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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Tempo de infância 
 

Quando se é criança, o mundo é apenas um grande 
parque de diversões. E são essas as primeiras lembranças 
que trago em mim.  

Lembro que, ainda bem pequeno, gostava de sair 
correndo atrás de meus irmãos e primos maiores. Era uma 
corrida sem finalidade. Corria-se para repetir os gestos dos 
calangos que dividiam com a gente o espaço da aldeia.  

Meus irmãos e eu andávamos sem paradeiro e sem 
destino. Íamos a todos os cantos que nos eram permitidos 
pelos adultos. O igarapé era nosso principal objetivo, mas 
também tínhamos as árvores, enormes mangueiras que 
cresciam por toda a aldeia. Os maiores subiam com destreza 
e depois me ajudavam a subir também. Passávamos horas 
ali, brincando de navegar nos galhos da velha árvore, 
comendo mangas com farinha de mandioca.  

Depois, descíamos daquela parenta – é assim que 
tratamos a natureza – para procurar outras aventuras e 
brincadeiras. Arcos e flechas em punho, descia parte do 
igarapé à procura de peixes. Pés descalços, corpo nu, 
pintado apenas com motivos de clã, percorria grande 
distância numa solitária busca por alimento. É claro que isso 
não durava muito tempo, pois logo meus olhos avistavam 
frutas ao alcance das mãos.  

Assim passava de uma atividade à outra sempre 
exercitando a minha curiosidade pueril e a minha destreza.  

(MUNDURUKU, Daniel. Antologia de contos indígenas de ensinamento. 
São Paulo, 2005.) 

 
Questão 01 
Considerando o trecho “Quando se é criança, o mundo é 
apenas um grande parque de diversões.” (1º§), podemos 
afirmar que, segundo o autor: 
A) A infância é a fase mais breve e intensa da vida. 
B) Na infância se vive com naturalidade e sem fantasias.  
C) Ser criança, na verdade, é assumir responsabilidades. 
D) A infância conserva a leveza, a alegria e o prazer de viver. 
 
Questão 02 
No fragmento “Assim passava de uma atividade à outra 
sempre exercitando a minha curiosidade pueril e a minha 
destreza.” (5º§), a palavra “destreza” pode ser substituída, 
sem perda de sentido, por: 
A) Agilidade. 
B) Animação. 
C) Satisfação. 
D) Resistência. 
 
 
 

Questão 03 
No trecho “Era uma corrida sem finalidade.” (2º§), a 
expressão “sem finalidade” significa: 
A) Frenética. 
B) Sem sentido. 
C) Sem agilidade. 
D) Desanimadora. 
 
Questão 04 
De acordo com as ideias apresentadas, é possível afirmar 
que o texto revela: 
A) As habilidades e as ações educativas dos índios. 
B) Os costumes e os modos de vida das crianças indígenas. 
C) O convívio das crianças indígenas em diferentes ambientes. 
D) As brincadeiras tradicionais e imaginárias da infância indí-

gena. 
 
Questão 05 
Em “Depois, descíamos daquela parenta – é assim que 
tratamos a natureza – para procurar outras aventuras e 
brincadeiras.” (4º§), o duplo travessão foi utilizado para 
indicar: 
A) Dúvida. 
B) Preferência. 
C) Esclarecimento. 
D) Recomendação. 
 
Questão 06 
No fragmento “Meus irmãos e eu andávamos sem para-
deiro e sem destino.” (3º§), a ação verbal expressa: 
A) Um costume acabado. 
B) Um acontecimento possível. 
C) Uma situação incerta e passageira. 
D) Um hábito que era praticado usualmente. 
 
Questão 07 
Assinale a alternativa em que a palavra transcrita do texto 
é acentuada por ser oxítona. 
A) Parque. 
B) Flechas. 
C) Igarapé. 
D) Distância. 
 
Questão 08 
Podemos constatar que a separação silábica está INCORRETA 
em: 
A) ar – cos 
B) pe – i – xes 
C) ár – vo – re 
D) cor – ri – da  
 
Questão 09 
Há ERRO de ortografia em: 
A) A tribo vive em armonia com a natureza. 
B) As crianças passam o dia no rio brincando. 
C) Os indíos usam o arco e a flecha dentro das matas.  
D) A relação dos índios com o meio ambiente é sagrada. 
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Questão 10 
Assinale a alternativa em que as palavras estão escritas 
corretamente. 
A) pagé – barrajem 
B) naturesa – belesa 
C) cansaço – florescer 
D) enchergar – enchame  
 
MATEMÁTICA 
 
Questão 11 
Um fazendeiro possui 560 m² de terreno para construir um 
estábulo e um galinheiro. Se ele reservar 4/7 desse terreno 
para o estábulo, quantos metros quadrados serão destina-
dos à construção do galinheiro?  
A) 120 m² 
B) 240 m² 
C) 360 m² 
D) 480 m² 
 
Questão 12 
Em um salão de beleza são utilizados 4 litros de produto 
para hidratação dos cabelos a cada 16 clientes atendidas. 
Se em uma semana forem atendidas 840 clientes, quantos 
litros desse produto para hidratação dos cabelos serão 
necessários? 
A) 210 litros 
B) 220 litros 
C) 225 litros 
D) 230 litros 
 
Questão 13 
Uma fábrica de travesseiros produz três unidades utili-
zando 2.550 gramas de pena de ganso. Quantas unidades 
desse modelo de travesseiro podem ser produzidas com 12 
kg de penas de ganso? 
A) 12 
B) 13 
C) 14 
D) 15 
 
Questão 14 
Entre os professores de uma escola, 14 já foram aposenta-
dos e decidiram continuar trabalhando. Os demais, quantia 
que representa 75% dos professores, disseram que assim 
que tiverem condições de se aposentar, irão deixar de 
trabalhar e dedicarão o seu tempo para outras atividades 
como viagem, academia etc. Quantos professores há nessa 
escola? 
A) 19 
B) 34 
C) 48 
D) 56 
 
 
 

Questão 15 
Na última sexta-feira do mês de novembro, diversas lojas do 
Brasil entraram em promoção para queimar o estoque e 
renová-lo para o Natal. Um cliente observou um anúncio 
informando que, neste dia, o preço de uma caixa de som 
portátil sofreu uma redução de 12% no seu preço. Se o preço 
original desse produto é R$ 1.200,00, qual é o valor que o 
cliente encontrou no dia da promoção? 
A) R$ 1.020,00 
B) R$ 1.056,00 
C) R$ 1.086,00 
D) R$ 1.156,00 
 
Questão 16 
Luiz dividiu os seus brinquedos em duas caixas. Na primeira 
caixa ele colocou 4/9 dos brinquedos e a segunda caixa 
ficou com os 45 brinquedos restantes. Quantos brinquedos 
Luiz possui no total? 
A) 65 
B) 70 
C) 76 
D) 81 
 
Questão 17 
Para adquirir um automóvel, Pedro resolveu optar por um 
consórcio. O consórcio escolhido por ele tem 200 partici-
pantes e todo mês 3 integrantes são sorteados para serem 
contemplados com a carta de crédito para comprar o 
veículo. Após 15 meses, quantos participantes ainda esta-
rão aguardando para serem sorteados? 
A) 45 
B) 135 
C) 155 
D) 175 
 
Questão 18 
Uma geladeira tem capacidade total de 440 litros, sendo 
330 de refrigerador e 110 de congelador. Qual porcenta-
gem do volume total dessa geladeira corresponde ao refri-
gerador? 
A) 25% 
B) 50% 
C) 65% 
D) 75% 
 
Questão 19 
O programa de fidelidade de uma empresa de cartão de 
crédito oferece para os seus clientes 150 pontos fixos 
mensais, mais 3 pontos para cada real gasto em compras 
com a modalidade crédito. Se em um determinado mês um 
cliente recebeu 960 pontos, qual foi o gasto, em reais, 
desse cliente neste mesmo período de tempo? 
A) R$ 270,00 
B) R$ 290,00 
C) R$ 310,00 
D) R$ 320,00 
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Questão 20 
Em uma sala de aula de 30 m² de área cabem 20 carteiras. 
Quantas carteiras caberiam em uma sala de 18 m² de área? 
A) 10 
B) 11 
C) 12 
D) 14 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 21 
“Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 
De amor e de esperança à terra desce 
Se em teu formoso céu, risonho e límpido 
A imagem do Cruzeiro resplandece.” 
 

O trecho anterior se refere à(ao): 
A) Música de Tom Jobim. 
B) Hino Nacional Brasileiro. 
C) Hino do Estado de São Paulo. 
D) Hino do Cruzeiro Esporte Clube. 
 
Questão 22 
Em 4 de maio de 1920 ocorreu o ato oficial em que a Vila 
de Suzano se tornou distrito do munícipio de: 
A) São Paulo. 
B) Guarulhos. 
C) Mogi das Cruzes. 
D) Itaquaquecetuba. 
 
Questão 23 
São considerados os principais elementos climáticos, EXCETO: 
A) Poeira. 
B) Pressão. 
C) Umidade. 
D) Temperatura. 
 
Questão 24 
A região Sudeste é composta por quatro estados: Espírito 
Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Em relação 
às características da região Sudeste, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Embora conte apenas com quatro unidades federati-

vas, é a mais populosa do país. 
(     ) Concentra a maior parte da renda média da população, 

sendo a região que mais contribui com o Produto Inter-
no Bruto (PIB) do Brasil. 

(     ) O clima predominante no litoral é o tropical atlântico, 
e nos planaltos o clima é o tropical de altitude, com 
temperaturas apresentando grandes variações. 

(     ) A hidrografia é representada pelos grandes rios das 
bacias hidrográficas: Amazônica e Tocantins. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V, F. 
B) V, F, V, V. 
C) F, V, F, V. 
D) F, V, V, F. 

Questão 25 
No meio do caminho 
 

“No meio do caminho tinha uma pedra 
Tinha uma pedra no meio do caminho 
Tinha uma pedra 
No meio do caminho tinha uma pedra.” 
 

“O fragmento anterior é de um poema de ______________, 
um dos maiores poetas brasileiros modernos e contempo-
râneos.” Assinale a alternativa que completa corretamente 
a afirmativa anterior. 
A) Manuel Bandeira 
B) Manoel de Barros 
C) Vinicius de Moraes 
D) Carlos Drummond de Andrade 
 
Questão 26 
“O Dia Mundial da Paz é celebrado todos os anos na data 
de 1º de janeiro, tendo sido uma criação vinculada ao 
catolicismo, com o objetivo de promover o sentimento da 
paz pelo mundo, então marcado pela Guerra Fria e pela 
instabilidade bélica. A Igreja Católica, todos os anos, em 
(no) _______________, realiza uma cerimônia oficial sobre 
a data, havendo sempre um novo tema para o Dia Mundial 
da Paz escolhido pelo próprio Papa.” Assinale a alternativa 
que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Roma 
B) Brasil 
C) Atenas 
D) Vaticano 
 
Questão 27 
Os meios de transporte reúnem os meios destinados ao 
transporte de pessoas ou de cargas, que podem ser 
terrestres, fluviais e aéreos. Considerando os meios de 
transportes, relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Terrestre. 
2. Hidroviário. 
3. Aéreo. 
(     ) Barco, navio, balsa e canoa. 
(     ) Trem, ônibus, metrô, carro e moto. 
(     ) Avião, helicóptero, balão e dirigíveis. 
A sequência está correta em 
A) 2, 1, 3. 
B) 1, 2, 3. 
C) 3, 1, 2. 
D) 1, 3, 2. 
 
Questão 28 
A moeda corrente é simplesmente a moeda vigente em um 
país. No Brasil, esta moeda é o Real. Os Estados Unidos têm 
como moeda corrente: 
A) Iene. 
B) Euro. 
C) Dólar. 
D) Libra Esterlina. 
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Questão 29 
As principais lendas do folclore brasileiro são influenciadas, 
sobretudo, pela miscigenação do nosso povo e têm origem 
africana, indígena e europeia. São consideradas lendas do 
folclore brasileiro, EXCETO: 
A) Iara. 
B) Curupira. 
C) Saci-pererê. 
D) Cavaleiro sem cabeça. 
 
Questão 30 
A Torre Eiffel é uma construção de ferro de 300 metros de 
altura; sua construção durou pouco mais de dois anos e 
nela trabalharam 250 pessoas. Atualmente, é o símbolo 
mais representativo de: 
A) Paris. 
B) Londres. 
C) Barcelona. 
D) Nova York. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 que o candidato ingresse 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 etc.; o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais 
equipamentos. É proibido também o uso de telefone celular no final da aplicação das provas, enquanto o candidato estiver 
dentro da Unidade de Aplicação. 

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, 
exceto para o cargo de Procurador Jurídico, para o qual será constituída a elaboração de 1 (uma) peça processual; 40 
(quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Médio e Médio Técnico; e, 30 (trinta) questões para os 
cargos de Nível Fundamental Completo e 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 emprego 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, Incompleto e Procurador 
Jurídico e 4h (quatro) horas para os cargos de Nível Médio, Médio Técnico e Superior Completo. Esse período abrange a 
assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito) e da Folha de Texto Definitivo. 

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 Texto Definitivo, 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 somente 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 o candidato insista em sair do local de aplicação 
da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação e, ainda, pelo Coordenador da Unidade de 
Aplicação. 

 
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 2 (dois) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, 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. 




