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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

Os filhos do lixo 
 

Há quem diga que dou esperança; há quem proteste 
que sou pessimista. Eu digo que os maiores otimistas são 
aqueles que, apesar do que vivem ou observam, continuam 
apostando na vida, trabalhando, cultivando afetos e tendo 
projetos. Às vezes, porém, escrevo com dor. Como hoje.  

Acabo de assistir a uma reportagem sobre crianças do 
Brasil que vivem do lixo. Digamos que são o lixo deste país, e 
nós permitimos ou criamos isso. Eu mesma já vi com estes 
olhos gente morando junto de lixões, e crianças disputando 
com urubus pedaços de comida estragada para matar a fome.  

Os diálogos foram mais ou menos assim, repito de 
memória, não gravei. Mas gravei a tristeza, a resignação, a 
imagem das crianças minúsculas e seminuas, contentes 
comendo lixo. Sentadas sobre o lixo. Uma cuidando do irmão-
zinho menor, que escalava a montanha de lixo. Criadas, como 
suas mães, acreditando que Deus queria isso.  

Não sei como é possível alguém dizer que este país vai 
bem enquanto esses fatos, e outros semelhantes, acontecem. 
Pois, sendo na nossa pátria, não importa em que canto for, 
tudo nos diz respeito, como nos dizem respeito a malandragem 
e a roubalheira, a mentira e a impunidade e o falso ufanismo.  

Mas, quem somos, afinal? Que país somos, que gente nos 
tornamos, se vemos tudo isso e continuamos comendo, 
bebendo, trabalhando e estudando como se nem fosse 
conosco? Deve ser o nosso jeito de sobreviver – não comendo 
lixo concreto, mas engolindo esse lixo moral e fingindo que 
está tudo bem. Pois, se nos convencermos de que isso acon-
tece no nosso meio, no nosso país, talvez na nossa cidade, e 
nos sentirmos parte disso, responsáveis por isso, o que se 
poderia fazer?  

Deus não quer assim. Os deuses não inventaram a 
indiferença, a crueldade, o mal causado pelo homem. 

(Crônica: Os filhos do lixo. Lya Luft. Com adaptações.)  
 
Questão 01 
Podemos afirmar que o texto retrata: 
A) As reportagens falsas e enganosas. 
B) A vida dolorosa das crianças que vivem do lixo. 
C) A malandragem e a impunidade vivenciadas no país. 
D) O descuido das mães que deixam seus filhos desprotegidos. 
 
Questão 02 
Considerando as informações do texto, é INCORRETO afirmar 
que a autora: 
A) Acredita que o país vai bem. 
B) Assistiu indignada a uma reportagem. 
C) Revela que as crianças comem o lixo contentes. 
D) Escreveu o texto com sentimento de dor e angústia. 

Questão 03 
No trecho “Mas gravei a tristeza, a resignação, a imagem das 
crianças minúsculas e seminuas, contentes comendo lixo.” 
(3º§), a expressão “resignação” significa: 
A) Aflição. 
B) Injustiça. 
C) Confusão. 
D) Aceitação. 
 
Questão 04 
“Criadas, como suas mães, acreditando que Deus queria isso.” 
(3º§) O antônimo da expressão destacada é: 
A) Notando. 
B) Renegando. 
C) Professando. 
D) Concordando. 
 
Questão 05 
Em “Mas, quem somos, afinal? Que país somos, que gente 
nos tornamos, se vemos tudo isso e continuamos comendo, 
bebendo, trabalhando e estudando como se nem fosse 
conosco?” (5º§), o ponto de interrogação foi utilizado para 
indicar: 
A) Certezas. 
B) Disputas. 
C) Possibilidades. 
D) Questionamentos. 
 
Questão 06 
A única palavra transcrita do texto que NÃO se encontra no 
masculino é: 
A) dor 
B) mal 
C) lixo 
D) país 
 
Questão 07 
Há ERRO de grafia em: 
A) Muitas crianças e adolescentes se alimentam e vivem do 

lixo. 
B) Nos lixões se concentram diversos casos de exploração 

do trabalho infantil. 
C) As crianças reviraram montanhas de lixo em busca de 

materiais reaproveitáveis. 
D) As crianças procuram material para reciclajem, juntamente 

com os outros membros da família. 
 
Questão 08 
A expressão “memória” citada no texto é acentuada pela 
mesma razão que a seguinte palavra: 
A) país 
B) pátria 
C) possível 
D) diálogos 
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Questão 09 
A divisão silábica está INCORRETA em: 
A) li – xo  
B) men – ti – ra  
C) po – ssí – vel  
D) es – pe – ran – ça  
 
Questão 10 
Observe a imagem a seguir. 
 

 
(Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/560698222354642644/. 

 Acesso em: 09/01/2020.) 
 

Em “Faça coleta seletiva: condição para um mundo melhor.”, 
os dois-pontos foram utilizados para: 
A) Esclarecer, explicar. 
B) Indicar uma dúvida. 
C) Expressar entusiasmo. 
D) Marcar uma pausa longa. 
 
RACIOCÍNO LÓGICO MATEMÁTICO 
 
Questão 11 
Observe a sequência a seguir:  
 

(17, 14, 11, ...) 
 

O dobro do sexto termo desta sequência é: 
A) 2 
B) 4 
C) 6 
D) 12 
 
Questão 12 
Marcos, Pedro e João estão fazendo um tratamento de 
saúde e deverão consultar periodicamente. Marcos deve 
comparecer à consulta de 10 em 10 dias, Pedro, de 12 em 
12 dias e João, de 15 em 15 dias. Se em uma segunda-feira 
os três se encontraram na consulta, a próxima vez em que 
Marcos e João se encontrarão na consulta sem que Pedro 
esteja presente será em uma: 
A) Segunda-feira.  
B) Terça-feira. 
C) Quarta-feira. 
D) Quinta-feira. 

Questão 13 
Marta comprou 5 luminárias de R$ 98,00 cada. Ela pagou     
R$ 190,00 de entrada e o restante dividiu em 6 parcelas 
iguais. O valor que Marta deverá pagar em cada parcela é 
de: 
A) R$ 45,00 
B) R$ 50,00 
C) R$ 81,00 
D) R$ 90,00 
 
Questão 14 
Patrick comprou 15 caixas de bombons para revender; cada 
caixa contém duas dúzias de bombons. No primeiro dia, 
Patrick vendeu 95 bombons; no segundo, dia vendeu 135. 
A quantidade de bombons que ainda restam para serem 
vendidos é: 
A) 50 
B) 65 
C) 130 
D) 230 
 
Questão 15 
Pedro resolveu marcar o tempo gasto para se deslocar de 
sua casa até o trabalho. Ele chegou no trabalho às 6h55min 
e verificou que gastou para se deslocar de sua casa até o 
trabalho 97 minutos. Assim, pode-se afirmar que Pedro 
saiu de casa às: 
A) 5h18min. 
B) 5h37min. 
C) 5h42min. 
D) 5h58min. 
 
Questão 16 
Milico foi ao shopping para comprar algumas roupas. Veja 
os produtos adquiridos por ele e os seus respectivos preços: 
• duas camisas: R$ 23,00 cada; 
• uma calça: R$ 55,00; e, 
• três bermudas: R$ 18,00 cada. 
O valor total a ser pago por Milico será dividido em 5 parcelas 
iguais. O valor que Milico deverá pagar em cada parcela é de: 
A) R$ 19,20 
B) R$ 31,00 
C) R$ 52,00 
D) R$ 155,00 
 
Questão 17 
Uma fábrica paga aos seus funcionários um salário fixo 
mensal de R$ 1.230,00 mais R$ 0,50 por peça produzida. 
Cláudio e Marcos são funcionários desta fábrica. Em um 
determinado mês Cláudio produziu 450 peças e Marcos 520 
peças. Sobre o salário desses funcionários neste mês, pode-
-se afirmar que: 
A) Marcos recebeu R$ 45,00 a mais que Cláudio.  
B) Cláudio recebeu R$ 45,00 a mais que Marcos. 
C) Cláudio recebeu R$ 35,00 a menos que Marcos. 
D) Cláudio e Marcos receberam juntos R$ 2.954,00. 
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Questão 18 
Observe a igualdade a seguir: 

֍ + ֍ – 2 = ֍ + 3 
 

O valor de ֍ para que esta igualdade seja verdadeira é: 
A) 1 
B) 3 
C) 5 
D) 7 
 
Questão 19 
Se ▼ = 4, ♪ = 2 e ☼ = 5, então o valor de ▼ × ☼ − ♪ + ☼ é: 
 

A) 17 
B) 18 
C) 23 
D) 32 
 
Questão 20 
Jéssica, Carol e Juliana resolveram viajar nas férias; para 
isso alugaram um apartamento na praia por sete dias. 
Considerando que a diária do apartamento custa R$ 180,00 
e que o valor total referente aos sete dias será dividido 
igualmente entre elas, cada uma pagará, em reais, um valor 
igual a: 
A) R$ 60,00 
B) R$ 420,00 
C) R$ 630,00 
D) R$ 1.260,00 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 21 
Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de 
suprir as necessidades da geração atual, garantindo a 
capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. 
Esta definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas, 
para discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos: o 
desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. São 
considerados recursos naturais inesgotáveis, EXCETO: 
A) Água. 
B) Vento 
C) Luz solar. 
D) Ondas do mar. 
 
Questão 22 
A balança comercial registrou déficit de US$ 1,745 bilhão em 
janeiro, segundo o Ministério da Economia. Quando as 
exportações superam as importações, o resultado é superávit. 
Quando acontece o contrário, o resultado é déficit. Podemos 
afirmar que o atual ministro da economia é: 
A) Sergio Moro. 
B) Paulo Guedes. 
C) Onyx Lorenzoni. 
D) Augusto Heleno. 

Questão 23 
A reciclagem é um conjunto de técnicas de reaproveitamento 
de materiais descartados, reintroduzindo-os no ciclo produtivo. 
É uma das alternativas de tratamento de resíduos sólidos (lixo) 
mais vantajosas, tanto do ponto de vista ambiental quanto do 
social: ela reduz o consumo de recursos naturais, poupa 
energia e água, diminui o volume de lixo e dá emprego a 
milhares de pessoas. 

(Disponível em: https://www.mma.gov.br/informma/item/7656-
reciclagem.) 

 

A coleta seletiva é uma maneira ecologicamente reco-
mendada às populações, pois sua função é reciclar a quanti-
dade excessiva de material descartado pelo homem. A 
separação de resíduos é disposta em lixeiras coloridas, onde 
cada cor significa um tipo de produto a ser descartado; dessa 
forma, o amarelo é destinado para: 
A) Metais. 
B) Madeiras. 
C) Papéis e papelões. 
D) Resíduos orgânicos. 
 
Questão 24 
Câncer é uma doença em que as células do corpo crescem 
de forma descontrolada e sempre recebe o nome da parte 
do corpo onde teve seu início. O papilomavírus, segundo a 
OMS – Organização Mundial de Saúde, causa câncer de: 
A) Mama. 
B) Fígado. 
C) Pulmão. 
D) Colo do útero. 
 
Questão 25 
O botijão de gás (13 kg) ficou 3,64% mais caro em Rondônia 
durante as dez últimas semanas, segundo dados da Agência 
Nacional do Petróleo (ANP). Em 30 de novembro, o gás de 
cozinha custava R$ 79,38, em média. Já na último sábado, 1º 
de fevereiro, a botija passou a custar R$ 82,28 e fez 
Rondônia se tornar um dos cinco estados com o gás mais 
caro do país. 
(Disponível emhttps://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2020/02/ 
03/gas-sobe-364percent-em-rondonia-e-passa-a-ser-um-dos-5mais-

caros-do-brasil.ghtml.) 
 

Quanto ao Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de 
cozinha, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para 
as falsas. 
(     ) Pode ser conseguido nas refinarias de petróleo ou nas 

Unidades de Processamento de Gás Natural. 
(     ) Em consequência da enorme pressão dentro do recipi-

ente (botijão) faz com que adquira a forma líquida. 
(     ) É utilizado em aplicações industriais, comerciais e agrícolas. 
A sequência está correta em 
A) V, F, V. 
B) V, V, V. 
C) F, F, V. 
D) F, V. F. 
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Questão 26 
“Localizado ao pé da Serra do Curral, é considerado patri-
mônio cultural de Belo Horizonte, sendo projetado pelo 
paisagista Roberto Burle Marx. Conserva em sua área de 2,4 
milhões de m2, 59 nascentes do Córrego da Serra, que 
integram a Bacia do Rio São Francisco. É um lugar para 
descanso, lazer e esportes; recebe cerca de 15 mil pessoas por 
mês. Os visitantes podem usufruir de recantos naturais, 
quadras de peteca, tênis e poliesportivas, pista de skate, 
brinquedos e atividades culturais.” O trecho se fere a: 
A) Lagoa da Pampulha. 
B) Praça da Liberdade. 
C) Parque do Ibitipoca. 
D) Parque das Mangabeiras. 
 
Questão 27 
No discurso de abertura da Cúpula do Clima, em 21 de 
setembro, em Nova York, a ativista Greta Thunberg, de 16 
anos, disse que os jovens são uma força “imparável” em 
pressionar os líderes mundiais a agir sobre as mudanças 
climáticas. De qual país a ativista Greta Thunberg é natural? 
A) Suécia. 
B) França. 
C) Alemanha. 
D) Estados Unidos. 
 
Questão 28 
“O atentado do dia 11 de setembro de 2001 foi o maior ataque 
militar sofrido pelos Estados Unidos desde a Segunda Guerra 
Mundial. Neste dia, quatro aeronaves de passageiros foram 
sequestradas por integrantes da organização fundamentalista 
islâmica internacional _________________, com intuito de 
atacar alvos civis e militares.” Assinale a alternativa que 
completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) ETA 
B) Hamas 
C) Al-Qaeda 
D) Boko Haram 
 
Questão 29 
“A administração do Estado brasileiro é dividida em três níveis 
de governo: federal, estadual e municipal. Todos os estados 
(incluindo o Distrito Federal) e os municípios são membros da 
Federação – estes últimos a partir da Constituição de 1988 – 
e, assim, têm suas administrações com diferentes níveis de 
autonomia. O __________________ tem o poder de vetar ou 
sancionar leis criadas pelo Legislativo, editar medidas provi-
sórias federais.” Assinale a alternativa que completa correta-
mente a afirmativa anterior. 
A) Vereador 
B) Deputado 
C) Governador 
D) Presidente da República 
 
 

Questão 30 
“Com décadas de vida política foi o primeiro presidente civil 
após o golpe militar de 1964; eleito vice-presidente, mas com 
a morte do presidente Tancredo Neves (que não chegou a 
assumir o cargo) tornou-se presidente do país ocupando o 
cargo entre 1985 e 1990.” A afirmativa se refere a: 
A) José Sarney. 
B) Itamar Franco. 
C) Michael Temer. 
D) Fernando Collor de Mello. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 




