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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O amor como meio, não como fim 
 

Há algo errado na forma como temos vivido nossas 
relações amorosas. Isso é fácil de ser constatado, pois temos 
sofrido muito por amor. Se o que anda bem tem que nos 
fazer felizes, o sofrimento só pode significar que estamos 
numa rota equivocada.  

Vamos nos deter em apenas uma das ideias que 
governam nossa visão do amor. Imaginamos sempre que um 
bom vínculo afetivo significa o fim de todos os nossos 
problemas. Nosso ideal romântico é assim: duas pessoas se 
encontram uma com a outra, compõem um forte elo, de 
grande dependência, sentem-se preenchidas e completas e 
sonham em largar tudo o que fazem para se refugiar em algum 
oásis e viver inteiramente uma para a outra, usufruindo o 
aconchego de ter achado sua “metade da laranja”. Nada parece 
lhes faltar. Tudo o que antes valorizavam – dinheiro, aparência 
física, trabalho, posição social etc. – parece não ter a menor 
importância. Tudo o que não diz respeito ao amor se 
transforma em banalidade, algo supérfluo que agora pode ser 
descartado sem o menor problema.  

Sabemos que quem quis levar essas fantasias para a 
vida prática se deu mal. Com o passar do tempo, percebe-se 
que uma vida reclusa, sem novos estímulos, somente 
voltada para a relação amorosa, muito depressa se torna 
tediosa e desinteressante.  

Os doentes acham que a saúde é tudo. Os pobres 
imaginam que o dinheiro lhes traria toda a felicidade 
sonhada. Os carentes – isto é, todos nós – acham que o amor 
é a mágica que dá significado à vida. O que nos falta aparece 
sempre idealizado, como o elixir da longa vida e da eterna 
felicidade.  

Se é verdade, então, que o amor nos enche de alegria e 
coragem – e isso ninguém contesta – por que não direcionar 
essa nova energia para ativar ainda mais os projetos nos quais 
estamos empenhados? Quando amamos e nos sentimos 
amados por alguém que admiramos e valorizamos, nossa 
autoestima cresce, nos sentimos dignos e fortes. Em vez de ser 
um fim em si mesmo, o amor deveria funcionar como um meio 
para o aprimoramento individual, nos curando das frustrações 
do passado e nos impulsionando para o futuro. Casais que 
conseguem vivê-lo dessa maneira crescem e evoluem, e sob 
essa condição seu amor se renova e se revitaliza.  

(GIKOVATE, Flávio. Cláudia. São Paulo: Abril, agosto 1989. Com 
adaptações.) 

 
 
 
 
 

Questão 01 
Podemos afirmar que o assunto principal tratado no texto 
é: 
A) A carência afetiva. 
B) As fantasias e as alegrias amorosas. 
C) O amor e o desenvolvimento pessoal. 
D) As frustrações e as ilusões do passado. 
 
Questão 02 
Em “Casais que conseguem vivê-lo dessa maneira crescem 
e evoluem, e sob essa condição seu amor se renova e se 
revitaliza.” (5º§), o termo destacado se refere ao: 
A) Amor. 
B) Desgosto do passado. 
C) Aprimoramento individual. 
D) Elixir da vida e da felicidade. 
 
Questão 03 
De acordo com as ideias do texto, podemos afirmar que o 
amor é: 
A) Ilusão frequente. 
B) Desejo impossível. 
C) Motivo de felicidade. 
D) Angústia e sofrimento. 
 
Questão 04 
O ditado popular “metade da laranja” anunciado no texto 
tem o mesmo sentido da expressão: 
A) Alma gêmea. 
B) Coração ferido. 
C) Amor de verão. 
D) Amor platônico. 
 
Questão 05 
“(...) o sofrimento só pode significar que estamos numa 
rota equivocada.” (1º§) O antônimo do termo assinalado é: 
A) Penosa. 
B) Trocada. 
C) Exagerada. 
D) Complicada. 
 
Questão 06 
Em “Os carentes – isto é, todos nós – acham que o amor é 
a mágica que dá significado à vida.” (4º§), o duplo 
travessão foi empregado para indicar: 
A) Uma descrença. 
B) Uma explicação. 
C) Um ponto de vista. 
D) Entusiasmo e surpresa. 
 
Questão 07 
A separação silábica está INCORRETA em: 
A) fá – cil 
B) di – gnos  
C) fu – tu – ro  
D) so – fri – men – to  
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Questão 08 
As seguintes palavras transcritas do texto são acentuadas 
pelo mesmo motivo, EXCETO: 
A) Física. 
B) Saúde. 
C) Vínculo. 
D) Romântico. 
 
Questão 09 
Há ERRO de ortografia em: 
A) O amor é um dos refúgios da alma. 
B) Ter autoestima é amar a si mesmo. 
C) O respeito é extremamente valioso. 
D) Atravez do amor ela voltará a ser feliz. 
 
Questão 10 
Considerando o trecho “Com o passar do tempo, percebe-  
-se que uma vida reclusa, sem novos estímulos, somente 
voltada para a relação amorosa, muito depressa se torna 
tediosa e desinteressante.” (3º§) a expressão “reclusa” 
significa: 
A) Comum. 
B) Diferente. 
C) Recolhida. 
D) Independente. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 
 
Questão 11 
Um estudante de matemática utilizou uma garrafa pet de 
2 litros e um cronômetro para calcular o volume de água 
que cabe dentro de uma piscina. Utilizando o cronômetro, 
ele calculou o tempo gasto para encher completamente a 
garrafa pet e depois cronometrou o tempo necessário para 
encher completamente o volume da piscina. Considerando 
que a garrafa pet enche em 40 segundos e a piscina 
demorou 5 horas, 40 minutos e 20 segundos para encher 
completamente, o estudante concluiu que o volume da 
piscina, em litros, era: 
A) 501,5 
B) 1021 
C) 1522 
D) 2042 
 
Questão 12 
Uma loja de eletrodomésticos está vendendo aparelhos de 
TV com uma garantia estendida de 30 meses, além dos 3 
meses de garantia obrigatória, totalizando, assim, 33 
meses de garantia máxima do aparelho. Se um cliente 
comprar um aparelho de TV em 21 outubro de 2020, a 
garantia será até o último dia do mês de: 
A) Abril de 2023. 
B) Maio de 2023. 
C) Junho de 2023. 
D) Julho de 2023. 

Questão 13 
Em um parque aquático há 5 escorregadores de cores 
diferentes: azul, rosa, amarelo, vermelho e verde, que 
estão dispostos um ao lado do outro, de modo que: 
• o vermelho está entre o azul e o verde; 
• o amarelo está em uma das pontas; e, 
• o rosa está entre o amarelo e o verde. 
Qual escorregador está no meio, ou seja, na terceira 
posição? 
A) Azul. 
B) Rosa. 
C) Verde. 
D) Vermelho. 
 
Questão 14 
O elefante é o animal que possui o maior tempo de gravidez 
dentre todos os mamíferos: a fêmea passa 22 meses 
esperando o seu filhote. Se uma fêmea de elefante 
engravidar no dia 10 de setembro e a gravidez durar 22 
meses, em qual mês nascerá o filhote? 
A) Maio. 
B) Junho. 
C) Julho. 
D) Agosto. 
 
Questão 15 
Dentre as alternativas relacionadas, assinale a que melhor 
completa a sequência lógica a seguir. 
 

(A; H; N; S; ...) 
A) W 
B) X 
C) Y 
D) Z 
 
Questão 16 
Considere que “arroz” está para “repolho”, assim como 
“feijão” está para “ervilha”. Desse mesmo modo, “macarrão” 
está para: 
A) Couve. 
B) Abóbora. 
C) Damasco. 
D) Beterraba. 
 
Questão 17 
Em um jogo de bingo cada participante recebe uma cartela 
com 25 números dispostos em um quadrado com 5 linhas 
e 5 colunas. Para ganhar o jogo, o participante deverá 
completar uma linha ou uma coluna inteira de 5 números, 
ou seja, o número mínimo de marcações que o participante 
deverá fazer para vencer o jogo é de 5 números. Desse 
modo, quantos números um participante marcará, no 
máximo, para ganhar o jogo? 
A) 10 
B) 17 
C) 20 
D) 21 
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Questão 18 
Felipe chegou de viagem e percebeu que na pia de sua casa 
havia 10 copos sujos. Como não gosta de lavar louça, 
resolveu que cada vez que utilizasse um novo copo, ele 
lavaria um total de três copos. Quantos copos Felipe 
deverá utilizar para que não fiquem copos sujos na pia? 
A) 3 
B) 4 
C) 5 
D) 6 
 
Questão 19 
Um fazendeiro comprou 5 galinhas que botam 3 ovos cada 
ao final do dia. Esse fazendeiro recolhe, todos os dias, 12 ovos 
pela manhã. Em quantos dias ele poderá apanhar um total 
de 30 ovos, se decidir pegar todos os ovos do galinheiro? 
A) 5 
B) 6 
C) 7 
D) 8 
 
Questão 20 
Uma dona de casa tem, em sua dispensa, quatro tipos de 
desinfetantes, cada um com um cheiro diferente: lavanda, 
eucalipto, floral e herbal. Sabe-se que: 
• nas segundas e sextas usa lavanda; 
• nas terças e sábados usa eucalipto; 
• nas quartas e quintas usa floral; e, 
• domingo usa herbal. 
Se no dia 14 de abril a dona de casa usou o desinfetante 
herbal, qual desinfetante ela usará no dia 1º de maio?  
A) Floral. 
B) Herbal. 
C) Lavanda. 
D) Eucalipto. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 21 
“Aos 70 anos, o venezuelano Omar percorre as ruas de 
Manaus (AM) atuando como um dos dez promotores 
comunitários, prestando assistência a refugiados e migrantes 
que chegam à cidade, acompanhando os seus conterrâneos 
na emissão de documentos e propiciando o acesso a serviços 
públicos que fazem parte do Projeto Outreach Volunteers em 
Manaus, uma iniciativa da Agência da ONU para Refugiados 
(ACNUR).” Podemos afirmar que a Venezuela é um país do 
continente:  
A) Asiático. 
B) Europeu. 
C) Africano. 
D) Americano. 
 
 
 

Questão 22 
A economia global teve seu menor crescimento da década no 
ano passado, desacelerando para 2,3%, atingida por extensas 
disputas comerciais. Para o ano atual, as Nações Unidas 
estimam uma leve aceleração da atividade econômica se os 
riscos forem mitigados, de acordo com o relatório “Situação 
Econômica Mundial e Perspectivas 2020” (WESP 2020, na sigla 
em inglês). 

(Disponível em: https://nacoesunidas.org/onu-tensoes-comerciais-
e-geopoliticas-devem-afetar-crescimento-global-em-2020.) 

 

Sobre a economia global, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A economia global é a expressão empregada em referência 

aos fluxos econômicos que se difundiram espacialmente 
por todo o mundo. 

B) Envolve uma série de ligações financeiras relacionada aos 
diferentes pontos por onde circulam mercadorias, capitais, 
investimentos e até empregos. 

C) A grande razão para o elevado crescimento dos números do 
comércio internacional nos últimos tempos está associada 
ao aumento das tensões geopolíticas. 

D) A expansão da economia global fica evidenciada quando é 
analisado o aumento do número de importações realizadas 
em todo o mundo, ou seja, o quanto as mercadorias foram 
comercializadas entre diferentes países. 

 
Questão 23 
Analise as afirmativas correlatas a seguir. 
I. Para escapar da miséria do sertão de Pernambuco aos 

sete anos de idade, mudou-se para Santos. Ainda criança, 
trabalhou como vendedor ambulante, engraxate e office-
-boy. Aos 15 anos, tornou-se aprendiz de torneiro mecânico. 

II. Participou da fundação da CUT (Central Única dos 
Trabalhadores) e, em junho de 1983, integrou a frente 
suprapartidária pró-eleições diretas para a Presidência 
da República. 

As afirmativas anteriores se referem a: 
A) José Sarney. 
B) Michel Temer. 
C) Itamar Franco. 
D) Luís Inácio Lula da Silva. 
 
Questão 24 
O Senado começou na tarde desta terça-feira (21/01/2020) a 
julgar se o presidente Donald Trump será ou não afastado de 
seu cargo, após a aprovação do impeachment pela Câmara dos 
Deputados, em dezembro do ano passado. 

(Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/01/21/ 
julgamento-de-impeachment-de-trump-no-senado-comeca-para-valer-

nesta-terca-veja-passos.ghtml. Acesso em: 21/01/2020.) 
 

Donald Trump é o atual presidente do: 
A) Japão. 
B) Canadá. 
C) México. 
D) Estados Unidos. 

 



 

5 

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA E DO SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE FORMIGA 

CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA (T) ◊ 

Questão 25 
 

 
 

 
 

 
 

 

As fontes de energia ou recursos energéticos podem ser 
classificados em dois grupos: energias renováveis e não 
renováveis. Assinale a alternativa que corresponde sequenci-
almente às fontes de energia apresentadas. 
A) Eólica, térmica e nuclear. 
B) Eólica, hidrelétrica e solar. 
C) Hidrelétrica, eólica e solar. 
D) Hidrelétrica, nuclear e eólica.  
 
Questão 26 
A Identidade Brasileira é uma concepção que tenta agrupar 
critérios de identificação e pertencimento comuns entre os 
cidadãos brasileiros. São características do povo brasileiro, 
EXCETO: 
A) Grande diversidade cultural. 
B) Alta escolaridade, baixas taxas de natalidade e mortalidade. 
C) Religiões de matriz africana, sendo que os indígenas possuem 

os seus próprios cultos e divindades. 
D) A constituição do povo é multiétnica, ou seja, a sua formação 

populacional advém de diferentes fontes migratórias que 
constituíram a nossa população. 

 
 

Questão 27 
São características da floresta tropical, EXCETO: 
A) É o bioma mais produtivo da Terra. 
B) O sistema de chuvas divide o ano em dois períodos: o 

chuvoso e o seco. 
C) Possui uma diversidade de recursos para os animais, 

contribuindo para uma riqueza de espécies incrivelmente 
alta. 

D) Em decorrência da região em que estão localizadas 
recebem grande quantidade de luz solar e possuem um 
clima bastante quente. 

 
Questão 28 
“A primeira forma de escrita foi criada, por volta de 4000 a.C.. 
A ________________ conduz todo o processo de desenvol-
vimento humano, desde a utilização da pedra e do metal para 
a produção de ferramentas.” Assinale a alternativa que 
completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Pré-História 
B) Idade Média 
C) Idade Moderna 
D) Idade Contemporânea 
 
Questão 29 
A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, na tarde 
desta quarta-feira (22/01/2020), que monitora dois casos 
de pessoas que apresentaram os sintomas da intoxicação 
por dietilenoglicol antes de outubro deste ano. Qual 
empresa está sendo investigada por suposta contaminação 
em sua cerveja? 
A) Grupo Itaipava. 
B) Cervejaria Kaiser. 
C) Pepsico do Brasil. 
D) Cervejaria Backer. 
 
Questão 30 
Clima é a sucessão de diferentes estados do tempo que se 
repetem e se sucedem na atmosfera ao longo do ano em 
determinada região. “É quente e úmido; tem pouca variação 
térmica durante o ano; há chuva abundante durante todo o 
ano.” As informações anteriores se referem a características 
do clima: 
A) Tropical. 
B) Equatorial. 
C) Temperado. 
D) Mediterrâneo. 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 e 
1 (um) Parecer Jurídico somente para o cargo de Advogado Público; 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os 
cargos de Nível Médio e Médio Técnico; e, 30 (trinta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Fundamental 
Incompleto.  

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 – Parecer Jurídico) 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, 4h (quatro horas) para os 
cargos de Nível Médio e Superior Completo (exceto Advogado Público) e 5h (cinco horas) para o cargo de Advogado Público. 
Esse período abrange a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito) e Folha de Textos 
Definitivos (Prova Discursiva – Parecer Jurídico). 

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 – Parecer Jurídico), 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 referentes 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. 


