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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Pregos 
 

Foi de repente. Dois quadros que tenho na parede da 
sala despencaram juntos. Ninguém os havia tocado, nenhuma 
ventania naquele dia, nenhuma obra no prédio, nenhuma 
rachadura. Simplesmente caíram, depois de terem permane-
cido seis anos inertes. Não consegui admitir essa gratuidade, 
fiquei procurando uma razão para a queda, haveria de ter 
uma.  

Poucos dias depois, numa dessas coincidências que não 
se explicam, estava lendo um livro do italiano Alessandro 
Baricco, chamado “Novecentos”, em que ele descrevia exa-
tamente a mesma situação. “No silêncio mais absoluto, com 
tudo imóvel ao seu redor, nem sequer uma mosca se moven-
do, eles, zás. Não há uma causa. Por que precisamente neste 
instante? Não se sabe. Zás. O que ocorre a um prego para 
que decida que já não pode mais?”  

Alessandro Baricco não procura desvendar esse misté-
rio, apenas diz que assim é. Um belo dia a gente se olha no 
espelho e descobre que está velho. A gente acorda de 
manhã e descobre que não ama mais uma pessoa. Um avião 
passa no céu e a gente descobre que não pode ficar parado 
onde está nem mais um minuto. Zás. Nossos pregos já não 
nos seguram.  

Costumamos chamar essa sensação de “cair a ficha”, 
mas acho bem mais poética e avassaladora a analogia com 
os quadros na parede. Cair a ficha é se dar conta. Deixar cair 
os quadros é um pouco mais que isso, é perder a resistência, 
é reconhecer que há algo que já não podemos suportar. Não 
precisa ser necessariamente uma carga negativa, pode ser 
uma carga positiva, mas que nos obriga a solicitar mais força 
dentro de nós.  

Nascemos, ficamos em pé, crescemos e a partir daí 
começamos a sustentar nossas inquietações, nossos desejos 
inconfessos, algum sofrimento silencioso e a enormidade da 
nossa paciência. Nossos pregos são feitos de material maci-
ço, mas nunca se sabe quanto peso eles podem aguentar. O 
quanto podemos conosco? Uma boa definição para felici-
dade: ser leve para si mesmo.  

Sobre os meus quadros: foram recolocados na parede. 
Estão novamente fixos no mesmo lugar. Até que eles, ou eu, 
sejamos definitivamente vencidos pelo cansaço.  

(Martha Medeiros. Pregos. Em: março de 2010.) 
 
Questão 01 
É possível afirmar que o texto tem como objetivo: 
A) Entender a queda dos quadros há anos inertes. 
B) Impedir que os dois quadros caiam novamente. 
C) Recomendar ao leitor o livro escrito por Alessandro Baricco. 
D) Convencer o leitor da sua força no tocante às responsa-

bilidades. 

Questão 02 
Considerando que sujeito é alguém ou algo de quem ou do 
que se fala, assinale a afirmativa transcrita do texto que 
apresenta sujeito oculto. 
A) “Foi de repente.” (1º§) 
B) “Nossos pregos já não nos seguram.” (3º§) 
C) “Estão novamente fixos no mesmo lugar.” (6º§) 
D) “Alessandro Baricco não procura desvendar esse mistério, 

apenas diz que assim é.” (3º§) 
 
Questão 03 
Considerando o trecho Costumamos chamar essa sensação 
de “cair a ficha”, mas acho bem mais poética e avassala-
dora a analogia com os quadros na parede. (4º§), podemos 
assegurar que a expressão assinalada se encontra entre 
aspas, pois se trata de: 
A) Gíria. 
B) Lenda. 
C) Reflexão. 
D) Linguagem jornalística. 
 
Questão 04 
Assinale a afirmativa transcrita do texto cuja ação verbal 
exprime um fato atual e vigente. 
A) “Foi de repente.” (1º§) 
B) “Sobre os meus quadros: foram recolocados na parede.” 

(6º§) 
C) “Um belo dia a gente se olha no espelho e descobre que 

está velho.” (3º§) 
D) “Não consegui admitir essa gratuidade, fiquei procu-

rando uma razão para a queda, (...)” (1º§) 
 
Questão 05 
Considerando o trecho “Nossos pregos são feitos de mate-
rial maciço, mas nunca se sabe quanto peso eles podem 
aguentar.” (5º§), o termo assinalado pode ser substituído, 
sem prejuízo semântico, por: 
A) Aliás. 
B) Por isso. 
C) Embora. 
D) No entanto. 
 
Questão 06 
Em “Não precisa ser necessariamente uma carga negativa, 
pode ser uma carga positiva, mas que nos obriga a solicitar 
mais força dentro de nós.” (4º§), a expressão “necessaria-
mente” pode ser substituída, sem alteração de sentido, 
por: 
A) Paulatinamente. 
B) Repentinamente. 
C) Verdadeiramente. 
D) Obrigatoriamente. 
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Questão 07 
No fragmento “Simplesmente caíram, depois de terem 
permanecido seis anos inertes.” (1º§), o termo “inertes” 
significa: 
A) Parados. 
B) Instáveis. 
C) Inquietos. 
D) Reservados. 
 
Questão 08 
No fragmento “Uma boa definição para felicidade: ser leve 
para si mesmo.” (5º§), é possível afirmar que os dois-pontos 
foram empregados para indicar: 
A) Um pedido. 
B) Um motivo. 
C) Uma escolha. 
D) Uma explicação. 
 
Questão 09 
As seguintes palavras transcritas do texto foram acentua-
das pelo mesmo motivo, EXCETO: 
A) Zás. 
B) Até. 
C) Nós. 
D) Céu. 
 
Questão 10 
Há ERRO de grafia em: 
A) Muitas pessoas não acreditam na felicidade. 
B) A felicidade geralmente é uma conquista diária. 
C) Condições de saúde e autonomia são objetivos da ter-

ceira idade. 
D) Os idosos querem envelhecer mantendo a independênscia 

e a qualidade de vida. 
 
MATEMÁTICA 
 
Questão 11 
O repasse de verba da matriz para a filial de um determi-
nado clube é feito com base no número de sócios ativos em 
cada filial. O tesoureiro da filial pode optar por receber 
esse repasse com base em dois modelos diferentes:        
R$ 2.000,00 fixos mais R$ 30,00 por cada sócio ativo ou 
receber R$ 800,00 fixos mais R$ 60,00 por sócio ativo. O 
tesoureiro de uma das filiais chegou à conclusão que, pelo 
número de sócios ativos no clube naquele período, o 
repasse seria o mesmo, independente do modelo esco-
lhido. Neste caso, quantos sócios ativos há nessa filial? 
A) 30 
B) 40 
C) 50 
D) 60 
 
 
 

Questão 12 
Marcelo se matriculou em uma Universidade Federal que 
disponibiliza armários para todos os estudantes guardarem 
seus livros e pertences. Os armários são numerados de 1 a 
1.200 e o aluno deve solicitar à coordenação a permissão 
para o uso do armário e escolher que número ele deseja 
utilizar. Considere que Marcelo fez a solicitação e recebeu 
a permissão para utilizar um dos seguintes armários: 859, 
1.023, 1.127 e 1.143. Considerando que Marcelo deseja 
escolher um armário de número primo, qual alternativa 
apresenta sua escolha? 
A) 859. 
B) 1.023. 
C) 1.127. 
D) 1.143. 
 
Questão 13 
A associação de moradores de um determinado bairro 
resolveu enfeitar a praça do bairro com bandeirinhas para 
a festa junina. Ao realizar as medidas, foi verificado que 
eram necessários 36 metros de corda para cobrir toda a 
praça de bandeiras. Considerando que cada bandeirinha de 
festa junina, já colada, ocupava um total de 8 cm dessa 
corda, quantas bandeirinhas foram necessárias para enfei-
tar toda a praça? 
A) 45. 
B) 288. 
C) 450. 
D) 520. 
 
Questão 14 
Um vendedor de fogões, que gostava de enigmas matemá-
ticos, ao prestar contas de suas vendas, comunicou ao seu 
coordenador que, naquele mês, tinha vendido um total de 
56 bocas. Considerando que a loja vende apenas fogões de 
5 e 6 bocas e, ainda, que o vendedor havia vendido 6 fogões 
de 6 bocas, quantos fogões o vendedor vendeu naquele 
mês? 
A) 5 
B) 10 
C) 20 
D) 36 
 
Questão 15 
Em uma confeitaria trabalham 8 confeiteiros que, juntos, 
fazem 40 bolos por semana. No fim de ano, como as vendas 
crescem, é necessária a contratação de mais alguns confei-
teiros para conseguir atender a todos os pedidos. A 
empresa prevê um aumento nas vendas de 25%. Neste 
caso, quantos confeiteiros deverão ser contratados, para 
que a empresa consiga atender a essa demanda? 
A) 2 
B) 5 
C) 6 
D) 10 
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Questão 16 
Um grupo de 14 jovens foi jogar futsal e, como as equipes 
são formadas por 5 jogadores cada, alguns ficaram espe-
rando para jogar em outro momento. Qual é a razão entre 
o número de jogadores que estão de fora, esperando, e o 
número de jogadores que estão jogando? 
A) 2/5 
B) 4/5 
C) 5/7 
D) 4/14 
 
Questão 17 
Para se chegar ao total de capacidade de público de um 
local fechado é previsto o número de pessoas por metro 
quadrado. Um salão de 40 m² tem capacidade máxima para 
26 pessoas. Qual seria a capacidade máxima de um outro 
salão com as mesmas características do primeiro e área de 
100 m²? 
A) 52 
B) 65 
C) 72 
D) 75 
 
Questão 18 
Os alunos do último período do curso de Matemática 
resolveram fazer uma rifa, a fim de arrecadar fundos para 
a formatura. Foram feitos 400 bilhetes de rifa enumerados 
de 1 a 400 e vendidos para professores e amigos. Todas as 
rifas foram vendidas e o bilhete seria sorteado pelo sistema 
de cumbuca. Qual é a probabilidade de o número do bilhe-
te sorteado terminar com os algarismos 0 ou 5? 
A) 1/4 
B) 1/5 
C) 1/8 
D) 4/5 
 
Questão 19 
As bexigas de aniversário são um importante fator decora-
tivo e estão presentes na maioria das festas. Sabe-se que 
duas pessoas conseguem encher 32 balões em 8 minutos. 
Quantas pessoas serão necessárias para encher 60 desses 
balões em 10 minutos? 
A) 3 
B) 4 
C) 5 
D) 6 
 
Questão 20 
Considere dois quadrados, A e B, cujos lados valem, respec-
tivamente, a e b. Considerando que a área do quadrado A 
é 68 unidades maior que a área de B, se o perímetro do 
quadrado A vale 72 cm, qual é a área do quadrado B? 
A) 16. 
B) 64. 
C) 256. 
D) 1024. 

CONHECIMENTOS GERAIS  
 
Questão 21 
Atualmente, o mundo está passando por vários problemas 
ambientais provocados pelo homem como desmatamento, 
efeito estufa, aquecimento global, escassez de água, dentre 
outras calamidades. A sustentabilidade surgiu como uma 
forma alternativa de suprir as necessidades atuais da vida 
humana sem comprometer ou prejudicar o meio ambiente. 
São significados relacionados à palavra sustentabilidade, 
EXCETO: 
A) Cuidar. 
B) Denegrir. 
C) Sustentar. 
D) Conservar. 
 
Questão 22 
“Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz 
de suprir as necessidades da geração atual, sem compro-
meter a capacidade de atender às necessidades das futuras 
gerações.” São considerados princípios do desenvolvi-
mento sustentável, EXCETO: 
A) Social. 
B) Industrial. 
C) Ambiental. 
D) Econômico. 
 
Questão 23 
O Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade 
Violenta (projeto Em Frente, Brasil) terá o apoio da Força 
Nacional de Segurança Pública nas ações de combate ao 
crime nos estados de Goiás, Pernambuco, Pará, Espírito 
Santo e Paraná. O atual Ministro da Justiça do Brasil é: 
A) Dias Toffoli. 
B) Sérgio Moro. 
C) Celso de Mello. 
D) Gilmar Mendes. 
 
Questão 24 
“O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo 
tem; o tempo respondeu ao tempo que o tempo tem o 
tempo que o tempo tem.” De acordo com a literatura o 
trecho se refere a um: 
A) Poema. 
B) Enigma. 
C) Provérbio. 
D) Trava-língua. 
 
Questão 25 
“Objeto de estudo constante da ciência e da engenharia 
que envolve vários instrumentos, técnicas e métodos que 
visam a resolução de situações problemáticas.” A afirma-
tiva se refere à: 
A) Cultura. 
B) Energia. 
C) Educação. 
D) Tecnologia. 
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Questão 26 
Economia é a ciência social que estuda a produção, a distri-
buição e o consumo de bens e serviços. Estuda, ainda, as 
formas de comportamento humano resultantes da relação 
entre as necessidades dos homens e os recursos disponí-
veis para satisfazê-las. São termos utilizados na economia: 
A) Cidadania / Inflação / Moeda / Juros 
B) Segurança Pública / Inflação / Deflação / Juros 
C) Cultura / Balanço Comercial / Deflação / Câmbio 
D) Juros / Inflação / Deflação / Câmbio / Balança Comercial 
 
Questão 27 
 

Ainda me lembro que nos tempos de criança 
Esquisita era a carranca 
E o apito do trem 
Mas, achava lindo quando a ponte levantava 
E o vapor passava num gostoso vai e vem 
 
Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina 
Todas as duas eu acho uma coisa linda 
Eu gosto de Juazeiro, e adoro Petrolina. 

(Petrolina Juazeiro / Luiz Gonzaga.) 
 

Juazeiro e Petrolina são duas cidades que margeiam o Rio 
São Francisco e estão localizadas na região: 
A) Sul. 
B) Norte. 
C) Sudeste. 
D) Nordeste. 
 
Questão 28 
Em relação ao estado de São Paulo, analise as afirmativas 
a seguir. 
I. É o estado mais populoso do Brasil. 
II. A construção da história de São Paulo contou com a 

presença dos colonizadores portugueses e de represen-
tantes de outras nacionalidades. 

III. A agricultura também é uma marca forte da região, com 
ênfase para a pecuária de corte e a produção de cana-de-
-açúcar. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III. 
B) III, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
 
Questão 29 
“No meio da selva de pedra, o Parque _____________ reluz 
como uma grande área verde. Para muitos é o pulmão da 
capital paulista. Inaugurado em agosto de 1954, o espaço 
abriga museus, planetário, restaurantes e uma grande área 
para prática esportiva.” Assinale a alternativa que comple-
ta corretamente a afirmativa anterior. 
A) Trianon 
B) Ibirapuera 
C) Villa-Lobos 
D) da Água Branca 

Questão 30 
São algumas medidas de sustentabilidade e preservação do 
meio ambiente, EXCETO: 
A) Reutilizar a água da lavagem de roupas para lavar o quintal. 
B) Fazer o consumo consciente de recursos como água e 

energia elétrica. 
C) Usar energias reaproveitáveis e renováveis, como a solar, 

a eólica e a hidrelétrica. 
D) As fontes de energia minerais são ilimitadas. Para a pre-

servação do planeta, o ideal é a utilização dessa fonte 
energética.  

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 




