 
O MERCOSUL se encontra, atualmente, estruturado da 
seguinte forma: 

 Países membros: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 

 Países associados: Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru, 
Guiana e Suriname. 

 Países observadores: México e Nova Zelândia.  
Dos integrantes do MERCOSUL, é considerado o líder do 
bloco: 
A) Brasil.  
B) Uruguai.  
C) Paraguai.                                                                                                 
D) Argentina.   
 

Questão 26 
O Plano Nacional de Educação em vigência (2014-2024) 
apresenta metas para a garantia do direito à educação 
básica com qualidade. NÃO se trata de uma meta da 
modalidade educação básica: 
A) Elevar gradualmente o número de matrículas na                

pós-graduação stricto sensu.  
B) Fomentar a qualidade da educação básica em todas as 

etapas e modalidades.  
C)  Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda 

a população de 6 a 14 anos.                                                                                                
D) Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 

terceiro ano do ensino fundamental. 
 

Questão 27 
O nosso planeta é afetado por diversas ações humanas, 
alterando a fauna, a flora, o solo, a água, o ar etc. Analise 
os impactos ambientais relacionados. 
I. A poluição do ar por gases poluentes gerada pela queima 

de combustíveis fósseis e indústrias. 
II. A poluição de rios, lagos, mares e oceanos provocada por 

despejos de esgoto, lixo e acidentes ambientais. 
III. A poluição do solo provocada pela contaminação e 

descarte incorreto do lixo. 
IV. Queimadas em matas e florestas. 
V. Desmatamento com corte ilegal de árvores. 
São considerados problemas ambientais atuais apenas 
A) I e II. 
B) II e IV 
C) I, II e III.                                                                                                
D) I, II, III, IV e V. 

Questão 28 
O Ministério da Saúde adverte sobre a necessidade do 
combate a Dengue, Zika Vírus e Chicungunya. Sobre tais 
doenças, é correto afirmar que:  
A) São transmitidas pelo mosquito macho Aedes aegypti. 
B) São causadas por bactérias transmitidas pela picada de 

mosquito.  
C) A transmissão do vírus é feita pelo mosquito fêmea do 

Aedes aegypti.  
D) Tem uma medicação específica para o combate à bactéria 

que causa tais enfermidades.   

 
Questão 29 
Dados do Ministério da Saúde mostram que há nove 
décadas, as doenças consideradas infecciosas e parasitárias 
eram as responsáveis pela maior taxa de mortalidade no 
país (cerca de 46%). Hoje, esse cenário mudou. Das doenças 
relacionadas, assinale o tipo que mais mata atualmente no 
Brasil. 
A) Alzheimer.                                                                                                
B) Doenças do sono. 
C) Doenças diarreicas. 
D) Doenças do coração e do aparelho circulatório. 

 
Questão 30 
Para entender as principais questões ambientais é necessário 
agrupá-las de acordo com a escala de abrangência de seus 
efeitos. A relação correta entre o impacto ambiental e a sua 
escala se refere a: 
A) Ilha de calor (global).  
B) Chuva ácida (regional) . 
C) Inversão térmica (regional). 
D) Aquecimento da Terra (regional). 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 31 
Em relação aos telhados de fibrocimento, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
A) A fixação da cumeeira é feita por um parafuso em cada 

aba, na crista da segunda e quinta onda. 
B) O apoio das chapas sobre as terças deve ser, no mínimo, de 50 

mm no sentido de seu comprimento. Para vãos superiores a 
1,69 m devem ser previstas terças intermediárias perfeitamente 
coplanares com as adjacentes. 

C) O recobrimento longitudinal é o remonte das chapas no 
sentido da inclinação do telhado e deve ser, no mínimo, 
de 40 mm para inclinações de 15 graus ou maiores e 20 
mm para inclinações de 10 a 15 graus. 

D) As chapas de beiral são fixadas por meio de um parafuso 
na crista da segunda onda, com exceção da chapa de 
beiral da última faixa, a qual é fixada por meio de dois 
parafusos na crista das segundas e quintas ondas. As 
demais chapas são fixadas por meio de dois ganchos na 
cova da primeira e da quarta onda. 
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Questão 32 
Hidrômetro se refere ao aparelho que mede o gasto de água 
de um consumidor. A perda de carga em hidrômetro pode ser 
estimada, empregando-se a equação a seguir.  
 

∆h = (36 x Q)2 x (Qmáx.)-2 
 

Sobre as instalações prediais de água fria, é INCORRETO 
afirmar que: 
A) Δh se refere à perda de carga no hidrômetro em 

quilopascal. 
B) Q é a vazão estimada na seção considerada em litros por 

segundo. 
C) Qmáx. Trata-se da vazão máxima especificada para o 

hidrômetro em metros cúbicos por hora. 
D) Os hidrômetros limitadores de consumo ou reguladores 

de vazão serão instalados em local adequado, a 2,0 
metros, no máximo, da testada do imóvel. 

 

Questão 33 
Em relação às obras de contenção, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Coeficiente de empuxo ativo (Ka) é a razão entre as 

tensões principais efetivas horizontais e verticais, 
quando uma estrutura de contenção se afasta (um 
pouco) de uma contenção de solo. 

(     ) Coeficiente de empuxo passivo (Kp) é a razão entre as 
tensões principais efetivas horizontais e verticais, 
quando uma estrutura de contenção é forçada contra 
uma massa de solo. 

(     ) Muro de contenção de gravidade rígido é um muro de 
concreto maciço contando com a sua massa para 

resistir às forças horizontais da massa de solo contido. 
(     ) Muro de contenção flexível ou muro de estaca-prancha 

é um muro longo, esbelto, contando com resistência 
passiva e tirantes ou escoras para sua estabilidade. 

A sequência está correta em 
A) F, F, V, F. 
B) F, V, F, V. 
C) V, V, V, F. 
D) V, V, V, V. 
 

Questão 34 
“Consistem em estacas-prancha cravadas no interior do 
solo para formar os lados de uma escavação, tal como na 
construção de cais e de encontro de pontes. À medida que 
a escavação prossegue por dentro da área delimitada pelas 
estacas-prancha, escoras são adicionadas para manter as 
estacas-prancha no local. Os deslocamentos do muro antes 
de as escoras superiores serem instaladas são usualmente 
muito pequenos, mas se tornam maiores conforme a 
escavação se aprofunda.” As informações se referem a: 
A) Estroncas.  
B) Vigas de fundação. 
C) Escora de eucalipto tratado. 
D) Piquete para obras horizontais. 
 

Questão 35 
De acordo com a NB-19 da ABNT, analise as definições de 
instalações prediais de esgotos sanitários e assinale a 
INCORRETA. 
A) O ralo sifonado é uma caixa sifonada dotada de grelha. 
B) O aparelho de descarga se refere ao dispositivo destinado 

à lavagem provocada ou automática de aparelhos sanitários. 
C) A caixa sifonada trata-se de uma caixa dotada de fecho 

hídrico destinada a receber somente efluentes da instalação 
primária de esgotos. 

D) O barrilete de ventilação refere-se à tubulação horizontal 
com saída para a atmosfera em um ponto, sendo destinada 
a receber dois ou mais tubos ventiladores. 

 
Questão 36 
São considerados custos indiretos em uma obra, EXCETO: 
A) Impostos. 
B) Seguro da obra. 
C) Canteiro de obras. 
D) Administração da obra. 

 
Questão 37 
“No patamar das escadas dos edifícios, é obrigatória a 
instalação de uma porta incombustível que deverá ser mantida 
fechada por ação de mola ou outro dispositivo similar. Isso 
evita que a escada funcione como chaminé alimentando a 
chama.” A informação se refere à: 
A) Porta corta-fogo. 
B) Janela antichama. 
C) Báscula de incêndio. 
D) Porta tipo veneziana. 

 
Questão 38 
“Sua execução tem um consumo aproximado de cimento da 
ordem de 150 Kg de cimento/m³ de concreto, na espessura 
de 5,0 cm. A finalidade desse lastro é tirar o contato direto 
do elemento de fundação com o solo, uniformizando a sua 
superfície.” A afirmativa se refere ao concreto: 
A) Magro. 
B) Armado. 
C) Ciclópico. 
D) Protendido. 

 
Questão 39 
Calha é um canal que recolhe a água de coberturas, terraços e 
similares e a conduz a um ponto de destino. O dimensio-
namento das calhas deve ser feito através da fórmula de 
Manning-Strickler indicada a seguir.  
 

Q = K  x  
S

n
  x  Rh

2
3⁄   x  i

1
2⁄  

 

É correto afirmar que: 
A) K = 80.000 
B) Q = Vazão de projeto em L / s. 
C) i = declividade da calha em m / m. 
D) S = área da seção molhada em dm². 
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Questão 40 
São considerados componentes de uma tesoura na estrutura 
do telhado, EXCETO: 
A) Terça. 
B) Escora. 
C) Pendural. 
D) Linha ou tirante. 
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PROVA ESCRITA DISCURSIVA PRÁTICA (ESTUDO DE CASO) 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

 A Prova Escrita Discursiva Prática é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de um Estudo de Caso. 
 A resposta à Prova Escrita Discursiva Prática deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica de corpo 

transparente, de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas. 

 O Estudo de Caso deverá ter a extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas; a Prova Escrita 
Discursiva Prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos. 

 O candidato receberá nota zero na Prova Escrita Discursiva Prática em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de 
não haver texto, de manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não o determinado no subitem anterior, 
bem como no caso de identificação em local indevido. 

 Para efeito de avaliação da Prova Escrita Discursiva Prática para os cargos Analista Contábil, Advogado, Contador, Engenheiro 
Civil, Tecnólogo em Edificações, Técnico em Edificações, Técnico em Segurança do Trabalho, Topógrafo, Assistente de 
Licitação e Coordenador de Coleta de Resíduos Domésticos serão considerados os seguintes elementos de avaliação: 
 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

(A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS 20,00 

ABORDAGEM DO TEMA E DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO 

 

Neste critério serão avaliados: Pertinência de exposição relativa ao problema, à ordem de 

desenvolvimento proposto e ao padrão de resposta, conforme detalhamento a ser oportunamente 

publicado. 

(B) ASPECTOS MICROESTRUTURAIS 10,00 

Indicação de um erro para cada ocorrência dos tipos a seguir: 

1. Conectores (sequenciação do texto). 2. Correlação entre tempos verbais. 3. Precisão vocabular. 

4.  Pontuação. 5. Concordância nominal e verbal. 6. Regência nominal e verbal. 7. Colocação pronominal. 

8. Vocabulário adequado ao texto escrito. 9. Ortografia. 10. Acentuação. 

OS ERROS TEXTUAIS OBEDECERÃO AOS CRITÉRIOS A SEGUIR: 

Número de erros Pontuação 

nenhum 10,00 

de 1 a 3 8,00 

de 4 a 10 6,00 

de 11 a 15 4,00 

de 16 a 20 2,00 

de 21 a 30 1,00 

acima de 30 0,00 

 
OBSERVAÇÕES QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO: 

1.  Por linha efetivamente escrita, entende-se a linha com no mínimo duas palavras completas, 

excetuando-se preposições, conjunções e artigos. 

2. O padrão de resposta será divulgado com o resultado preliminar do Estudo de Caso. 

 

 
Nas estruturas de concreto, a perfeita cobertura das armaduras é um dos fatores que garantem a durabilidade da edificação. 
Quanto mais protegida a armadura, melhor. Por isso trata-se de uma etapa que deverá receber devida atenção. Se a armadura 
movimentar e, ainda, levantar em uma determinada laje, por exemplo, uma parte poderá ficar exposta e, com o tempo, sofrer 
corrosão.  
 
Considerando esta informação, relacione, adequadamente, os procedimentos referentes a uma montagem apropriada das 
armaduras em obra. 
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PROVA ESCRITA DISCURSIVA PRÁTICA (ESTUDO DE CASO) 
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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. 




