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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Histórias extraterrestres 
 

Quando a mulher, muito impressionada, veio lhe falar 
sobre o óvni avistado no Mato Grosso do Sul, ele mal pôde 
conter a satisfação: pressentiu que ali estava a grande desculpa 
de que precisava para justificar suas escapadas noturnas.  

Não tardou a usá-la. Dias depois conheceu uma loira 
espetacular, uma grande mulher. Saiu da casa dela às três da 
manhã, sem qualquer preocupação. Para a mulher, que, 
naturalmente, o aguardava furiosa, contou a história clássica: 
estava dirigindo o carro por uma estrada deserta quando, de 
súbito, avistou luzes ofuscantes e, em meio a um ruído ensur-
decedor, um óvni, um disco voador, pousou no campo ao lado 
da estrada.  

Dali haviam saído três homenzinhos verdes com antenas, 
dizendo, numa voz metálica, leve-nos a seu chefe. Como não 
sabia exatamente de quem falavam – tanta gente mandando 
no país –, os homenzinhos retiveram-no por mais de cinco 
horas, perguntando coisas sobre campos petrolíferos, possibi-
lidade de remessa de lucros a outros planetas, CPIs várias. Daí 
o atraso.  

A mulher não apenas acreditou como até teve pena 
dele: coitadinho, você deve ter passado um mau pedaço. E 
ele foi dormir felicitando-se por sua imaginação criativa.  

Na semana seguinte, de novo encontrou a loira e de 
novo voltou tarde, dessa vez às quatro. De novo contou a 
história, acrescentando que era o mesmo disco voador e que 
os homenzinhos haviam afirmado que daí em diante 
voltariam periodicamente para completar a coleta de dados.  

– Não conte a ninguém sobre isso – concluiu ele. – Caso 
contrário, minha vida correrá perigo.  

A mulher, cada vez mais impressionada, prometeu que 
nada diria, nem mesmo às melhores amigas.  

Passados uns dias, sentiu saudades da loira e resolveu 
visitá-la na casa, que ficava num bairro distante. Entrou no 
carro e foi até lá. Já estava chegando quando avistou luzes 
ofuscantes. Em meio a um ruído ensurdecedor e a uma es-           
-pessa fumaça, avistou um óvni que, do pátio da casa, elevava-
se no ar. Na janela do disco voador, mirando-o sorridente, 
estava a bela loira, abraçada a três homenzinhos verdes com 
antenas. Um segundo depois a nave desapareceu, perdendo-   
-se no espaço infinito. 
 (SCLIAR, Moacyr. O imaginário cotidiano. São Paulo: Global, 2001.) 

 

Questão 01 
No 3º§ do texto, o autor faz o seguinte comentário “tanta 
gente mandando no país”. É possível afirmar que o autor: 
A) Faz uma crítica política. 
B) É contra a política pública do país. 
C) Tem esperança a respeito da organização política. 
D) Expressa satisfação sobre a estrutura política do Brasil. 

Questão 02 
Sobre o texto, é possível afirmar que: 
A) Ensina sobre o espaço intergaláctico. 
B) Trata da invasão de violentos extraterrestres. 
C) Expõe fatos reais e completamente imaginários. 
D) Revela fatos sobre o mercado de trabalho brasileiro. 
 
Questão 03 
No fragmento “Não tardou a usá-la.” (2º§), o termo desta-
cado se refere a: 
A) Mulher. 
B) Desculpa. 
C) Preocupação. 
D) Escapada noturna. 
 
Questão 04 
No trecho “Quando a mulher, muito impressionada, veio lhe 
falar sobre o óvni avistado no Mato Grosso do Sul, ele mal 
pôde conter a satisfação (...)” (1º§), a expressão “impressio-
nada” significa: 
A) Valente. 
B) Abalada. 
C) Oprimida. 
D) Descontente. 
 
Questão 05 
“Já estava chegando quando avistou luzes ofuscantes.” (8º§) 
O antônimo do termo assinalado é: 
A) Sombrias. 
B) Vagarosas. 
C) Cristalinas. 
D) Reluzentes. 
 
Questão 06 
Em “A mulher não apenas acreditou como até teve pena 
dele: coitadinho, você deve ter passado um mau pedaço.” 
(4º§), os dois-pontos foram utilizados para: 
A) Expressar gíria. 
B) Indicar uma explicação. 
C) Expressar ressentimento. 
D) Anunciar a fala da mulher. 
 
Questão 07 
Há ERRO de grafia em: 
A) O sol é a estrela mais próxima da Terra. 
B) A galáxia é um grande conjunto de estrelas. 
C) As estrelas emitem luzes de cores diferentes. 
D) O óvni é alguma coisa eniguimática vista no céu. 
 
Questão 08 
A expressão “história” transcrita do texto é acentuada pelo 
mesmo motivo que a seguinte palavra: 
A) país 
B) ruído 
C) clássica 
D) contrário 
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Questão 09 
Encontra-se no diminutivo a seguinte palavra narrada no 
texto: 
A) óvni 
B) pedaço 
C) satisfação 
D) coitadinho 
 
Questão 10 
Leia a charge a seguir. 
 

 
(Disponível em: https://www.blogdomadeira.com.br/2010/10/charge-

ainda-o-et-de-varginha/. Acesso em: 09/01/2020.) 
 

Em “Impressionante! É a nossa cara!”, o ponto de exclama-
ção foi empregado para exprimir: 
A) Alegria. 
B) Surpresa. 
C) Ansiedade. 
D) Insatisfação. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 
 
Questão 11 
As letras X, Y e Z, apresentadas na operação, representam 
algarismos distintos que fazem a adição se tornar verdadeira. 
Observe: 
 

X Y Z 8
Z Y 8 X
5 9 2 0

+
 

 

Quais são, respectivamente, os valores das letras X, Y e Z? 
A) 2, 3 e 4. 
B) 2, 4 e 3. 
C) 3, 4 e 2. 
D) 4, 3 e 2. 
 
Questão 12 
A sequência apresentada possui uma estrutura lógica: 
 

(32, X, 200, 500, 1.250, 3.125) 
 

Considerando o padrão lógico dessa sequência, qual alterna-
tiva substitui o X? 
A) 64 
B) 72 
C) 80 
D) 100 

Questão 13 
Qual das imagens apresentadas é DIFERENTE das demais? 
 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 
 
Questão 14 
No dia 30 de junho, Tiago comprou um ingresso para o show 
de uma banda de rock. Ao colocar na agenda do seu celular 
a data do show, verificou um aviso na tela do aparelho: “A 
contar a partir de amanhã faltam 60 dias para chegar a data 
do show”. Com base nessas informações, qual é a data do 
show que Tiago irá? 
A) 28 de agosto. 
B) 29 de agosto. 
C) 30 de agosto. 
D) 31 de agosto. 
 
Questão 15 
Miguel organizou um almoço beneficente em um espaço 
com capacidade para 126 mesas com quatro cadeiras cada e 
convidou o número máximo de pessoas que o evento 
comportava, reservando uma cadeira para cada convidado. 
No dia do almoço, ele verificou que faltaram 14 convidados, 
o que deixou suas cadeiras desocupadas. Qual é a razão 
entre o número de cadeiras ocupadas e o número total de 
cadeiras que havia no almoço beneficente de Miguel? 
A) 9/11 
B) 9/35 
C) 13/18 
D) 35/36 
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Questão 16 
Rogério deseja comprar um celular novo e comparou o 
preço de duas marcas: marca A e marca B. Ele verificou que 
o preço da marca A era R$ 150,00 mais caro que o da marca 
B e a razão entre esses preços era 7/6. Apesar de ser mais 
caro, Rogério optou pelo celular da marca A. Qual será o 
valor que Rogério irá pagar? 
A) R$ 900,00. 
B) R$ 1.050,00. 
C) R$ 1.200,00. 
D) R$ 1.350,00. 
 
Questão 17 
Dentre as letras apresentadas, quantas possuem eixo de 
simetria? 
 

A   B   V   W   U   Y   T   R   D   H   J 
 

A) 5 
B) 7 
C) 9 
D) 11 
 
Questão 18 
“Salvador está para Bahia, assim como Vitória está para 
___________________.” Assinale a alternativa que melhor 
se adequa à afirmativa anterior. 
A) ganhar 
B) derrota 
C) conquista 
D) Espírito Santo 
 
Questão 19 
Caio pretende ser aprovado em um concurso público muito 
concorrido. Para isso, ele fez um planejamento de estudos 
no qual irá estudar, diariamente, 200 minutos ininterrup-
tamente. Só depois de concluída a sua jornada de estudos, 
Caio fará as demais tarefas do dia. Desse modo, caso Caio 
comece a estudar às 8 h da manhã, a que horas ele irá 
finalizar a jornada de estudos? 
A) 10 horas. 
B) 10 horas e 40 minutos. 
C) 11 horas e 20 minutos. 
D) 11 horas e 33 minutos. 
 
Questão 20 
Julieta é mãe de três filhos: Ronaldo, Pedro e Júlio, e 
comprou, para o Natal, um presente para cada um: uma 
bicicleta, um notebook e um videogame. Sabe-se que: 
• o filho mais velho não recebeu uma bicicleta de presente; 
• Pedro é mais velho do que Júlio e não ganhou o videogame; e, 
• Júlio ganhou de presente um notebook. 
Com base nessas informações, é correto afirmar que: 
A) Ronaldo é o filho mais velho e Júlio é o filho do meio. 
B) Pedro ganhou a bicicleta e Ronaldo é o filho mais velho. 

C) Ronaldo ganhou uma bicicleta e Júlio é o filho mais novo. 
D) Ronaldo ganhou um videogame e Pedro é o filho mais velho.  
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 21 
O Encceja, o Exame Nacional para Certificação de Compe-
tência de Jovens e Adultos, tem como objetivo fornecer o 
diploma de Ensino Fundamental e Ensino Médio para pessoas 
que estão acima da idade regular de certificação desses níveis 
da Educação Básica. O único requisito exigido para a obtenção 
do certificado do Ensino Fundamental é ter a idade mínima 
de: 
A) 14 anos. 
B) 13 anos incompletos. 
C) 15 anos completos na data da realização da prova. 
D) 18 anos completos até a data da divulgação do resultado. 
 
Questão 22 
O Hino Nacional brasileiro tem sua letra escrita por Joaquim 
Osório Duque Estrada e a música elaborada por Francisco 
Manuel da Silva.  
 

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heroico o brado retumbante, 

E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos, 
Brilhou no céu da Pátria nesse instante. 

 

Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço forte, 

Em teu seio, ó Liberdade, 
Desafia o nosso peito a própria morte! 

 

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 

Salve! Salve! 
 

Considerando a letra do Hino Nacional brasileiro, podemos 
afirmar que a expressão “plácidas” tem como significado, 
EXCETO: 
A) Calmas. 
B) Serenas. 
C) Agitadas. 
D) Tranquilas. 
 
Questão 23 
“Nelson Mandela foi um líder rebelde e, posteriormente, 
presidente da África do Sul de 1994 a 1999. Seu nome 
verdadeiro é Rolihlahla Madiba Mandela. Mandela foi um 
dos líderes do movimento __________________ contra o 
regime no país e ficou 27 anos na prisão por consequência 
de sua luta política.” Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior. 
A) Apartheid 
B) Populismo 
C) Coronelismo 
D) Neocolonianismo 
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Questão 24 
As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central 
(BC) reduziram a estimativa para a inflação este ano. A 
projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA – a inflação oficial do país) era de 3,47% para 
3,40%. 

(Disponível em: https://exame.abril.com.br/economia/mercado-
financeiro-reduz-estimativa-de-inflacao-este-ano-para-340.) 

 

Em relação à inflação, é INCORRETO afirmar que: 
A) Quando chega a zero, conclui-se que ocorreu uma instabi-

lidade nos preços. 
B) Com o aumento dos custos, ocorre uma diminuição da 

produção fazendo com que os preços de mercado também 
sofram aumento. 

C) O governo federal usa o IPCA como o índice oficial de 
inflação do Brasil, que serve como referência para as metas 
de inflação e alterações na taxa de juros. 

D) Possui vários índices, entre eles: IGP (Índice Geral de 
Preços), IPA (Índice de Preços no Atacado), INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor), dentre outros. 

 
Questão 25 
 

 
(Disponível em: https://www.todamateria.com.br/liberdade-de-

expressao.) 
 

Sobre a liberdade de expressão, é INCORRETO afirmar: 
A) Os direitos de expressão devem ser garantidos em qualquer 

meio de comunicação, incluindo a internet. 
B) O princípio da liberdade de expressão deve ser protegido 

pelo poder legislativo e executivo, primando sempre pela 
democracia e pelo controle político. 

C) O debate livre e aberto sobre as questões nacionais geram 
considerações positivas sobre as melhores estratégias a serem 
adotadas na solução dos problemas daquela comunidade. 

D) A ligação entre a mídia e a liberdade de expressão é funda-
mental, pois se trata da união dos meios que possibilitam as 
mais variadas manifestações, como a escrita e a expressão 
plástica. 

 
Questão 26 
A Serra da Mantiqueira tem uma formação geológica datada 
da era arqueana que compreende um maciço rochoso com 
grande área de terras altas, entre mil e quase três mil metros 
de altitude. Podemos afirmar que faz divisa com os seguintes 
estados, EXCETO: 
A) São Paulo. 
B) Minas Gerais. 
C) Espírito Santo. 
D) Rio de Janeiro. 

Questão 27 
“A vegetação é densa e permanentemente verde, com elevado 
índice pluviométrico (chuvas) nestas regiões. As árvores têm 
folhas grandes e lisas. São encontrados, neste ecossistema, 
muitas bromélias, cipós, samambaias, orquídeas e líquens. 
Possui uma grande biodiversidade animal com imensa varie-
dade de mamíferos (macacos, preguiças, capivaras e onças), 
aves (araras, papagaios e beija-flores), répteis, anfíbios e 
diversos invertebrados.” As características apresentadas se 
referem à seguinte vegetação do estado de Minas Gerais: 
A) Cerrado. 
B) Mata Seca. 
C) Mata Atlântica. 
D) Campo de Altitude ou Rupestre. 
 
Questão 28 
O governo de Minas Gerais e a Associação Mineira de Municípios 
(AMM) darão auxílio técnico às cidades que necessitam de verba 
federal para mitigar os danos causados pelas chuvas neste início 
de ano. Na última semana, o Presidente da República, Jair 
Bolsonaro, anunciou que o Governo Federal disponibilizará R$ 1 
bilhão para os municípios da região Sudeste do Brasil que foram 
atingidas pela precipitação. 

(Disponível em:  https://www.em.com.br/app/noticia/politica/ 
2020/02/04/interna_politica,1119344/governo-de-mg-e-amm-

darao-auxilio-para-cidades-atingidas-pelas-chuvas.shtml.) 
 

Os elementos climáticos são as grandezas atmosféricas que 
podem ser medidas instantaneamente. São os elementos 
atmosféricos que variam no tempo e no espaço e que se 
configuram como o atributo básico para se definir o clima 
da região. Está intrinsecamente ligada às diferenças da 
radiação solar sobre a Terra: 
A) Latitude. 
B) Altitude. 
C) Umidade. 
D) Massas de ar. 
 
Questão 29 
“Reúne os grupos de Moçambique, Catopés, Marujada, 
Caboclos, Vilão e Candombé. Escravos trazidos da África busca-
vam, através de rituais, extrapolar os seus sentimentos e 
cultuar a sua fé. Nasceu da fusão destes ritos com a religião 
católica, imposta aos negros pela Igreja, surgindo novas 
histórias que envolviam, sobretudo, Nossa Senhora do Rosário, 
São Benedito, Santa Efigênia, Nossa Senhora das Mercês e 
Nossa Senhora da Aparecida.” As informações se referem a 
qual folclore mineiro? 
A) Congado. 
B) Quadrilha. 
C) Cavalhada. 
D) Pastorinhas. 
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Questão 30 
Aproximadamente 1,2 milhão de habitantes vivem nas cidades 
do Triângulo Mineiro. A região recebeu este nome justamente 
por tem a forma de um triângulo. Está situado entre os rios 
Grande e Paranaíba, fazendo divisa com os estados de São 
Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul. A região do Triângulo 
Mineiro é considerada uma das mais produtivas e promissoras 
do país, com destaque para o agronegócio. São considerados os 
principais produtos exportados nesta região, EXCETO: 
A) Uva. 
B) Café. 
C) Milho. 
D) Açúcar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 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; 40 
(quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Médio; e, 30 (trinta) questões para os cargos de Nível 
Fundamental Completo e 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) que lhe foi fornecido está correto. 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 Completo e Incompleto e 
Elementar/Alfabetizado, 4h (quatro horas) para os cargos de Nível Médio e Superior Completo. Esse período abrange a 
assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). 

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), devidamente assinado 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. 


