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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O medo do amor 
 

Medo de amar? Parece absurdo, com tantos outros 
medos que temos que enfrentar: medo da violência, medo 
da inadimplência, e a não menos temida solidão, que é o que 
nos faz buscar relacionamentos. Mas absurdo ou não, o 
medo de amar se instala entre as nossas vértebras e a gente 
sabe por quê.  

O amor, tão nobre, tão denso, tão intenso, acaba. 
Rasga a gente por dentro, faz um corte profundo que vai do 
peito até a virilha, o amor se encerra bruscamente porque 
de repente uma terceira pessoa surgiu ou simplesmente 
porque não há mais interesse ou atração, sei lá, vá saber o 
que interrompe um sentimento, é mistério indecifrável. Mas 
o amor termina, mal-agradecido, termina, e termina só de 
um lado, nunca se encerra em dois corações ao mesmo 
tempo, desacelera um antes do outro, e vai um pouco de dor 
para cada canto. Dói em quem tomou a iniciativa de romper, 
porque romper não é fácil, quebrar rotinas é sempre 
traumático. Além do amor existe a amizade que permanece 
e a presença com que se acostuma, romper um amor não é 
bobagem, é fato de grande responsabilidade, é uma ferida 
que se abre no corpo do outro, no afeto do outro, e em si 
próprio, ainda que com menos gravidade.  

E ter o amor rejeitado, nem se fala, é fratura exposta, 
definhamos em público, encolhemos a alma, quase 
desejamos uma violência qualquer vinda da rua para 
esquecermos dessa violência vinda do tempo gasto e vivido, 
esse assalto em que nos roubaram tudo, o amor e o que vem 
com ele, confiança e estabilidade. Sem o amor, nada resta, 
a crença se desfaz, o romantismo perde o sentido, músicas 
idiotas nos fazem chorar dentro do carro.  

Passa a dor do amor, vem a trégua, o coração limpo de 
novo, os olhos novamente secos, a boca vazia. Nada de bom 
está acontecendo, mas também nada de ruim. Um novo 
amor? Nem pensar. Medo, respondemos.  

Que corajosos somos nós, que apesar de um medo tão 
justificado, amamos outra vez e todas as vezes que o amor 
nos chama, fingindo um pouco de resistência mas sabendo 
que para sempre é impossível recusá-lo.  

(O medo do amor. Martha Medeiros. 2003. Com adaptações.) 
 
Questão 01 
Considerando as ideias apresentadas no texto, é possível 
afirmar que: 
A) O amor é infinito. 
B) Romper um amor é simples. 
C) Quebrar rotinas é traumático. 
D) Ter o amor rejeitado é doloroso e cruel. 

 

Questão 02 
De acordo com o texto, são consideradas características do 
amor, EXCETO: 
A) Nobre. 
B) Denso. 
C) Eterno. 
D) Intenso. 
 
Questão 03 
No fragmento “Mas o amor termina, mal-agradecido, 
termina, e termina só de um lado, nunca se encerra em dois 
corações ao mesmo tempo, desacelera um antes do outro, 
e vai um pouco de dor para cada canto.” (2º§), a expressão                                
“mal-agradecido” significa: 
A) Injusto. 
B) Ingrato. 
C) Perverso. 
D) Impiedoso. 
 
Questão 04 
Considerando o trecho “Um novo amor?” (4º§), podemos 
afirmar que o ponto de interrogação ( ? ) tem como 
finalidade indicar: 
A) Uma certeza. 
B) Uma pergunta. 
C) A opinião do leitor. 
D) O pensamento da autora. 
 
Questão 05 
“E ter o amor rejeitado, nem se fala, é fratura exposta, 
definhamos em público, encolhemos a alma, quase 
desejamos uma violência qualquer vinda da rua para 
esquecermos dessa violência vinda do tempo gasto e vivido 
(...)” (3º§) Considerando o sentido textual, o antônimo da 
expressão “rejeitado” é: 
A) Ignorado. 
B) Impedido. 
C) Esquecido. 
D) Respeitado. 
 
Questão 06 
Das palavras transcritas do texto, assinale a que está no 
feminino. 
A) Amor. 
B) Medo. 
C) Coração. 
D) Amizade. 
 
Questão 07 
Há ERRO de grafia em: 
A) O amor de um amigo vence a distância. 
B) Nosso amor foi construído devagar, no dia a dia. 
C) Ela se sente aconchegada no calor de um abraço. 
D) Sem hezitação estarei sempre participando da sua felicidade. 
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Questão 08 
A expressão “violência” transcrita do texto é acentuada pelo mesmo motivo que a seguinte palavra: 
A) Está. 
B) Público. 
C) Mistério. 
D) Indecifrável. 
 
Questão 09 
A separação silábica está INCORRETA em: 
A) no – bre  
B) fra – tu – ra 
C) co – ra – ção  
D) in – te – re – sse 
 
Questão 10 
Leia a tirinha a seguir. 

 
(Disponível em: https://www.guiasjp.com/vida_crista/tirinhas+biblicas/mig+e+meg+04/. Acesso em: 12/12/2019.) 

 

Na afirmativa “Mamãe, eu não sabia que você orava por mim com tanto amor.”, a expressão “orava” significa: 
A) Exigia. 
B) Rezava. 
C) Meditava. 
D) Anunciava. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 
 
Questão 11 
Jéssica deseja parar de tomar refrigerante e, para isso, 
decidiu substituir essa bebida por água gaseificada. Para o 
primeiro mês de adaptação, ela encomendou 7 fardos de 
água gaseificada, cada um contendo 8 garrafas de 1,5 litro. 
Quantos litros de água gaseificada Jéssica encomendou 
para esse primeiro mês? 
A) 66 litros. 
B) 78 litros. 
C) 84 litros. 
D) 96 litros. 
 
Questão 12 
Analise a sequência a seguir: 
 

(159, 177, 196, 216, 237, 259, ?) 
 

Qual alternativa apresenta o próximo elemento dessa 
sequência? 
A) 277 
B) 280 
C) 281 
D) 282 

Questão 13 
Fábio comprou uma camiseta em um site de artigos 
esportivos com previsão de entrega para o dia 15 de 
dezembro. Considerando que o site informou que o prazo 
para entrega seria 20 dias corridos, incluídos na contagem 
o dia da compra e o dia da entrega, quando Fábio efetuou 
essa compra? 
A) 25 de novembro. 
B) 26 de novembro. 
C) 27 de novembro. 
D) 28 de novembro. 
 
Questão 14 
Renata está grávida de gêmeos; realizou um exame pré-        
-natal em que foi descoberto o dia de nascimento de seus 
bebês. Considerando que o exame foi realizado em uma 
quarta-feira e que os bebês nascerão no 82º dia após o 
exame, em que dia da semana está previsto o nascimento 
dos gêmeos de Renata? 
A) Sábado. 
B) Domingo. 
C) Terça-feira. 
D) Segunda-feira. 
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Questão 15 
Henrique recebeu um aumento de R$ 560,00 no seu salário, 
graças a uma promoção que obteve em seu trabalho. 
Considerando que o salário de Henrique agora é R$ 1.760,00, 
qual a razão entre o antigo e o novo salário de Henrique? 
A) 7/22 
B) 13/22 
C) 14/22 
D) 15/22 
 
Questão 16 
Qual das alternativas apresenta uma figura DIFERENTE das 
demais? 
 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 

 
Questão 17 
Rogéria irá passar as férias de janeiro nas praias do 
Nordeste do País. Por ser uma pessoa cuidadosa, ela 
encomendou um shampoo com receita manipulada, 
produto não encontrado em farmácias comuns. Consi-
derando que ela irá viajar durante 18 dias e que, 
diariamente, consome 24 mililitros desse shampoo, qual 
será a quantidade mínima que Rogéria deverá levar para a 
viagem de forma que não lhe falte o produto? 
A) 412 ml. 
B) 422 ml. 
C) 432 ml. 
D) 442 ml. 
 

Questão 18 
Cristina comprou uma cartela de comprimidos com 690 mg 
de determinado medicamento. Entretanto, durante consulta 
médica, ela foi orientada a tomar apenas 5/6 da dosagem 
desse comprimido, como forma de adaptação ao medicamento. 
Quantos miligramas de medicamento Cristina consumirá em 
cada comprimido, conforme a orientação médica recebida? 
A) 570 mg. 
B) 575 mg. 
C) 580 mg. 
D) 585 mg. 
 
Questão 19 
Pauline está viajando para a capital de seu estado de 
ônibus rodoviário, viagem com duração prevista de 340 
minutos. Considerando que a viagem iniciou às 7h40min., 
qual é o horário previsto para a chegada de Pauline na 
capital? 
A) 10h20min. 
B) 12h20min. 
C) 13h20min. 
D) 14h20min. 
 
Questão 20 
Eliza utilizou 1/6 do valor que possui em sua conta-                      
-poupança para comprar uma motocicleta, cujo valor era 
de R$ 7.800,00. Podemos afirmar que o valor que Eliza 
possuía inicialmente em sua conta-poupança está compreen-
dido entre: 
A) R$ 46.000,00 e R$ 47.000,00. 
B) R$ 47.001,00 e R$ 48.000,00. 
C) R$ 48.001,00 e R$ 49.000,00. 
D) R$ 49.001,00 e R$ 50.000,00. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 21 
Preservar o meio ambiente é fundamental para manter a 
saúde do planeta e de todos os seres vivos que moram 
nele. Separar o lixo reciclável do orgânico (não reciclável) é 
uma medida rápida e simples que ajuda a diminuir em até 
40% a quantidade de material que irá parar nos lixões. São 
considerados materiais recicláveis, EXCETO: 
A) Papéis. 
B) Vidros. 
C) Plásticos. 
D) Esponjas de aço. 
 
Questão 22 
A Reforma da Previdência estabelece novas regras para 
aposentadoria; uma das principais mudanças foi a fixação 
de idade mínima para as mulheres se aposentar, sendo: 
A) 60 anos. 
B) 62 anos. 
C) 63 anos. 
D) 65 anos. 
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Questão 23 
“Erguida em 1943, a igreja de São Francisco de Assis, na região 
da Pampulha, em Belo Horizonte, é considerada um marco na 
história da arquitetura brasileira e o primeiro trabalho de 
expressão do jovem arquiteto ____________________.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa 
anterior. 
A) Burle Marx 
B) Paulo Werneck 
C) Oscar Niemeyer 
D) Cândido Portinari 
 
Questão 24 
“______________________ foi o presidente responsável pela 
introdução do Neoliberalismo no país. Sob seu governo, o Estado 
brasileiro promoveu as primeiras privatizações do pós-Ditadura 
como tentativa de contar os índices inflacionários; além disso, foi 
o primeiro presidente brasileiro a sofrer impeachment.” Assinale 
a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Michel Temer 
B) Luiz Inácio Lula da Silva 
C) Fernando Collor de Mello 
D) Fernando Henrique Cardoso 
 
Questão 25 
“Refere-se a um programa do Ministério da Educação que 
tem como objetivo financiar, com juro real zero, no mínimo, 
50% da mensalidade em cursos de universidades particulares 
para estudantes de baixa renda.” Trata-se de: 
A) Programa Educação em Prática. 
B) Sistema de Seleção Unificada (Sisu). 
C) Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). 
D) Programa Universidade para Todos (Prouni). 
 
Questão 26 
Conhecido como “Velho Chico”, o rio São Francisco é o maior 
rio totalmente nacional e um dos mais importantes do país, 
especialmente para a região Nordeste. No município de 
Medeiros, localizado no estado de Minas Gerais, encontra-se 
sua nascente geográfica; assinale-a. 
A) Rio Samburá. 
B) Rio Amazonas. 
C) Serra da Canastra. 
D) Serra da Mantiqueira. 
 
Questão 27 
“A imigração venezuelana para o Brasil é reflexo de uma crise 
política e socioeconômica enfrentada pela Venezuela. A porta 
de entrada dos venezuelanos para o Brasil é o estado de(do) 
__________________, que faz fronteira com a Venezuela.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa 
anterior. 
A) Acre 
B) Amapá 
C) Roraima 
D) Rondônia 

Questão 28 
“Diretas Já” foi um movimento político-popular com o 
objetivo de pressionar o governo para a realização de 
votações diretas para a Presidência da República do Brasil. 
“___________________, político brasileiro, foi o primeiro 
presidente eleito após o golpe militar, que durou 20 anos.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
afirmativa anterior. 
A) Paulo Maluf 
B) Leonel Brizola 
C) Ulisses Guimarães 
D) Tancredo de Almeida Neves 
 
Questão 29 
A Semana Mundial do Meio Ambiente é comemorada 
todos os anos na primeira semana do mês de junho, 
juntamente com as comemorações do Dia Mundial do 
Meio Ambiente (5 de junho). Quanto ao meio ambiente, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A água é um recurso natural que pode acabar, caso não 

seja economizada, principalmente a água potável. 
(     ) O lixo depositado nas ruas pode ser levado até os rios, 

córregos, oceanos e nascentes de água, causando a 
morte de peixes e de outros animais, podendo ocorrer 
a proliferação de ratos e demais animais que podem 
transmitir doenças aos seres humanos, como a 
leptospirose e a hantavirose. 

(     ) O lixo orgânico pode ser reaproveitado em um processo 
chamado de compostagem, que transforma tais resíduos 
orgânicos, a partir de sua decomposição natural, em 
adubos ou fertilizantes. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F. 
B) F, V, F. 
C) F, F, V. 
D) V, V, V. 
 
Questão 30 
“No período colonial, Minas Gerais foi um dos centros 
econômicos mais importantes do Brasil pela sua atividade 
mineradora, durante o Ciclo do Ouro. O estado continua 
sendo um importante produtor de minério, destacando-se 
pelas minas de _________ e ________.” Assinale a alternativa 
que completa correta e respectivamente a afirmativa anterior. 
A) ouro / prata 
B) nióbio / ouro 
C) nióbio / ferro 
D) diamante / ferro 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 




