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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

As crianças chatas 
 

Não posso.  
Não posso pensar na cena que visualizei e que é real.  
O filho está de noite com dor de fome e diz para a mãe: estou 
com fome, mamãe.  
Ela responde com doçura: dorme.  
Ele diz: mas estou com fome.  
Ela insiste: durma.  
Ele diz: não posso, estou com fome.  
Ela repete exasperada: durma.  
Ele insiste.  
Ela grita com dor: durma, seu chato! Os dois ficam em 
silêncio no escuro, imóveis.  
Será que ele está dormindo? – pensa ela toda acordada.  
E ele está amedrontado demais para se queixar.  
Na noite negra os dois estão despertos.  
Até que, de dor e cansaço, ambos cochilam, no ninho da 
resignação.  
E eu não aguento a resignação. Ah, como devoro com fome 
e prazer a revolta.  

(LISPECTOR, Clarice. A descoberta do mundo. Rio de Janeiro. Nova 
Fronteira. 1984.)  

 
Questão 01 
Considerando o título do texto “As crianças chatas”, 
podemos afirmar que a expressão “chatas” demonstra: 
A) Fúria. 
B) Ironia. 
C) Desespero. 
D) Explicação. 
 
Questão 02 
Em “O filho está de noite com dor de fome e diz para a mãe: 
estou com fome, mamãe.” (3º§), a expressão “dor de fome” 
quer dizer: 
A) Uma doença incurável. 
B) Um apetite passageiro. 
C) Uma teimosia de criança. 
D) Uma fome duradoura e crônica. 
 
Questão 03 
Há ERRO de escrita na seguinte afirmativa: 
A) A fome aguda é intenssa e momentânea. 
B) A fome continua digna de preocupação no país. 
C) Pessoas desnutridas desenvolvem diversas doenças em 

consequência da falta de nutrientes.  
D) A falta de trabalho leva à pobreza, e pobreza e fome são 

dois problemas que andam de mãos dadas. 
 

Questão 04 
No fragmento “Ela repete exasperada: durma.” (8º§), o 
termo destacado significa: 
A) Irritada. 
B) Chorosa. 
C) Deprimida. 
D) Insatisfeita. 
 
Questão 05 
Em “E ele está amedrontado demais para se queixar.” 
(12º§), a palavra destacada significa: 
A) Choroso. 
B) Otimista. 
C) Assustado. 
D) Descontraído. 
 
Questão 06 
“Não posso pensar na cena que visualizei e que é real.” 
(2º§) O antônimo da expressão sublinhada anteriormente 
é: 
A) Grave. 
B) Imaginária. 
C) Verdadeira. 
D) Preocupante. 
 
Questão 07 
No trecho “Será que ele está dormindo?” (11º§), o ponto 
de interrogação foi empregado para revelar: 
A) Uma pergunta. 
B) A certeza da mãe. 
C) A opinião do leitor. 
D) Uma dúvida do filho. 
 
Questão 08 
Trata-se de uma palavra no feminino: 
A) chato 
B) doçura 
C) silêncio 
D) cansaço 
 
Questão 09 
A separação silábica está INCORRETA em: 
A) fo – me  
B) nin – ho  
C) dur – ma 
D) es – cu – ro  
 
Questão 10 
O termo “silêncio” descrito no texto é acentuado pelo 
mesmo motivo que a palavra: 
A) táxi 
B) órfã 
C) ânsia 
D) álbum 
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RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 
 
Questão 11 
Luigi possui uma receita de família para fazer massa de 
macarrão fresca: “1 ovo para cada 75 gramas de farinha de 
trigo”. Desse modo, se Luigi preparar uma receita com 675 
gramas de farinha de trigo, ele deverá utilizar quantos 
ovos? 
A) 8 
B) 9 
C) 10 
D) 11 
 
Questão 12 
Sérgio chegou na rodoviária de sua cidade após uma longa 
viagem. Para ir para casa, ele resolveu pegar um táxi, cujo 
valor é R$ 2,50 por quilômetro rodado. Considerando que 
a casa de Sérgio fica a 17 km da rodoviária e ele irá pagar o 
taxista com uma nota de R$ 50,00, qual será o valor que 
receberá de troco? 
A) R$ 5,50 
B) R$ 6,50 
C) R$ 7,50 
D) R$ 8,50 
 
Questão 13 
Considere o seguinte grupo de palavras: 
 

(Tesoura, Faca, Espada, Estilete, Navalha) 
 

Qual das alternativas a seguir apresenta uma palavra que 
pertence ao grupo apresentado anteriormente? 
A) Luva. 
B) Óculos. 
C) Relógio. 
D) Canivete. 
 
Questão 14 
Qual das alternativas apresenta uma figura DIFERENTE das 
demais? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 15 
Marcelina comprou 6 cadernos novos, cada um com 96 
folhas, para anotar seus lembretes, poemas, telefones e 
ideias. Quantas folhas esses cadernos possuem ao todo? 
A) 186 
B) 552 
C) 576 
D) 672 
 
Questão 16 
Sabe-se que todos os elfos são sábios. Se Elrond é um elfo 
e Galadriel é sábio, é possível afirmar certamente que: 
A) Elrond não é sábio. 
B) Galadriel é um elfo. 
C) Galadriel e Elrond são elfos. 
D) Galadriel e Elrond são sábios. 
 
Questão 17 
Qual alternativa substitui a letra “X” e completa a sequência 
lógica apresentada a seguir?  
 

(92, 85, 78, X, 64) 
A) 69 
B) 70 
C) 71 
D) 72 
 
Questão 18 
“Mangueira está para água assim como lanterna está para 
___________.” Assinale a palavra mais adequada que 
completa a afirmativa anterior. 
A) sol 
B) luz 
C) pilha 
D) lâmpada 
 
Questão 19 
Karoline faz aniversário no dia 25 de abril e seu namorado 
faz no dia 25 de maio. Considerando que no ano de 2025 o 
aniversário de Karoline será em uma sexta-feira, em que 
dia da semana de 2025 será o aniversário do seu namorado? 
A) Sábado. 
B) Domingo. 
C) Sexta-feira. 
D) Quinta-feira. 
 
Questão 20 
Cristiane gosta de cochilar depois do almoço. Na segunda-
-feira, ela cochilou de 12h15min até as 12h37min. Qual é o 
total de segundos que Cristiane cochilou nesse dia? 
A) 220 segundos. 
B) 1.120 segundos. 
C) 1.220 segundos. 
D) 1.320 segundos. 
 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 21 
“Se é para o bem de todos e felicidade geral da Nação, 
estou pronto! Digam ao povo que fico.” A frase citada 
anteriormente se refere ao “Dia do Fico”, uma expressão 
dita por Dom Pedro I, então Príncipe-Regente do Brasil. Ela 
foi em resposta à exigência que recebeu da Corte de Lisboa, 
exigindo o seu retorno para qual país? 
A) Índia. 
B) França. 
C) Espanha. 
D) Portugal. 
 
Questão 22 
Com uma extensão aproximada de 5,5 milhões de km², a 
Floresta Amazônica é a principal cobertura vegetal do Brasil, 
ocupando, em média, 45% do nosso território, abrangendo o 
espaço de mais nove países limítrofes, sendo considerada a 
maior floresta tropical do mundo. Considerando as suas 
características, está INCORRETO o que se afirma em: 
A) As temperaturas e a umidade do ar são elevadas.  
B) É uma floresta tropical densa, formada por árvores de 

grande porte. 
C) São animais encontrados na floresta amazônica: onças, 

suçuaranas, jaguatiricas, peixes-boi, pirarucus, dentre 
outros. 

D) A Floresta Amazônica localiza em menores proporções nos 
seguintes países: Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia 
e Estados Unidos. 

 
Questão 23 
No final do século XIX, Belo Horizonte foi planejada para 
ser a nova capital do estado. A Praça da Liberdade foi 
projetada para abrigar o centro administrativo, com a 
construção das secretarias de estado e do Palácio da 
Liberdade, sede e símbolo do governo. Antes da capital 
mineira ser transferida para Belo Horizonte, sua sede era 
na cidade de: 
A) Itabirito. 
B) Mariana. 
C) Ouro Preto. 
D) Congonhas. 
 
Questão 24 
O Vale do Jequitinhonha é banhado pelo rio Jequitinhonha e 
seus afluentes. A região toda tem uma população de, 
aproximadamente, 1 milhão de pessoas, sendo considerada 
uma das regiões mais pobres do Brasil. Trata-se de uma 
região de contrastes. A pobreza gerada pela seca e pela falta 
de empregos convive com uma rica cultura. O Vale do 
Jequitinhonha está situado em qual região do estado? 
A) Sul. 
B) Norte. 
C) Zona da Mata. 
D) Triângulo Mineiro. 

Questão 25 
“É a terceira bacia hidrográfica do Brasil e abrange, aproxima-
damente, uma área de 2,3 bilhões de km2 no estado de Minas 
Gerais. A cabeceira do ‘Velho Chico’, nome popular do rio, 
fica na Serra da Canastra, em Minas, e a foz, no oceano 
Atlântico, entre os estados de Sergipe e Alagoas.” O trecho se 
refere à: 
A) Bacia dos rios Pardo. 
B) Bacia dos rios Mucuri. 
C) Bacia do rio São Francisco. 
D) Bacia do rio Jequitinhonha. 
 
Questão 26 
A atividade queijeira de Minas Gerais é considerada um 
patrimônio cultural e imaterial brasileiro, tombado pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em 
Minas, a produção de queijo é muito antiga sem contar que 
é produzido queijo minas artesanal de várias maneiras e em 
diversas regiões do Estado. 

(Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/bomgourmet/ 
melhores-queijos-minas-gerais/. Acesso em: 09/01/2020.) 

 

O destaque ficou para três queijos de Minas Gerais que 
trouxeram para casa a maior condecoração da disputa: a 
medalha super ouro, concedida apenas aos produtos que já 
ganharam o ouro e voltaram em uma nova edição para serem 
novamente avaliados. Podemos afirmar que os queijos são 
da região da Serra  
A) do Cipó. 
B) da Canastra. 
C) do Espinhaço. 
D) das Agulhas Negras. 
 
Questão 27 
O dólar fechou em alta nesta segunda-feira (13/01/2020), 
com os investidores atentos à assinatura do esperado 
acordo comercial inicial entre Estados Unidos e China. 
Assinale o país que utiliza o dólar como moeda própria: 
A) China. 
B) Brasil. 
C) Argentina. 
D) Estados Unidos. 
 
Questão 28 
A agência de desenvolvimento econômico Québec Interna-
tional busca profissionais brasileiros para 297 vagas de 
emprego e cinco bolsas de estudo para diferentes áreas de 
pesquisa. A região abre possibilidades de trabalho em 14 
empresas vinculadas aos segmentos de manufatura, saúde, 
tecnologia da informação e usinagem. Além de experiência 
profissional, o idioma francês é outro requisito. A cidade de 
Québec está localizada no seguinte país: 
A) Canadá. 
B) Portugal. 
C) Paraguai. 
D) Emirados Árabes. 
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Questão 29 
Fontes próximas ao papa emérito Bento XVI negaram, nesta 
segunda-feira (13/01/2020), que ele seja coautor do livro 
“Do fundo de nossos corações”, juntamente com o cardeal 
conservador Robert Sarah, que defende a manutenção do 
celibato no clero da Igreja Católica. 
(Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/01/13/ 
papa-emerito-bento-xvi-nao-e-coautor-de-livro-sobre-celibato-diz-

imprensa.ghtml. Acesso em: 13/01/2020.) 
 

“Desde 2013, o Papa Francisco reside na Casa Santa Marta 
(Domus Sanctae Marthae), um edifício em (no) ___________ 
que foi concluído em 1996 e, originalmente, concebido como 
um tipo de hotel ou casa de hóspedes do clero.” Assinale a 
alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Paris 
B) Vaticano 
C) Amsterdã 
D) Jerusalém 
 
Questão 30 
“O ator irlandês Liam Neeson está em visita oficial a Roraima, 
no norte do Brasil, como embaixador da Boa Vontade do Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Ele foi à cidade de 
Pacaraima, na fronteira entre Brasil e _____________. De 
acordo com a operação Acolhida, que cuida da migração, o ator 
está ao encargo da Unicef, que também atua no acolhimento 
dos refugiados no estado.” Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior. 
A) Chile 
B) Colômbia 
C) Argentina 
D) Venezuela 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 nem 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 o 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, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. 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 na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior Completo e 
1 (um) Parecer Jurídico somente para o cargo de Advogado Social; 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os 
cargos de Nível Médio; e, 30 (trinta) questões para os cargos de Nível Fundamental Incompleto e Elementar/Alfabetizado.  

5. 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 cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) e Folha de Textos Definitivos (prova discursiva) 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. Terão duração de 3h (três) horas as provas para os cargos de Nível Fundamental Incompleto e Elementar/Alfabetizado, 4h 
(quatro) horas para os cargos de Nível Médio e Superior Completo (exceto Advogado Social) e 5h (cinco) horas para o cargo 
de Advogado Social. Esse período abrange a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito) 
e Folha de Textos Definitivos (prova discursiva). 

7. 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 
(gabarito) e a Folha de Textos Definitivos (prova discursiva), devidamente assinados no local indicado. 

8. 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. 

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

10. O candidato somente poderá se retirar 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 se retirar do 
local de provas a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o Caderno de 
Provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato 
e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da Sala e pelo Coordenador da Unidade de 
Provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de 
múltipla escolha. 
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 (três) 
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 acesso 
pelo candidato com o fornecimento de dados referente à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso 
Público. 




