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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O professor do futuro 
 

“Para ensinarmos um aluno a inventar precisamos mostrar- 
-lhe que ele já possui a capacidade de descobrir.”   

(Gaston Bachelard.) 
 

O professor do futuro (e do sempre) deve ensinar, no 
presente, não o método que passa (e até faz passar...), mas a 
alma que permanece.  

Deve ensinar, não a única resposta certa em meio à 
múltipla desescolha, mas a capacidade de cometer erros 
criativos, de ver que um fracasso, didaticamente, vale mil 
sucessos.  

Ensinar, não a opção correta, a única porteira pela qual 
a boiada passa, de cabeça baixa, para o matadouro, mas a 
coragem de pular no escuro (se for preciso), e com os olhos 
abertos.  

Transmitir, não o conhecimento mastigado, a ração, mas 
despertar no aluno a vontade de mastigar por conta própria, 
de usar a razão, de saborear conhecimentos tradicionais e 
inéditos.  

O professor do futuro ensina, não o caminho das pedras, 
mas o amor às pedras que existem em todos os caminhos.  

O verdadeiro professor é um inspirador. Suas aulas são 
poéticas, proféticas.  

Não hipnotizam, acordam. Não cansam, desafiam. Não 
anestesiam, fazem refletir.  

(Gabriel Perissé. Projeto DOSVOX. NCE/UFRJ. Setembro de 2002. 
Com adaptações.) 

 
Questão 01 
Em “O professor do futuro (e do sempre) deve ensinar, no 
presente, não o método que passa (e até faz passar...), mas a 
alma que permanece.” (1º§), os parênteses foram utilizados 
para: 
A) Revelar dúvidas. 
B) Esclarecer fatos. 
C) Expressar surpresa. 
D) Isolar comentários. 
 
Questão 02 
“Ensinar, não a opção correta, a única porteira pela qual a 
boiada passa, de cabeça baixa, para o matadouro, mas a 
coragem de pular no escuro (se for preciso), e com os olhos 
abertos.” (3º§) O trecho nos informa que: 
A) Ensinar de forma ultrapassada garante bons resultados. 
B) O professor deve evitar conflitos e embaraços ao ensinar. 
C) O professor deve incentivar novas descobertas aos alunos. 
D) Somente os alunos talentosos devem receber educação 

apropriada. 

Questão 03 
No fragmento “Não anestesiam, fazem refletir.” (7º§), a 
expressão “refletir” significa: 
A) Pensar. 
B) Contestar. 
C) Discordar. 
D) Desentender. 
 
Questão 04 
Em “O verdadeiro professor é um inspirador.” (6º§), o autor 
anuncia que o educador é: 
A) Um agente motivador. 
B) Um pesquisador atuante. 
C) Uma raridade atualmente. 
D) O crítico que lidera a escola. 
 
Questão 05 
“(...) mas a capacidade de cometer erros criativos, de ver 
que um fracasso, didaticamente, vale mil sucessos.” (2º§) 
O antônimo da palavra destacada anteriormente é: 
A) Claros. 
B) Práticos. 
C) Reduzidos. 
D) Imaginativos.  
 
Questão 06 
O comentário de Gaston Bachelard, no início do texto, tem 
como objetivo: 
A) Alterar o sentido do texto. 
B) Contradizer o assunto textual. 
C) Reforçar o tema tratado no texto. 
D) Realçar uma dúvida apresentada no texto. 
 
Questão 07 
NÃO se trata de palavra no feminino: 
A) alma 
B) razão 
C) aluno 
D) capacidade 
 
Questão 08 
A separação silábica está INCORRETA em: 
A) al – ma  
B) fu – tu – ro  
C) mas – ti – gar  
D) pro – fe – ssor  
 
Questão 09 
A expressão “múltipla” é acentuada pelo mesmo motivo 
que a seguinte palavra: 
A) até  
B) também 
C) amigável 
D) proféticas 
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Questão 10 
Há ERRO de escrita em: 
A) Os professores nasceram com o propósito de educar. 
B) Os professores têm a possibilidade de influenciar comportamentos. 
C) Ele transformou o aluno indiciplinado em um estudante 

brilhante. 
D) Os alunos irão receber instrução dos professores para 

ampliar os seus conhecimentos. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 
 
Questão 11 
James fará uma tatuagem permanente em seu braço. A 
primeira sessão ocorreu em uma terça-feira, dia 15 de 
novembro. Se a segunda sessão de James está marcada 
para o dia 28 de novembro do mesmo ano, em que dia da 
semana ele terá que comparecer ao tatuador novamente? 
A) Domingo. 
B) Terça-feira. 
C) Quarta-feira. 
D) Segunda-feira. 
 
Questão 12 
Qual das alternativas completa a sequência lógica apresen-
tada a seguir? 

37, 75, 114, 154, 195, 237, ... 
A) 250 
B) 260 
C) 270 
D) 280 
 
Questão 13 
Desejando viajar para a França, Marie decidiu juntar dinheiro 
para pagar a passagem de R$ 2.600,00. Se Marie conseguir 
juntar uma quantia de R$ 150,00 por mês, em quanto tempo 
ela terá dinheiro suficiente para pagar a passagem? 
A) 1 ano e 4 meses. 
B) 1 ano e 5 meses. 
C) 1 ano e 6 meses. 
D) 1 ano e 7 meses. 
 
Questão 14 
No sítio de Silvana há uma plantação com 56 pés de laranja, 
sendo que cada pé produz 140 unidades da fruta. Sabe-se 
que 1/4 dessas laranjas é vendido para o comércio local e 
as demais são exportadas para o exterior por um preço de 
R$ 0,25 a unidade. Desse modo, o valor que Silvana 
receberá com a exportação de laranjas para o exterior está 
compreendido entre: 
A) R$ 1.200,00 e R$ 1.300,00. 
B) R$ 1.300,01 e R$ 1.400,00. 
C) R$ 1.400,01 e R$ 1.500,00. 
D) R$ 1.500,01 e R$ 2.000,00. 
 
 
 

Questão 15 
Uma paciente irá fazer uma cirurgia plástica simples e rápida. 
O médico disse que o procedimento da cirurgia possui 
duração de 48 minutos. Se a cirurgia for iniciada às 19h24min 
e durar exatamente o tempo previsto pelo médico, qual será 
o horário em que ela será finalizada? 
A) 20 horas e 2 minutos. 
B) 20 horas e 12 minutos. 
C) 21 horas e 2 minutos. 
D) 21 horas e 12 minutos. 
 
Questão 16 
Qual das figuras é DIFERENTE das demais? 
 

A) 

 
 

B) 

 
 

C)  

 
 

D)  

 
 

 
Questão 17 
Cássio comprou uma lata de tinta de 30 litros para pintar 
as paredes da área externa de sua casa. Se Cássio utilizou 
24 litros de tinta para esta pintura, qual fração representa 
o volume da lata que ainda restou? 
A) 1/4 
B) 1/5 
C) 1/6 
D) 4/5 
 
Questão 18 
Analise o grupo de palavras a seguir. 
 

CARPINTEIRO, PADEIRO, JOALHEIRO, BOMBEIRO 
 

Assinale uma palavra pertencente ao grupo das palavras 
apresentadas anteriormente. 
A) Professor. 
B) Mecânico. 
C) Advogado. 
D) Serralheiro. 
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Questão 19 
Robson comprou uma caixa de doces com 28 unidades. 
Considerando que o peso total da caixa é de 700 gramas e 
que todos os doces são iguais, quantos gramas cada doce 
possui? 
A) 15 gramas. 
B) 20 gramas. 
C) 25 gramas. 
D) 30 gramas. 
 

Questão 20 
“Vermelho está para beterraba, assim como verde está para 
_____________.” Assinale a alternativa que completa correta-
mente a afirmativa anterior. 
A) brócolis 
B) cenoura 
C) damasco 
D) amendoim 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 21 
“Formada em Sociologia, ___________ era negra, mulher, 
foi criada em uma favela carioca (Complexo da Maré) e era, 
assumidamente, lésbica. Representante de minorias no 
estado do Rio de Janeiro, presidiu a Comissão da Mulher da 
Câmara, sendo uma defensora firme dos direitos humanos 
e das causas LGBTI.” Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior. 
A) Regina Casé 
B) Marina Silva 
C) Marielle Franco 
D) Benedita Sousa da Silva Sampaio 
 
Questão 22 
“Foi o período da história do Brasil que começou após o 
Imperador D. Pedro I ter abdicado do trono em favor de seu 
filho no ano de 1831. Foi encerrado em 1840 com o que 
ficou conhecido como Golpe da Maioridade, que garantiu 
a coroação de D. Pedro II como Imperador do Brasil.” As 
informações se referem ao: 
A) Período Imperial. 
B) Segundo Reinado. 
C) Primeiro Reinado. 
D) Período Regencial. 
 
Questão 23 
“O Brasil inaugurou a nova Estação Antártica Comandante Ferraz 
(EACF). A base é apontada por cientistas como uma das mais 
modernas do continente gelado.” Trata-se do atual Ministro da 
Ciência e Tecnologia: 
A) Marcos Pontes. 
B) Onyx Lorenzoni. 
C) Abraham Weintraub. 
D) Fernando Azevedo e Silva. 

Questão 24 
Chica da Silva nasceu da união entre o português Antônio 
Caetano de Sá e a escrava baiana Maria da Costa; como seu 
pai não lhe concedeu a alforria, ela foi vendida como escrava 
para um médico. Foi alforriada por João Fernandes; viveu 
como uma senhora rica e importante, promovendo festas em 
sua casa. Chica da Silva ajudava a patrocinar igrejas no Arraial 
do Tijuco que, atualmente, é a cidade de:  
A) Mariana. 
B) Congonhas. 
C) Diamantina. 
D) Belo Horizonte. 
 
Questão 25 
“Romeu e Julieta” é uma tragédia escrita no final do século 
XVI. Eles são os protagonistas de uma história de amor e se 
apaixonaram perdidamente. A obra “Romeu e Julieta” tem 
como escritor: 
A) Luís de Camões. 
B) José de Alencar. 
C) Machado de Assis. 
D) Willian Shakespeare. 
 
Questão 26 
“Aos 22 anos, ___________________ já participa da vida 
política como secretário de seu avô paterno, neto do ex-               
-deputado federal Tristão Ferreira da Cunha. Nas eleições de 
2002, o neto de Tancredo ganha já, no primeiro turno, com 
5.282.043 votos, 58% dos votos válidos. Já em seu primeiro 
mandato implanta o “Choque de Gestão”, que tinha como 
objetivo reduzir as despesas, reorganizar e modernizar a 
máquina pública.” Assinale a alternativa que completa correta-
mente a afirmativa anterior. 
A) Newton Cardoso 
B) Aécio Neves da Cunha 
C) Delfim Moreira da Costa 
D) Antônio Augusto Junho Anastasia  
 
Questão 27 
O contato com a água de inundações expõe a população a 
doenças graves. É importante minimizar os riscos à saúde 
da população depois dos temporais. São doenças graves 
que podem ser causadas em contato com as inundações, 
EXCETO:  
A) Tétano. 
B) Hepatite. 
C) Diabetes. 
D) Leptospirose. 
 
Questão 28 
Os países desenvolvidos são aqueles que possuem um elevado 
desenvolvimento econômico e social. São considerados países 
desenvolvidos, EXCETO: 
A) Suíça. 
B) Japão. 
C) Bolívia. 
D) Canadá. 
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Questão 29 
A barragem, que rompeu em Brumadinho, liberou 13 milhões 
de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro, que chegaram 
ao rio Paraopeba. A barragem da Vale era considerada uma 
estrutura de porte médio para a contenção de rejeitos de 
minério de ferro da Vale. Sobre as consequências do desastre 
em Brumadinho, analise as afirmativas a seguir. 
I. Há o risco de surtos de dengue, febre amarela, esquis-

tossomose e leptospirose, segundo a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz). 

II. Há risco da contaminação se estender pelos cursos de água 
e também chegar a poços de abastecimento e irrigação. 

III. Aproximadamente 125 hectares de florestas foram perdidos, 
o equivalente a mais de um milhão de metros quadrados. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) I e II, apenas. 
 
Questão 30 
O governo chinês informou que vai restringir o horário de os 
menores de idade praticarem jogos on-line durante 90 minutos 
por dia útil, como parte dos esforços para evitar o vício em jogos. 
Os computadores e smartphones, utilizados com exagero, podem 
ser prejudiciais à saúde. São considerados alguns problemas que 
podem ser desenvolvidos pela tecnologia, EXCETO: 
A) Dores nas mãos. 
B) Alterações na visão. 
C) Distúrbios na audição. 
D) Alterações no colesterol. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 


