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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O consumo como forma de afeto 
 

Um ponto comum nas divergentes opiniões de pais 
sobre os jovens é a crítica ao consumismo exacerbado. 
Como entender esse comportamento à luz do que ocorreu 
com a sociedade brasileira nas últimas décadas? Para 
começar, há um encolhimento da família tradicional. Pais 
têm um ou dois filhos, muitas vezes criados por apenas um 
deles, já que quase 25% dos casamentos acabam antes dos 
dez anos. Mães e pais saem desde cedo de casa para 
trabalhar. E, encerrada a licença-maternidade, boa parte das 
mulheres (quase 70% delas trabalham fora de casa hoje) 
retoma sua lide diária de deslocamentos e dias extenuantes 
em escritórios, lojas e fábricas. Os pais continuam correndo 
atrás do pão nosso de cada dia.  

Culpados pela sensação de que estão longe dos filhos, 
eles tentam, muitas vezes, compensar a distância com 
presentes. Não é à toa que, em pouco tempo, o quarto dos 
pequenos está abarrotado de brinquedos, bonecas, 
joguinhos e tudo o mais que estiver ao alcance do cartão de 
crédito. Os pequenos percebem logo cedo que a birra, o 
choro, a reclamação e o protesto são boa moeda de troca na 
hora de conseguir o que querem. Pais com dificuldade de 
dizer “não” e filhos ávidos em ganhar resultam em jovens 
que consomem.  

Nossa sociedade também forneceu o molde para que 
essas transformações ocorressem. O valor do indivíduo 
passou a ser medido, numa escala maior do que outras, por 
aquilo que ele tem. O mérito da pessoa é avaliado hoje de 
uma maneira muito superficial, por aquilo que pode ser 
mostrado. E o consumo é moeda forte nesse mercado.  

Para além do bom ou do ruim, o fenômeno é um reflexo 
dos tempos que vivemos. Mas é importante lembrar que 
existem outras possibilidades e valores que podem ser 
trabalhados com os filhos. Senão, corremos o risco de criar 
adultos insuportáveis. As escolhas profissionais, pessoais, 
amorosas podem vir influenciadas exclusivamente por esse 
viés consumista e individualista. A vida emocional pode ficar 
ainda mais solitária, pragmática e chata. Esse futuro é seu 
sonho de consumo?  

(Jairo Bouer. Revista Época. 2012. Com adaptações.) 
 
Questão 01 
De acordo com as ideias do texto, sobre o consumismo 
NÃO é possível afirmar que: 
A) A sociedade consumista geralmente privilegia o “ter”. 
B) A rotina de trabalho dos pais interfere no consumismo. 
C) O consumo acentuado dos filhos está vinculado à aceita-

ção dos pais. 
D) As crianças menores estão excluídas em relação à questão 

do consumismo. 

Questão 02 
Considerando as informações textuais, podemos afirmar 
que o crescimento do consumismo possibilita: 
A) A consolidação das relações familiares. 
B) Uma vida emocional mais isolada e solitária. 
C) Uma maior proximidade dos pais com os filhos.  
D) A criação de jovens mais individualistas e independentes. 
 
Questão 03 
No trecho “O mérito da pessoa é avaliado hoje de uma 
maneira muito superficial, por aquilo que pode ser 
mostrado.” (3º§), o termo “mérito” significa: 
A) Existência. 
B) Ocupação. 
C) Resistência. 
D) Importância. 
 
Questão 04 
Em “Nossa sociedade também forneceu o molde para que 
essas transformações ocorressem.” (3º§), a expressão 
assinalada expressa valor de: 
A) Posse. 
B) Escolha. 
C) Imprecisão. 
D) Equivalência. 
 
Questão 05 
No trecho “Como entender esse comportamento à luz do 
que ocorreu com a sociedade brasileira nas últimas déca-
das?” (1º§), o ponto de interrogação tem como finalidade: 
A) Indicar uma pergunta. 
B) Realçar uma afirmação. 
C) Marcar uma opinião do autor. 
D) Indicar uma pausa no discurso. 
 
Questão 06 
Assinale a alternativa cujas palavras são acentuadas por 
serem oxítonas. 
A) têm – há 
B) diária – crítica 
C) viés – também  
D) distância – mérito 
 
Questão 07 
Assinale a afirmativa que apresenta ERRO de grafia. 
A) O consumo preenche um vazio inerente ao homem. 
B) O consumismo infantil é visto como uma direção contrária 

à sustentabilidade. 
C) O consumismo está relacionado com maneiras inconcientes 

e alienadas de comprar. 
D) Às vezes, as pessoas que compram compulsivamente não 

analisam as consequências pessoais da compra.  
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Questão 08 
Preposições são palavras que estabelecem conexões com 
vários sentidos entre dois termos de uma oração. Conside-
rando que as preposições podem se referir ao espaço e ao 
tempo ou, ainda, estabelecer relações diversas, assinale a 
associação INDEVIDA. 
A) “Mães e pais saem desde cedo de casa para trabalhar.” 

(1º§) – tempo. 
B) “Senão, corremos o risco de criar adultos insuportáveis.” 

(4º§) – conteúdo. 
C) “Um ponto comum nas divergentes opiniões de pais sobre 

os jovens é a crítica ao consumismo exacerbado.” (1º§) – 
posse.  

D) “E, encerrada a licença-maternidade, boa parte das 
mulheres (...) retoma sua lide diária de deslocamentos e 
dias extenuantes em escritórios, lojas e fábricas.” (1º§) – 
lugar. 

 
Questão 09 
As seguintes palavras transcritas do texto são acentuadas 
pela mesma razão, EXCETO: 
A) Família. 
B) Fábricas. 
C) Décadas. 
D) Pragmática. 
 
Questão 10 
No fragmento “E o consumo é moeda forte nesse merca-
do.” (3º§), podemos afirmar que a ação verbal indica um 
fato: 
A) Atual. 
B) Distante. 
C) Duvidoso. 
D) Concluído. 
 
MATEMÁTICA 
 
Questão 11 
Isabela pode ir e voltar de casa até a igreja de três maneiras 
diferentes: de ônibus, de carro e de bicicleta. Quantas 
possibilidades diferentes ela tem pra ir à igreja e voltar 
para a sua casa? 
A) 6  
B) 7 
C) 8 
D) 9 
 
Questão 12 
Se Marina subtrair R$ 192,00 do dobro do quadrado da 
quantia que possui, lhe restará R$ 200,00. Qual é a quantia 
que Marina possui? 
A) R$ 14,00. 
B) R$ 15,00. 
C) R$ 16,00. 
D) R$ 24,00.  
 

Questão 13 
O passo de Ana mede 50 cm. Quantos passos ela dará para 
percorrer 100 metros? 
A) 50 passos. 
B) 100 passos. 
C) 150 passos. 
D) 200 passos. 
 
Questão 14 
Considerando as equações de 1° grau, analise as afirmati-
vas a seguir, marque V para as verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) 3x – x = 8 + 2 é uma equação de 1º grau. 
(     ) a² = 16 não é uma equação de 1º grau. 
(     ) 3x + 2y = 10 é uma equação de 1º grau com uma 

incógnita. 
A sequência está correta em 
A) V, F, F. 
B) F, F, F. 
C) V, V, F.  
D) V, V, V. 
 
Questão 15 
Gabriel comprou um tênis à vista e recebeu um desconto 
de 15% e, assim, economizou R$ 45,00. Qual era o preço do 
tênis sem o desconto?  
A) R$ 100,00 
B) R$ 255,00 
C) R$ 297,00 
D) R$ 300,00 
 
Questão 16 
É INCORRETO afirmar que: 
A) 50% de R$ 150,00 = R$ 50,00 
B) 75% de R$ 100,00 = R$ 75,00 
C) 10% de R$ 125,00 = R$ 12,50 
D) 12,5% de R$ 100,00 = R$ 12,50 
 
Questão 17 
O quadrado de um número real somado ao seu dobro é 
igual a –1 (um negativo). Qual é esse número? 
A) –1. 
B) –2. 
C) –3. 
D) –4. 
 
Questão 18 
Sobre as equações de 2º grau, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A equação x² + 2x + 1 = 0 tem ∆ = 0. 
(     ) A equação x² + 5x + 6 = 0 tem ∆ = 1. 
(     ) A equação x² + x + 8 = 0 tem ∆ < 0. 
A sequência está correta em 
A) V, F, F. 
B) F, V, F. 
C) F, F, V. 
D) V, V, V. 
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Questão 19 
A razão entre os lados de um retângulo é de 1 : 2. Conside-
rando que o lado maior mede 20 cm, qual é a medida do 
lado menor? 
A) 10 cm 
B) 20 cm 
C) 30 cm 
D) 40 cm 
 
Questão 20 
Analise as afirmativas a seguir. 
(     ) Uma equação de 2º grau é dada pela fórmula y = ax² + bx + c. 
(     ) Báskara é o nome dado a um método de resolução de 

equações de 2º grau. 
(     ) Equação de 2º grau completa é aquela que apresenta 

todos os coeficientes diferentes de zero. 
Estão corretas as afirmativas 
A) F, V, V.  
B) V, F, V. 
C) F, F, F. 
D) V, V, V.  
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 21 
O termo Pré-história foi criado em 1851 e pretendia 
designar o período da vida da espécie humana anterior à 
invenção da escrita. Pelos desenhos deixados nas cavernas 
– as chamadas pinturas rupestres –, o historiador pode 
obter indícios do que aqueles homens faziam, como 
pensavam; enfim, como viam o seu mundo. O período 
Paleolítico é conhecido também como:  
A) Idade Antiga. 
B) Idade dos metais. 
C) Período da pedra polida. 
D) Período da pedra lascada. 
 
Questão 22 
“Na época do Brasil Colônia, já havia a ideia de levar a 
capital do país para a região central, para evitar ataques 
pelo mar. Em 1823, José Bonifácio de Andrada e Silva, 
conhecido como ‘Patriarca da Independência’, reforçou a 
proposta de levar a sede das decisões brasileiras para o 
interior do território e sugeriu pela primeira vez o nome 
‘Brasília’. ___________________ foi arquiteto responsável 
pela construção dos monumentos. O carioca foi autor das 
principais estruturas da cidade: o Congresso Nacional, os 
Palácios da Alvorada e do Planalto, o Supremo Tribunal 
Federal e a Catedral de Brasília.” Assinale a alternativa que 
completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Burle Marx 
B) Dom Bosco 
C) Oscar Niemeyer 
D) Louis Ferdinand Cruls 
 
 

Questão 23 
A Era Vargas foi o período de quinze anos da história 
brasileira que se estendeu de 1930 a 1945, no qual Getúlio 
Vargas era o Presidente do país. A ascensão de Vargas ao 
poder foi o resultado direto da Revolução de 1930, que 
destituiu: 
A) João Dantas. 
B) Júlio Prestes. 
C) Artur Bernardes. 
D) Washington Luís. 
 
Questão 24 
Proletariado se refere à classe social mais baixa que se 
formou dentro das sociedades industrializadas. Quanto ao 
proletariado, analise as afirmativas a seguir. 
I. A classe dos proletários é a classe dos operários, 

constituída de indivíduos que se caracterizam pela sua 
condição permanente de assalariados e pelos seus 
modos de vida e atitudes decorrentes de tal situação. 

II. A palavra proletário teve origem entre os romanos, para 
descrever o cidadão pobre que só era útil à República 
para gerar prole (filho), que, no futuro, iria servir à Pátria. 

III. A burguesia é a classe social que está ao lado do 
proletariado; trata-se da classe social, do regime capi-
talista, que abrange todos os grupos ou indivíduos, cujos 
interesses se identificam com os dos possuidores de 
capital. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III. 
B) II, apenas. 
C) III, apenas. 
D) I e II, apenas. 
 
Questão 25 
Luiz Inácio Lula da Silva é um político brasileiro e ex-presi-
dente da República. Em 2018, foi preso pela Operação Lava 
Jato e impedido de se candidatar à Presidência pela se-
guinte razão: 
A) Lei da Ficha Limpa. 
B) Lei da Ação Popular. 
C) Lei de Responsabilidade Fiscal. 
D) Lei da Improbidade Administrativa. 
 
Questão 26 
Os recursos naturais não renováveis são aqueles que não 
se renovam em um espaço de tempo que garanta o supri-
mento das necessidades do ser humano, sendo, portanto, 
uma regeneração lenta. São considerados recursos natu-
rais não renováveis, EXCETO: 
A) Minério. 
B) Madeira. 
C) Petróleo. 
D) Carvão mineral. 
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Questão 27 
O Mercosul atravessa um processo acelerado de forta-
lecimento econômico, comercial e institucional. Os Estados 
Partes consolidaram um modelo de integração pragmático, 
voltado para resultados concretos no curto prazo. O 
sentido da integração do Mercosul atual é a busca da 
prosperidade econômica com democracia, estabilidade 
política e respeito aos direitos humanos e liberdades 
fundamentais. São membros fundadores do Mercosul, 
EXCETO: 
A) Brasil. 
B) Paraguai. 
C) Argentina. 
D) Estados Unidos. 
 
Questão 28 
Em relação ao Plano Real, está INCORRETO o que se a firma 
em: 
A) A posse de Zélia Cardoso de Melo, como Ministra da 

Fazenda, criou um elemento de serenidade em meio ao 
pânico dos investidores. 

B) Teve a intenção deliberada de fugir aos movimentos 
bruscos e do elemento surpresa, que fizeram a glória e o 
fracasso de seus antecessores e que atingiram o paro-
xismo no Plano Collor. 

C) Duas características básicas podem ser identificadas no 
Plano Real dentro da sequência de tentativas de estabi-
lização da economia brasileira, depois da crise da dívida 
externa do início da década de 1980. 

D) A primeira etapa foi a construção de algum espaço para 
a política fiscal. Diante do irrealismo óbvio que seria 
tentar fazer uma reforma fiscal de profundidade sem 
conhecer as necessidades de financiamento do governo 
por detrás do véu da inflação elevada, optou-se por obter 
um mínimo de desvinculação entre despesas e receitas 
orçamentárias, a partir da criação do chamado Fundo 
Social de Emergência (FSE). 

 
Questão 29 
Dilma Vana Rousseff nasceu em Belo Horizonte, em 14 de 
dezembro de 1947. Iniciou sua militância política aos 16 
anos e ingressou na luta armada contra a Ditadura Militar. 
Foi presa em 1970 por quase três anos e submetida à 
tortura. Após deixar a prisão, Dilma se mudou para Porto 
Alegre e se formou em Economia na Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em 1980, ajudou a fundar o 
seguinte partido político: 
A) PT. 
B) PDT. 
C) PFL. 
D) PMDB. 
 
 
 
 
 

Questão 30 
O Pantanal é caracterizado pela alternância entre períodos 
de muita chuva, que acontecem de outubro a março, e 
períodos de seca nos meses de abril a setembro. Possui 
região plana, levemente ondulada, com alguns raros 
morros isolados e com muitas depressões rasas. Podemos 
afirmar que o Pantanal se estende pelo(a): 
A) Bolívia, Peru e Brasil. 
B) Chile, Paraguai e Brasil. 
C) Bolívia, Paraguai e Brasil. 
D) Argentina, Paraguai e Brasil. 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 




