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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Com um leve toque de mão as pessoas evitam o 
trânsito, correm menos risco de assalto na rua, economizam 
dinheiro e, ainda por cima, têm mais tempo para lazer – para 
isso são exigidos dois dedos. Mágica? Infelizmente, não.  

Alguns dos mais renomados especialistas do mundo em 
urbanismo defendem a ideia absolutamente realista: dedos 
acoplados a um computador reduzem a necessidade de 
deslocamento tanto para comprar como para estudar ou 
trabalhar. Cresce ano a ano o número de pessoas que trabalham 
em casa, conectadas por computador à sua empresa.  

O problema é que a tecnologia está disponível, mas só 
para poucos. No Brasil, quando falamos em exclusão social, 
pensamos nos sem-terra, sem-teto, além dos “sem-emprego 
ou sem-salário”. A cidade do futuro ensina que se forma uma 
nova categoria de excluídos: os “sem-computador”.  

Ao analisar as cidades do Terceiro Mundo, os urbanistas 
constatam que a mistura de concentração de renda, baixos 
salários, desemprego e falta de boas escolas públicas criou 
guetos das classes média e alta – guetos muitas vezes 
fortificados com shopping centers ou condomínios de luxo. 
Justamente esses guetos passariam a ser informatizados, 
servidos por batalhões de entregadores, que transitam pela 
cidade suja, pobre, poluída, dominada por mendigos, 
assaltantes, meninos de rua.  

As cidades virariam, então, cenários daqueles tenebrosos 
filmes de ficção, ocupadas por hordas de delinquentes e 
desempregados. Entretanto, nem os mais geniais urbanistas 
nem a mais fantástica das invenções tecnológicas fazem 
milagres nas cidades. Não é a aglomeração que provoca o 
caos, mas a pobreza. O pobre é mais atingido. Mas o rico não 
vive bem: poucas coisas são piores do que viver com medo, 
cercado de guarda-costas.  

O computador até ajuda – e muito – as pessoas a terem 
mais tempo livre e acesso à informação. Mas, com miséria, 
imaginar salvação na informática é algo como encomendar 
ao urbanista jardim para embelezar cemitério.  

(DIMENSTEIN, Gilberto. Aprendiz do futuro: cidadania hoje e amanhã. 
Folha de São Paulo. Acesso em: outubro de 2019.) 

 

Questão 01 
A expressão “trânsito”, transcrita do texto, é acentuada 
pela mesma razão que a seguinte palavra: 
A) Mágica. 
B) Miséria. 
C) Excluídos. 
D) Disponível. 
 

Questão 02 
A “exclusão social” pode ser definida como: 
A) Minoria social. 
B) Igualdade de direitos. 
C) Garantia de direitos básicos. 
D) Política de ações afirmativas. 

Questão 03 
Assinale a alternativa cujos substantivos transcritos do 
texto são do gênero feminino. 
A) rua – dinheiro. 
B) problema – futuro. 
C) informática – exclusão. 
D) computador – tecnologia. 
 

Questão 04 
De acordo com as ideias do texto, é possível afirmar que: 
A) A informatização não está ao alcance de todos. 
B) Na cidade do futuro, a informatização facilita a vida das 

pessoas. 
C) O uso do computador não tem proporcionado economia 

financeira. 
D) Os guetos são habitados por uma população miserável e 

necessitada. 
 

Questão 05 
Considerando o texto, é possível afirmar que o caos na 
sociedade tem como fator básico: 
A) A pobreza. 
B) A exclusão social. 
C) A falta de informação. 
D) A aglomeração de desempregados. 
 

Questão 06 
No trecho “As cidades virariam, então, cenários daqueles 
tenebrosos filmes de ficção, ocupadas por hordas de delin-
quentes e desempregados.” (5º§), a expressão “tenebrosos” 
significa: 
A) Irritantes. 
B) Poderosos. 
C) Assustadores. 
D) Insuportáveis. 
 

Questão 07 
“Mas, com miséria, imaginar salvação na informática é 
algo como encomendar ao urbanista jardim para embelezar 
cemitério.” (6º§) A palavra destacada apresenta como antônimo: 
A) Caos. 
B) Fortuna. 
C) Pobreza. 
D) Exclusão. 
 

Questão 08 
Considerando a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale 
a afirmativa escrita INCORRETAMENTE. 
A) O brasileiro tem compartilhado cada vez mais mídias e 

fotos. 
B) Os computadores são uma fonte de emprego para muitas 

pessoas. 
C) A internet pode ser uma fonte de aprendisagem, distração 

e socialização para jovens e crianças. 
D) O computador é a máquina mais importante e avançada 

do mundo por ser eficiente e rápida. 
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Questão 09 
Assinale a alternativa INCORRETA em relação à divisão 
silábica. 
A) ru – a  
B) fu – tu – ro 
C) po – luí – da 
D) ur – ba – nis – tas 
 

Questão 10 
Observe a imagem a seguir. 
 

 
(Disponível em: https://www.geekfail.net/2016/07/sabe-guardar-

arquivos-na-nuvem.html. Acesso em: 19/10/2019.) 
 

Na imagem, o ponto de interrogação ( ? ) foi utilizado para: 
A) Expressar revolta. 
B) Indicar uma citação. 
C) Revelar uma escolha. 
D) Fazer um questionamento. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

Questão 11 
Kauã decidiu economizar parte de sua mesada, começando 
com R$ 5,00 no primeiro mês. No segundo mês, ele pretende 
economizar R$ 10,00; R$ 15,00 no terceiro mês e, assim por 
diante. Considerando que Kauã irá manter essa sequência 
de economia, qual será a quantia total que ele irá 
economizar no décimo mês? 
A) R$ 50,00. 
B) R$ 270,00.   
C) R$ 275,00. 
D) R$ 280,00. 
 

Questão 12 
Os símbolos das operações que deverão ser inseridos nos 
quadrados para que o cálculo seja verdadeiro são, 
respectivamente: 
 

 
 

A) + / x / + 
B)  x / – / ÷ 
C) + / ÷ / – 
D) x / + / +  
 

Questão 13 
Há cerca de 60 anos, pela primeira vez, o homem conseguiu 
alcançar o topo do Monte Everest, que possui 8.844 metros 
de altura. Considerando que o andar de um prédio tem 3 
metros de altura, é possível concluir que a altura do Monte 
Everest equivale, aproximadamente, a quantos prédios 
com 10 andares? 
A) 190. 
B) 214. 
C) 250. 
D) 295. 

 
Questão 14 
Na fazenda do Jair, há 48 cabeças de gado. Certo dia, ele 
vendeu 25 gados e, na semana seguinte, comprou outros 
18. Considerando que cada gado possui quatro patas, com 
quantas patas de gado a fazenda de Jair ficou ao final?  
A) 41. 
B) 84. 
C) 164. 
D) 200. 

 
Questão 15 
Amanda consultou certo médico que receitou a ela 10 ml 
de um medicamento que deverá ser tomado de 12 em 12 
horas, durante 60 dias. Considerando que Amanda começou 
o tratamento em uma sexta-feira, em que dia da semana ela 
irá terminar o tratamento? 
A) Domingo. 
B) Terça-feira. 
C) Quarta-feira. 
D) Segunda-feira.  

 
Questão 16 
Marcela irá reformar o piso do salão de festas de 2.540 m² 
de uma mansão, colocando um piso xadrez de material 
importado. Para receber esse piso, ela pediu ao vendedor 
para colocá-lo em caixas com, no máximo, 13 m² de piso. 
Qual será o número mínimo de caixas enviadas, atendendo 
ao requisito solicitado por Marcela? 
A) 194 
B) 195 
C) 196 
D) 197  

 
Questão 17 
Luís perguntou para o seu avô qual era sua idade. O avô 
propôs para o garoto um desafio para descobrir a sua idade 
com a seguinte descrição: “a soma da idade de Luís com a 
de sua irmã resulta em dois oitavos da minha idade”. 
Considerando que Luís tem 8 anos e que sua irmã tem 6 
anos, qual é a idade do avô de Luís? 
A) 52 
B) 56 
C) 60 
D) 62
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Questão 18 
Considere a sequência de figuras. 
 

 
 

A figura que deverá substituir o ponto de interrogação é: 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 

 
Questão 19 
Júlio sacou dinheiro em um caixa eletrônico no início de 
agosto de 2019 para pagar as contas do mês. Ao digitar a 
senha, composta por um número de quatro dígitos, percebeu 
que esqueceu qual era o último algarismo. Considerando que 
o último algarismo da senha era o mesmo que o último 
algarismo do ano de nascimento da sua filha, de 22 anos, e 
que já havia feito aniversário no ano de 2019, qual é o 
número que Júlio esqueceu? 
A) 0 
B) 7 
C) 4 
D) 9 
 

Questão 20 
No jogo de dominó, muito famoso no Brasil, a primeira 
partida é iniciada pelo jogador que possui a peça maior e as 
partidas seguintes são iniciadas pelo jogador vencedor da 
partida anterior. Considere que Júnior e Gustavo jogaram um 
total de 10 partidas de dominó, sendo que a primeira foi 
iniciada por Júnior, que retirou a peça maior. Considerando 
que Gustavo iniciou 5 dessas partidas, qual é o número de 
partidas que Júnior venceu? 
A) 4 
B) 5 
C) 6 
D) 7 
 
 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questão 21 
“Presidente da República Federativa do Brasil, de janeiro 

de 2011 a agosto de 2016 (reeleição nas eleições de 2014), 

sofreu um processo de impeachment que resultou em sua 

destituição do cargo. Porém, ao contrário do previsto no 

artigo 52 da Constituição Federal, ____________________ 

não perdeu os seus direitos políticos.” Assinale a alternativa 

que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Marina Silva 
B) Dilma Rousseff 
C) Fernando Collor de Mello 
D) Fernando Henrique Cardoso 
 

Questão 22 
Com o intuito de ser um Memorial da Independência do 
país, o museu conta com um acervo de mais de 125 mil 
peças, incluindo a famosa tela “Independência ou Morte”. 
O trecho refere-se ao: 
A) Museu de Arte Moderna. 
B) Museu de Arte de São Paulo. 
C) Museu da Imagem e do Som. 
D) Museu Paulista (Museu do Ipiranga). 
 

Questão 23 
A moeda brasileira é o Real. Criada em 1994, pode ser 
encontrada em seis tipos de notas, EXCETO: 
A) R$ 1,00. 
B) R$ 20,00. 
C) R$ 50,00. 
D) R$ 100,00. 
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Questão 24 
A Prefeitura de São Paulo decidiu requisitar o uso de 39 
imóveis particulares onde funcionam creches de ONGs que 
foram descredenciadas por irregularidades. O objetivo é 
garantir que as creches funcionem normalmente. É correto 
afirmar que São Paulo tem como atual prefeito: 
A) João Doria. 
B) Mário Covas. 
C) Bruno Covas. 
D) Geraldo Alckmin. 
 

Questão 25 
“Atualmente, se refere ao principal método de ingresso nas 
instituições públicas de nível superior, tendo, em muitos 
casos, substituído o vestibular.” Trata-se do: 
A) SiSu. 
B) SAEB. 
C) Enem. 
D) Encceja. 
 

Questão 26 
O novo programa do governo para incentivar a geração de 
empregos no país irá reduzir o custo das empresas nas 
contratações de trabalhadores com remuneração de até 
1,5 salário mínimo. As empresas poderão contratar, sob 
esse novo modelo, jovens entre 18 e 29 anos e pessoas 
acima de 55 anos. O valor do salário mínimo corresponde 
ao menor valor que o empregador pode pagar aos seus 
funcionários. O valor do salário mínimo atual é: 
A) R$ 500,00. 
B) R$ 898,00. 
C) R$ 998,00. 
D) R$ 1.100,00. 
 

Questão 27 
“O Ministro da Economia, _________________, declarou 

que os investimentos para explorar o petróleo e gás 

brasileiro serão responsáveis por ‘boa parte da construção 

do futuro’ do Brasil.” Assinale a alternativa que completa 

corretamente a afirmativa anterior. 
A) Sergio Moro 
B) Ricardo Sales 
C) Paulo Guedes 
D) Onyx Lorenzoni 
 

Questão 28 
“A maior crise política e social já sofrida pelo Chile desde o 
retorno à democracia em 1990, que deixou pelo menos 20 
mortos, levou o Presidente Sebastián Piñera a tomar uma 
decisão inédita: o país não será anfitrião do Fórum de 
Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC).” O Chile fica 
localizado na: 
A) Ásia. 
B) América do Sul. 
C) América Central. 
D) América do Norte. 
 

Questão 29 
O Brasil é o maior país da América do Sul e o quinto do 
mundo em extensão territorial. Ao norte é cortado pelo 
Equador, e ao sul pelo Trópico de Capricórnio. São mais de 
206 milhões de habitantes que vivem, em sua maioria, nas 
cidades, segundo o Censo de 2010. Hoje, é a atual capital 
federal do Brasil: 
A) Brasília. 
B) Salvador. 
C) São Paulo. 
D) Rio de Janeiro. 
 

Questão 30 
“Os portugueses descobriram o Brasil em 1500, por meio de 
expedição liderada por ____________________. A partir de 
então, o território originalmente habitado por indígenas 
tornou-se colônia da Coroa Portuguesa.” Assinale a alternativa 
que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Tomé de Souza 
B) José de Anchieta 
C) Pedro Álvares Cabral 
D) Martim Afonso de Souza 
 
 

 



   



   



 

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. 




