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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Por que tenho de fazer isso? 
 

A vida em casa, com a família, a vida na escola e mesmo 
a vida no lugar onde trabalhamos é mais ou menos como um 
jogo de futebol: existem determinadas regras que precisamos 
obedecer.  

No jogo de futebol, como na vida social, é necessário que 
a convivência entre os jogadores seja amistosa, uma vez que 
vão jogar como um time, como um conjunto, em que o bom 
desempenho de cada um vai depender da ajuda dos outros.  

Vamos tomar como exemplo as vezes em que o jogador 
passa a bola a um companheiro: do ponto de vista da 
proteção, o jogador deve chutar só a bola, não o jogador do 
time adversário. Essa regra é para a proteção de todos os jo-
gadores. Quanto à organização, o time se divide em atacantes 
e defensores, com funções e posições bem diferentes no 
campo. Além dessas regras, para que um jogador não seja 
punido, precisa obedecer às regras internacionais do futebol: 
não tocar a bola com a mão (exceto se ele for o goleiro, é 
claro), não chutar em gol se estiver impedido e assim por 
diante.  

Tanto os jogadores de futebol, se quiserem jogar em um 
time, quanto nós, se quisermos viver em sociedade, precisa-
mos aceitar muitas regras. A convivência social exige que res-
peitemos os outros enquanto indivíduos e como coletividade, 
que sejamos justos, solidários na hora do aperto, honestos e 
tantas outras coisas. Desde muito pequenos aprendemos as 
regras de convivência na vida cotidiana com a família, com os 
amigos, com os colegas, em todos os espaços em que vivemos.  

(Maria Helena Pires Martins. Eu e os outros: as regras da 
convivência. São Paulo: Moderna, 2001. Aprendendo a conviver.) 

 
Questão 01 
Considerando as informações do texto, é INCORRETO afirmar 
que: 
A) Aceitar determinadas regras é inviável. 
B) Em casa há regras que devem ser obedecidas. 
C) As regras de convivência são assimiladas desde crianças. 
D) A convivência entre os jogares de futebol deve ser amistosa. 
 
Questão 02 
Assinale a afirmativa escrita INCORRETAMENTE. 
A) O futebol é o esporte mais popular do país. 
B) A família é o primeiro grupo do qual cada um de nós 

partiscipa. 
C) Em sociedade, os seres humanos se relacionam uns com 

os outros. 
D) Sem a vida em sociedade, as pessoas não conseguiriam 

sobreviver. 
 

Questão 03 
Segundo o texto, é impossível afirmar que: 
A) É impraticável viver sem regras. 
B) É necessário respeitar as outras pessoas. 
C) Quem faz as regras não deve obedecê-las.  
D) Para viver em sociedade deve-se obedecer a inúmeras regras. 
 
Questão 04 
Em “Essa regra é para a proteção de todos os jogadores.” 
(3º§), a palavra “regra” significa: 
A) Falha. 
B) Conduta. 
C) Iniciativa. 
D) Avaliação. 
 
Questão 05 
No trecho “Desde muito pequenos aprendemos as regras 
de convivência na vida cotidiana com a família (...)” (4º§), 
a expressão destacada significa: 
A) Diária. 
B) Comum. 
C) Particular. 
D) Doméstica. 
 
Questão 06 
“No jogo de futebol, como na vida social, é necessário que 
a convivência entre os jogadores seja amistosa (...)” (2º§) 
O antônimo da palavra destacada anteriormente é: 
A) Anormal. 
B) Grosseira. 
C) Favorável. 
D) Transparente. 
 
Questão 07 
A expressão “família” é acentuada pelo mesmo motivo que 
a palavra: 
A) nós 
B) além 
C) indivíduos 
D) necessário 
 
Questão 08 
NÃO se trata de uma palavra no masculino: 
A) vida 
B) time 
C) futebol 
D) desempenho 
 
Questão 09 
Há ERRO de separação silábica em: 
A) jo – go 
B) bo – la 
C) a – ssim 
D) fu – te – bol  
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Questão 10 
Em “Além dessas regras, para que um jogador não seja 
punido, precisa obedecer às regras internacionais do futebol: 
não tocar a bola com a mão (exceto se ele for o goleiro, é 
claro), não chutar em gol se estiver impedido e assim por 
diante.” (3º§), os parênteses foram utilizados para indicar: 
A) A opinião do leitor. 
B) Um imprevisto surgido. 
C) O comentário da autora. 
D) Uma observação duvidosa. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 
 
Questão 11 
João ficou sem internet em casa devido a um problema na 
rede. Ele ligou imediatamente para o seu provedor e foi 
informado que a empresa teria até 3 dias úteis para resolver 
o problema. Considera-se dia útil qualquer dia que não seja 
domingo, sábado ou feriado. Se a internet parou de funcio-
nar no final da tarde de uma quinta-feira e não tem nenhum 
feriado nos próximos 10 dias, até que dia o problema poderá 
ser resolvido?  
A) Sábado 
B) Terça-feira 
C) Quarta-feira 
D) Segunda-feira 
 
Questão 12 
O Natal é uma época muito esperada do ano, principalmente 
para as crianças; em algumas cidades, como Gramado - RS, 
a preparação acontece com bastante antecedência. Consi-
dere uma cidade que começou a se preparar para o Natal 
com quatro meses de antecedência. Neste caso, a prepara-
ção começou no mês de: 
A) Julho. 
B) Agosto. 
C) Outubro. 
D) Setembro. 
 
Questão 13 
Um caminhoneiro viaja, ininterruptamente, das 22 h e chega 
ao seu destino às 7 h da manhã do dia seguinte. Por quantas 
horas ele viajou? 
A) 7 h 
B) 8 h 
C) 9 h 
D) 10 h 
 
Questão 14 
Dentre as alternativas relacionadas, qual o número que 
completa a sequência lógica? 
 

2,00; 5,00; 10,00; 20,00; 50,00; ... 
A) 80,00 
B) 100,00 
C) 200,00 
D) 500,00 

Questão 15 
Uma pessoa comprou, no ano de 2020, um carro do ano de 
1999 e se comprometeu a trocar o carro a cada três anos 
por outro sempre dez anos mais novo que o último. Em que 
ano esta pessoa irá comprar um carro que seja zero 
quilômetro, ou seja, do ano correspondente ao calendário? 
A) 2023 
B) 2026 
C) 2029 
D) 2032 
 
Questão 16 
Para incentivar os clientes a trocarem seus telefones, algu-
mas lojas de celular compram o aparelho antigo dos clientes 
e eles pagam apenas a diferença para adquirir um aparelho 
mais moderno. Um cliente levou o seu celular antigo na loja 
e, para comprar um celular novo, no valor de R$ 1.200,00, 
pagará apenas R$ 350,00. Neste caso, qual é o valor que o 
cliente estará recebendo pelo aparelho antigo? 
A) R$ 350,00 
B) R$ 650,00 
C) R$ 750,00 
D) R$ 850,00 
 
Questão 17 
Segundo o manual do fabricante de um determinado veí-
culo, a troca de óleo do motor deverá ser feita a cada 7.500 
km rodados e o balanceamento das rodas a cada 10.000 
km. Se um proprietário adquire este veículo zero quilôme-
tro, após quantos quilômetros ele terá que fazer a troca de 
óleo e o balanceamento juntos? 
A) 15.000 km 
B) 20.000 km 
C) 25.000 km 
D) 30.000 km 
 
Questão 18 
Um apartamento quadrado possui quatro paredes: uma na 
frente, duas nas laterais e uma nos fundos. No total, esse 
apartamento possui 9 janelas. Considerando que duas das 
janelas estão localizadas na frente e são três janelas em 
cada lateral, quantas janelas há na parede dos fundos? 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
 
Questão 19 
Uma pessoa precisa tomar 60 comprimidos de um determi-
nado remédio. Se esta pessoa tomar três comprimidos por 
dia, começando no dia 20 de agosto, ela tomará o último 
comprimido no dia:  
A) 8 de setembro. 
B) 9 de setembro. 
C) 10 de setembro. 
D) 11 de setembro. 
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Questão 20 
Dentre as alternativas relacionadas, qual figura pertence à 
sequência lógica a seguir? 
 

; ; ;... 
 

A) 
 

B)  
 

C)  
 

D)  
 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 21 
“No ano de 1984, intensos comícios aconteceram no Brasil 
buscando a volta das eleições diretas para presidente, que 
foram abolidas desde 1964. Podemos afirmar que este movi-
mento ficou conhecido como ________________.” Assinale a 
alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Diretas Já 
B) Caras pintadas 
C) Passeata dos 100 mil 
D) Democracia imediata 
 
Questão 22 
“A população mundial deve chegar a 9,7 bilhões de pessoas 
em 2050”, informou relatório da ONU. É considerado o país 
mais populoso do mundo: 
A) Índia. 
B) China. 
C) Brasil. 
D) Japão. 
 
Questão 23 
“Foi criado em 1998, com o objetivo de avaliar o desempenho 
dos estudantes concluintes do ensino médio.” A informação 
se refere a: 
A) ENEM. 
B) Prova Brasil. 
C) Ciência na Escola. 
D) Educação em Prática. 
 
Questão 24 
A urbanização sem um devido planejamento tem como 
consequências vários problemas de ordem social. NÃO se 
trata de um dos problemas das grandes cidades brasileiras: 
A) Violência. 
B) Latifúndio. 
C) Desemprego. 
D) Exclusão social. 
 

Questão 25 

 
 

A imagem retrata a Literatura de Cordel, uma das 
manifestações mais ricas da cultura brasileira. A Literatura 
de Cordel é encontrada, principalmente, na região: 
A) Sul. 
B) Sudeste. 
C) Nordeste. 
D) Centro-Oeste. 
 
Questão 26 
Por ser uma região natural que engloba toda a biodi-
versidade de uma área, além de fornecerem recursos para a 
população da região, os biomas devem ser protegidos e 
usados de maneira adequada. São considerados biomas 
brasileiros, EXCETO: 
A) Tundra. 
B) Cerrado. 
C) Caatinga. 
D) Amazônia. 
 
Questão 27 
Um povo sem memória é um povo sem história. E um povo 
sem história está fadado a cometer, no presente e no futuro, 
os mesmos erros do passado.                                                   

(Emília Viotti da Costa.) 
 

São escritores mineiros famosos, EXCETO: 
A) Adélia Prado. 
B) Jorge Amado. 
C) Guimarães Rosa. 
D) Carlos Drummond de Andrade. 
 
Questão 28 
“Segundo a tradição popular, o nome do município de 
Formiga surgiu devido à denominação dada ao rio que o corta. 
Conta-se que um grupo de tropeiros resolveu fazer paragem 
à beira do rio. Durante a noite, o carregamento de açúcar foi 
atacado por formigas. Por causa deste episódio, o rio foi 
nomeado de rio Formiga, garantindo, também, o nome do 
município.”  NÃO se trata de município vizinho de Formiga: 
A) Arcos. 
B) Cristais. 
C) Candeias. 
D) Divisa Alegre. 
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Questão 29 
Casos de dengue aumentam quase 600% no Brasil, em 
2019, apontou o Ministério da Saúde. Podemos afirmar 
que a dengue é uma infecção viral causada pelo mosquito:  
A) Culex. 
B) Comum. 
C) Anopheles. 
D) Aedes Aegypti. 
 
Questão 30 
Fontes de energia são matérias-primas que, direta ou indire-
tamente, produzem energia para movimentar as máquinas, os 
transportes, a indústria, o comércio, a agricultura, as casas, 
dentre outros. NÃO se trata de fonte limpa e renovável de 
energia: 
A) Solar. 
B) Eólica. 
C) Fóssil. 
D) Hidrelétrica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 


