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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Um Band‐Aid na alma 
 

Não gosto de escrever sobre datas marcadas, mas às 
vezes acontece. Em cada virada de ano somos sacudidos por 
sentimentos positivos e negativos quanto a essas festas que 
para muitos são tormento.  

Vale a história do copo meio cheio ou meio vazio. Para 
alguns é tempo de melancolia: choramos os que morreram, 
os que nos traíram, os que foram embora, os desejos 
frustrados, os sonhos perdidos, a fortuna dissipada, o 
emprego ruim, o salário pior ainda, a família pouco amorosa, 
a situação do país, do mundo, de tudo.  

Se formos mais otimistas, encararemos o ano passado, 
a vida passada, o eu que já fomos, como transições naturais. 
Não é preciso encarar a juventude, os primeiros sucessos, o 
começo de uma relação que já foi encantada, como perda 
irremediável: tudo continua com a gente.  

Em lugar de detestar estes dias, podemos inventar e 
até curtir qualquer celebração que reúna amigos ou família. 
Não é essencial ser religioso: se os sentimentos, a família, as 
amizades, a relação amorosa forem áridos, invocar Deus não 
vai adiantar. Mas celebrar é vital – e nada como algumas 
datas marcadas para lembrar que a vida não é apenas luta; 
é também a possível alegria.  

Não precisa ser com champanhe caro nem presentes 
que vão nos endividar pelo ano inteiro: basta algum gesto 
afetuoso verdadeiro, um calor humano que abrande aquelas 
feridas da alma que sempre temos.  

Quanto aos projetos, é melhor evitar aquela lista de 
impossíveis. Importa cuidar mais da relação, ser mais gentil 
com os pais e menos crítico com os filhos, falar mais com os 
amigos, sair da redoma da amargura e abrir‐se para o outro.  

Ser fiel, ser sincero, ser bondoso: a primeira coisa num 
namorado ou namorada, eu dizia sempre a meus filhos e 
hoje digo aos netos, é que seja uma boa pessoa, leal, gentil. 
O grosseiro é inadmissível. O ignorante é uma tristeza. O 
falso, cínico ou infiel, é bom manter longe. Mas ainda que 
sem brilho, um bom amor, um bom amigo, um bom pai e 
mãe, um bom filho, fazem a festa.  

Que faça sorrir. Mesmo para os descrentes, nestes dias 
algo mágico circula por este mundo nem sempre bonito nem 
bom. Mas, se nosso projeto for o eterno perder 10 quilos, 
conseguir (isso não se consegue, acontece…) uma namorada 
gostosa ou um marido rico – ou, quem sabe, uma parceira 
carinhosa –, ganhar na loteria, vingar‐se dos desafetos e 
mostrar quem é o bom, é melhor esquecer: não valerão a 
pena a festa nem o novo ano, pois vai ser tudo mentira, oco 
e vazio.  

Vale mandar um pensamento, e, se for o caso, uma 
oração, aos que vivem privações emocionais ou materiais, 

que trabalham além do humanamente suportável, que 
perderam o amor de sua vida ou um filho amado, que foram 
esquecidos e decepcionados, que nesta data não vão 
escutar nem uma voz cálida ao telefone.  

Vamos nos permitir, sobretudo, a alegria perdida no 
cansaço de tanta correria. Ela ainda existe: sabendo procurar, 
a gente a encontra.  

(Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/ricardo‐setti/tag/lya‐
luft/. Acesso em: 09/01/2019. Com adaptações.)   

 
Questão 01 
De acordo com as informações textuais, é possível inferir 
que: 
A) Algo encantador desponta em cada virada de ano. 
B) Devemos considerar o ano passado como uma transição 

inesperada. 
C) É fundamental ser devoto a Deus, possibilitando mais 

crença e esperança. 
D) A vida se resume em esforço e trabalho, valendo a pena 

celebrá‐la com alegria. 
 
Questão 02 
Segundo as ideias do texto, podemos depreender que a 
autora: 
A) Prefere escrever sobre datas marcadas. 
B) Afirma aos filhos que ser fiel e verdadeiro é fundamental. 
C) Com o cansaço diário é impraticável ter alegria e animação. 
D) Considera que é preciso encarar a juventude como perda 

irreparável. 
 
Questão 03 
No excerto “Vamos nos permitir, sobretudo, a alegria 
perdida no cansaço de tanta correria.” (10º§), a expressão 
assinalada pode ser substituída, sem perda semântica, por: 
A) Aliás. 
B) Assim sendo. 
C) Acima de tudo. 
D) Indubitavelmente. 
 
Questão 04 
No fragmento “Vale a história do copo meio cheio ou meio 
vazio.” (2º§), a expressão “ou” expressa ideia de: 
A) Escolha. 
B) Contraste. 
C) Conclusão. 
D) Compensação. 
 
Questão 05 
No trecho “Não gosto de escrever sobre datas marcadas, 
mas às vezes acontece.” (1º§), o sinal indicativo de crase foi 
devidamente empregado. Tal fato NÃO ocorre em: 
A) Referi‐me às lembranças da alma que sempre temos. 
B) Conviver dia à dia com pessoas grosseiras é angustiante. 
C) Algumas pessoas não ficaram à vontade no local da festa. 
D) Estamos à espera de vocês para a celebração do novo 

ano. 
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Questão 06 
Levando em consideração que os pronomes representam a 
classe de palavras que substituem ou acompanham os 
substantivos, assinale a associação INADEQUADA. 
A) “Para alguns é tempo de melancolia (...)” (2º§) – 

pronome indefinido  
B) “Ela ainda existe: sabendo procurar, a gente a encontra.” 

(10º§) – pronome pessoal reto 
C) “Quanto aos projetos, é melhor evitar aquela lista de 

impossíveis.” (6º§) – pronome possessivo 
D) “Não precisa ser com champanhe caro nem presentes que 

vão nos endividar pelo ano inteiro (...)” (5º§) – pronome 
pessoal oblíquo 

 
Questão 07 
No fragmento “Não é preciso encarar a juventude, os 
primeiros sucessos, o começo de uma relação que já foi 
encantada, como perda irremediável: tudo continua com a 
gente.” (3º§), os dois-pontos têm como finalidade: 
A) Anunciar uma incerteza. 
B) Revelar uma elucidação. 
C) Indicar uma possibilidade. 
D) Caracterizar uma pausa desmedida. 
 
Questão 08 
Considerando que o sujeito é a parte da oração sobre a qual 
a restante oração se refere, ou seja, de quem ou do que se 
fala, assinale o segmento do texto que evidencia sujeito 
composto. 
A) “Ela ainda existe” (10º§) 
B) “O grosseiro é inadmissível.” (7º§) 
C) “Não gosto de escrever sobre datas marcadas.” (1º§) 
D) “Um bom amor, um bom amigo, um bom pai e mãe, um 

bom filho, fazem a festa.” (7º§) 
 
Questão 09 
A concordância nominal é INADIMISSÍVEL em: 
A) Prefiro ficar a sós com o convidado. 
B) Há bastante razões para a sua ausência. 
C) Estou meio ansiosa para a chegada do novo ano. 
D) Elas mesmas irão comprar os enfeites para a festa. 
 
Questão 10 
Há ERRO de regência verbal em: 
A) Fomos à festa ontem. 
B) Comprar presentes caros implicará em dívidas. 
C) Assisti a uma maravilhosa encenação de mágicos. 
D) Desde jovem sempre aspirava a uma vida luxuosa. 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 11 

Quando oiei a terra ardendo 
Qual fogueira de São João 
Eu perguntei a Deus do céu, ai 
Por que tamanha judiação 
Eu perguntei a Deus do céu, ai 
Por que tamanha judiação 
Que braseiro, que fornaia 
Nem um pé de prantação 
Por falta d'água perdi meu gado 
Morreu de sede meu alazão 
Por farta d'água perdi meu gado 
Morreu de sede meu alazão 

 

A poesia da música “Asa Branca” caracteriza a história de 
luta e resistência do povo sertanejo da seguinte região do 
país: 
A) Sul. 
B) Sudeste. 
C) Nordeste. 
D) Centro‐oeste. 
 
Questão 12 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. Tem a maior ilha do mundo – a Groenlândia, bem como 

o segundo maior país do planeta – o Canadá. 
II. Tem como origem a civilização maia – uma incrível 

sociedade que se destacou pelos avanços demonstrados 
na arte, na arquitetura, na matemática, bem como na 
medicina. 

III. Localiza‐se a Floresta Amazônica, a região de maior 
biodiversidade do mundo. 

As afirmativas apresentadas anteriormente se referem a 
qual continente? 
A) Ásia. 
B) África. 
C) Europa. 
D) América. 
 
Questão 13 
Um decreto publicado pelo Ministro do Meio Ambiente 
autoriza que policiais e bombeiros trabalhem em unidades 
de conservação do país. Em horários de folgas eles poderão 
ser contratados para fiscalizarem unidades federais de 
proteção ambiental. O Ministério do Meio Ambiente tem 
como atual ministro: 
A) Ricardo Salles. 
B) Marcos Pontes. 
C) Luiz Eduardo Ramos. 
D) Abraham Weintraub. 
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Questão 14 
O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e o primeiro- 
-ministro da Índia, Narendra Modi, assinaram, em Nova 
Déli, acordos de parceria entre os dois países nas áreas de 
segurança cibernética, biocombustíveis e ciência. Em 
relação aos ataques cibernéticos, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. Os ataques são ações realizadas por criminosos, que se 

aproveitam das vulnerabilidades da rede para atacar e 
roubar os dados. 

II. O vírus é um programa ou trecho de código utilizado para 
danificar o computador, corrompendo arquivos do sistema 
e destruir dados. 

III. Com o objetivo de trazer mais segurança para os usuários 
e garantir a punição para os cibercriminosos foi criado o 
Marco Civil da Internet. 

IV. Pesquisas apontam que o Brasil é o segundo país que mais 
sofre ataques cibernéticos, contabilizando, aproximada‐
mente, 120,7 milhões de ataques, só no ano de 2018, 
segundo a pesquisa do laboratório Dfndr. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II, III e IV. 
B) IV, apenas. 
C) I, II, IV, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
 
Questão 15 
“A nova Estação Antártica Comandante________________ 
foi inaugurada no dia 15/01/2020, com a presença de 
autoridades brasileiras e pesquisadores. O evento 
começou por volta das 20h30min, no horário de Brasília, e 
ocorreu em frente às instalações do Brasil na Ilha Rei 
George. A operação e a logística da base são de responsabi-
lidade da Marinha, que recebe o apoio da Aeronáutica. O 
complexo de mais de 4,5 mil m² foi entregue quase oito anos 
após o incêndio que destruiu a base anterior. Pesquisadores 
brasileiros estão há mais de três décadas no continente.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
afirmativa anterior. 
A) Ferraz 
B) Marcos Pontes 
C) Charles Heywood 
D) Hamilton Mourão 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 
 
Questão 16 
Se em uma progressão geométrica a1 = 16-2 e a2 = 43, então 
o quinto termo desta PG é: 
 

A) 214  
B) 216   
C) 234   
D) 248   
 
 

Questão 17 
Se o termo geral de uma progressão aritmética é an = 5n – 2, 
então a soma dos n termos desta PA pode ser expressa por: 

A) 
23n +  n

2
  

 

B) 
25n +  n

2
 

 

C) 
25n   2n

2
−  

 

D) 
25n +  n
2

 

 
Questão 18 
Em um triângulo retângulo a hipotenusa mede 6 cm e um 
dos catetos mede 2 cm. Assim, pode-se afirmar que o seno 
do ângulo oposto ao maior cateto é: 
A) 2 2  
 

B) 
1
3

  

 

C) 2
4

 

 

D) 2 2
3

 

 
Questão 19 
Considerando a e b números inteiros ímpares, analise as 
afirmativas a seguir. 
 

I. 2a + b é ímpar. 
II. 2ab é par.  
III. 7a × 3b é ímpar.  
IV. a + b é ímpar.  
 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) II e IV, apenas.  
C) I, II e III, apenas.  
D) I, III e IV, apenas.  
 
Questão 20 
Davi viajou para a praia no seu carro. Na ida, durante 1 hora 
e 40 minutos, ele viajou a 81 km/h; durante os 50 minutos 
restantes, a 84 km/h. Considerando que na volta Davi fez o 
mesmo trajeto da ida e que fez toda a viagem a 75 km/h, 
pode-se afirmar que o tempo gasto na viagem de volta foi: 
A) 2h 4min. 
B) 2h 30min. 
C) 2h 44min. 
D) 3h 4min. 
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Questão 21 
Joaquim quer escolher 5 entre seus 18 netos para viajarem 
juntos. De quantas maneiras diferentes Joaquim pode 
fazer esta escolha? 
A) 90 
B) 4.896 
C) 8.568 
D) 1.028.169  
 
Questão 22 
A sequência de números apresentada possui uma lógica de 
formação. Observe: 
 

(1, 4, 13, 40, 121, ...) 
 

O triplo do sétimo termo dessa sequência é: 
A) 363 
B) 1.093 
C) 3.279 
D) 3.280  
 
Questão 23 

Dado o sistema 




x + y + z = 930
      x + z = 660
      x + y = 570

 

Pode-se afirmar que y – z é igual a: 
A) –110 
B) –90 
C) 120 
D) 630  
 
Questão 24 
Observe os algarismos a seguir: 
 

 
A quantidade de números de três dígitos, maiores que 300 
que podem ser formados utilizando os algarismos anteriores, 
sem repeti-los é: 
A) 60. 
B) 80. 
C) 100. 
D) 464. 
 
Questão 25 
Sejam x e y números reais, com y ≠ 0, tal que  x – y = 8 e        

y2 – x2 = –32. O valor de x
y

 é: 

A) – 3  
B) – 10  
C) – 2  
D) 2  

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 26 
De acordo com a Resolução nº 400, de 26 de junho de 2012, 
que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal 
de Amparo, a Câmara Municipal exerce sua função 
legislativa através de projetos de emenda à Lei Orgânica; 
projetos de Lei Complementar; projetos de Lei Ordinária; 
projetos de Decreto Legislativo; projetos de Resolução. 
Sobre tais projetos, assinale a alternativa correta. 
A) O Regimento Interno não poderá ser reformado por meio 

de projeto de Resolução.  
B) O projeto de Decreto Legislativo não está sujeito à sansão 

do Prefeito, sendo promulgado pelo Presidente da Câmara. 
C) A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante 

proposta de, no mínimo, 2/5 dos membros da Câmara 
Municipal. 

D) Uma Lei poderá ser proposta por iniciativa popular, 
sendo exercida pela apresentação à Câmara Municipal de 
projeto de lei subscrito por, no mínimo, 8% do eleitorado 
do Município.  

 
Questão 27 
Moção, segundo a Resolução nº 400, de 26 de junho de 
2012, é a proposição em que é sugerida a manifestação da 
Câmara sobre determinado assunto aplaudindo, hipote-
cando solidariedade ou apoio, apelando, protestando ou 
repudiando. Sobre a Moção, é correto afirmar que: 
A) É subscrita por, no mínimo, 2/3 dos Vereadores. 
B) Por seu procedimento simplificado não é apreciada pelas 

Comissões da Câmara Municipal. 
C) É votada na mesma sessão em que for apresentada, 

independentemente de requerimento. 
D) Depois de lida é despachada à pauta da Ordem do Dia da 

sessão seguinte, independentemente de parecer de 
Comissão, para ser apreciada em discussão e votação 
únicas. 

 
Questão 28 
A Lei Orgânica do Município de Amparo trata das sessões 
legislativas ordinárias e extraordinárias da Câmara Munici-
pal. Sobre as sessões ordinárias é correto afirmar que, 
EXCETO: 
A) A sessão legislativa ordinária independe de convocação.  
B) Desenvolve‐se, durante o ano, de 05/02 a 30/06 e 05/08 

a 15/12.  
C) A sessão legislativa não será interrompida sem a aprova‐

ção do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. 
D) As sessões extraordinárias, realizadas durante a sessão 

legislativa ordinária, serão convocadas pelo Presidente 
da Câmara, em sessão ou fora dela, na forma regimental. 
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Questão 29 
O Título VII da Lei Orgânica do Município traz disposições 
gerais que devem ser seguidas por toda a população. Dentre 
tais disposições, encontram-se as seguintes vedações, 
EXCETO:  
A) A caça, sob qualquer pretexto, em todo o território do 

município.  
B) A pesca profissional e com armadilhas em toda a 

extensão do rio Camanducaia, no território do município.  
C) A remuneração, a qualquer título, dos membros de 

conselhos e comissões criados ou mantidos por esta Lei 
Orgânica. 

D) A utilização de cachimbo do tipo “Narguilé” em locais 
públicos, abertos ou fechados, em todo o território do 
município. 

 
Questão 30 
A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, dispõe sobre as 
sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 
emprego ou função na administração pública direta, 
indireta ou fundacional. De acordo com esta lei, constitui 
ato de improbidade administrativa importando enriqueci-
mento ilícito, EXCETO: 
A) Realizar operação financeira sem observância das normas 

legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente 
ou inidônea. 

B) Receber vantagem econômica de qualquer natureza, 
direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, 
providência ou declaração a que esteja obrigado.  

C) Receber vantagem econômica de qualquer natureza, 
direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática 
de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de 
contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade 
ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem. 

D) Receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou 
imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou 
indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação 
ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, 
que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão 
decorrente das atribuições do agente público. 

 
CONHECIMENTOS DO EMPREGO 
 
Questão 31 
Considerando o comando apt-get, analise a sintaxe a 
seguir: # apt‐get ‐d comando pacote1 [pacote2 pacote3 ...]. 
A opção “-d” complementa o comando e possui a seguinte 
função: 
A) Não agir: executa simulação de ordenação. 
B) Tenta continuar, se os arquivos estão não localizáveis. 
C) Quando removendo pacotes, remova dependências como 

possível. 
D) Baixar apenas: não instala ou desempacota arquivos 

(apenas faz uma simulação). 

Questão 32 
Nos Sistemas GNU/Linux, os dispositivos conectados ao 
computador (hd’s, pendrives, disquetes, portas de 
impressoras etc.) são identificados por um arquivo que se 
refere a tal dispositivo no diretório /dev. A identificação 
[/dev/sdb1] significa: 
A) Primeira partição do segundo disco rígido SATA ou SCSI. 
B) Primeiro disco rígido na primeira controladora SATA ou 

SCSI. 
C) Segundo disco rígido na primeira controladora SATA ou 

SCSI. 
D) Segundo disco rígido na primeira controladora IDE do 

micro (primary slave). 
 
Questão 33 
O comando [cp] pode ser usado para copiar arquivos em 
linha de comando, nos sistemas GNU/Linux. Para mostrar 
os arquivos, enquanto eles estão sendo copiados, pode ser 
utilizado:   
A) [cp ‐f] 
B) [cp ‐r] 
C) [cp ‐a] 
D) [cp ‐v]  
 
Questão 34 
O que faz o gerenciamento de pacotes em Sistemas Debian 
é o dpkg (Debian Package), utilizado via linha de comando, 
apresentando diversas opções, como consultar, instalar/ 
remover, dentre outras. Para listar todos os pacotes 
instalados em um Sistema Debian utiliza-se: 
A) [dpkg ‐l] 
B) [dpkg ‐r]  
C) [dpkg ‐p] 
D) [dpkg ‐E] 
 
Questão 35 
Arquivos e diretórios em Sistemas GNU/Linux são divididos 
em donos, usuários e outros; cada um tem sua permissão 
para leitura, escrita e execução. Essas permissões possuem 
codificação de modo numérico. Com código numérico 4, 
sobre um arquivo, tem-se a permissão de: 
A) Leitura. 
B) Execução. 
C) Leitura e execução.  
D) Gravação e execução. 
 
Questão 36 
No novo Painel de Controle do Windows XP, Configuração 
Local, Idioma Português-Brasil, é possível configurar 
diversas opções em seu sistema. Uma dessas configurações 
se refere a Desempenho e Manutenção. São opções para 
Desempenho e Manutenção, EXCETO: 
A) Sistema. 
B) Opções de energia. 
C) Ferramentas administrativas. 
D) Adicionar ou remover programas.  
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Questão 37 
Nos Sistemas GNU/Linux, as interfaces de redes se 
localizam no diretório /dev. Essas interfaces, em sua 
maioria, são criadas dinamicamente pelos softwares 
quando são requisitadas. A interface loopback é um tipo 
especial, permitindo que se faça conexão consigo mesmo. 
Assinale, a seguir, o endereço IP da interface loopback. 
A) 127.0.0.1 
B) 127.1.1.1 
C) 192.168.0.1 
D) 255.255.255.255  
 
Questão 38 
A barra horizontal, que por padrão, fica na parte inferior da 
área de trabalho do Windows XP, Configuração Local, 
Idioma Português-Brasil, recebe o nome de Barra de Tarefas; 
é o local onde ficam os ícones dos programas que estão 
ativos. Ao seu lado tem-se a área de notificação, onde fica 
o relógio. O grupo Área de Notificação possui apenas duas 
caixas de seleção; assinale-as. 
A) Mostrar o relógio; Ocultar Ícones Inativos. 
B) Mostrar Barra de ‘Inicialização Rápida’; Mostrar o relógio.   
C) Ocultar Ícones Inativos; Mostrar Barra de ‘Inicialização 

Rápida’. 
D) Bloquear a área de notificação; Mostrar Barra de 

‘Inicialização Rápida’. 
 
Questão 39 
No Windows XP, Configuração Local, Idioma Português- 
-Brasil, caso haja problemas de espaço em disco, o utilitário 
Limpeza de Disco poderá ser utilizado. Vários tipos de 
arquivos são desnecessários, depois de um tempo, e só 
ocupam espaço no disco. Referem-se a “pequenos programas 
usados por algumas páginas da World Wide Web e são 
descarregados no seu disco rígido quando tais páginas são 
visualizadas”. Trata-se de: 
A) Offline Web Pages. 
B) Arquivos temporários.  
C) Temporary Internet Files. 
D) Downloaded Program Files. 
 
Questão 40 
No Windows XP, Configuração Local, Idioma Português- 
-Brasil, quando se está com vários programas em execução, 
ou mesmo arquivos abertos, ao segurar a tecla ALT e 
pressionar ESC, o Windows XP realiza uma ação; assinale-a. 
A) Minimiza todas as janelas de programas abertos. 
B) Maximiza todas as janelas de programas abertos. 
C) Exibe uma caixa que exibe um ícone para cada programa 

em execução. 
D) Gira pelos programas abertos, trazendo cada janela de 

programa para a frente. 
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PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO) 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

 A Prova Discursiva (Redação) é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de uma dissertação que será avaliada na 
escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos. 

 A resposta à Prova Discursiva (Redação) deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica de corpo 
transparente, de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas. 

 A Prova Discursiva (Redação) terá extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas, sendo desconsiderado 
para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão 
máxima permitida. 

 O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva (Redação) em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não 
haver texto, de manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não o determinado (...), bem como no caso 
de identificação em local indevido. 

 Para efeito de avaliação da Prova Discursiva (Redação) serão considerados os seguintes elementos de avaliação: 
 

Critérios  Elementos da Avaliação  Total de pontos 
por critério  

Aspectos Formais e 
Aspectos Textuais  

Observância das normas de ortografia, pontuação, concordância, regência e 
flexão, paragrafação, estruturação de períodos, coerência e lógica na exposição 
das ideias.  

8,00  

Aspectos Técnicos  
Pertinência da exposição relativa ao tema, à ordem de desenvolvimento 
proposto e ao conteúdo proposto.  12,00  

TOTAL DE PONTOS 20,00 

1. Por linha efetivamente escrita, entende‐se a linha com no mínimo duas palavras completas, excetuando‐se preposições, 
conjunções e artigos.  

 
 
 
 
Texto I  

Adolescência: alvo fácil para o consumismo 
 

O valor que os jovens dão ao consumismo e como eles fazem uso de marcas para se autoafirmarem junto à sociedade é 
preocupante. O celular tal, a calça X, a roupa Y, a maquiagem milagrosa! A oferta de produtos é absurda e dispara o desejo do 
“sempre quis um desse”, “isso é tudo que eu quero” ou “eu preciso muito disso”. 

Os desejos são atendidos, a satisfação é momentânea e o ciclo de falsas necessidades reinicia. Esse assunto é incômodo 
para alguns, inexistente para outros e necessário para todos nós, pais ou não.  

O pesquisador da UFMG Paulo César Pinho Ribeiro alerta sobre essa tendência entre os jovens: “Há um consumo 
exagerado de tudo: dinheiro, imagem, roupas, perfumes, adornos, grifes, amor, sexo, bens de consumo e substâncias lícitas e 
ilícitas. O planeta em que vivemos está em crise. De um lado, consumismo exagerado e avanços tecnológicos que nos 
surpreendem a cada dia; de outro, fome, miséria e desigualdade. Um mundo onde o ter é mais importante do que o ser. Neste 
mundo consumista, os adolescentes foram escolhidos como o alvo mais fácil dessa escalada sem rumo, sendo hoje chamados 
de filhos do consumismo”. 

(Bernadette Vilhena. Disponível em: <https://dinheirama.com/adolescencia‐alvo‐facil‐para‐o‐consumismo//>. Acesso em: janeiro de 2020.) 
 
Texto II  

Entenda por que é importante falar de educação financeira no Brasil 
 

Um estudo recente mostra a gravidade do problema. Apenas 35% dos brasileiros conseguiram responder com propriedade 
às questões da pesquisa S&P Ratings Services Global Financial Literacy Survey (Pesquisa Global de Educação Financeira da 
divisão de ratings e pesquisas da Standard & Poor’s), que mediu o grau de educação financeira em 140 países com base em 
mais de 150 mil entrevistas. O Brasil ficou apenas na 74ª posição no ranking global. 

O crédito é importante para fazer a economia crescer, para que as empresas possam investir e para que as pessoas 
realizem seus sonhos, como comprar a casa própria, um carro ou montar um negócio. Por isso, é importante conhecer as linhas 
de financiamento que são oferecidas pelos bancos, que dispõem de várias modalidades de produtos financeiros para cada 
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objetivo. Linhas de mais curto prazo para emergências, linhas para financiamento imobiliário ou para aquisição de outros bens 
e assim por diante. Basta entrar em contato com os canais de atendimento do banco para se informar, escolher a melhor opção 
para cada necessidade e evitar o superendividamento.  

(Por: Febraban, 22 de agosto de 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/especial‐publicitario/papo‐reto/noticia/2019/08/22/entenda‐por‐que‐e‐
importante‐falar‐de‐educacao‐financeira‐no‐brasil.ghtml>. Acesso em: janeiro de 2020.) 

 
 
Texto III 

Compro um barco cheio de vento 
com velas cor do firmamento 
e uma bússola que aponte sempre 
para as luas de saturno. 
Compro um barco que conheça 
caminhos secretos de mares desconhecidos. 
Um barco feito de vento 
onde caibam todos os meus amigos. 
Compro um barco que saiba decifrar 
os segredos escondidos 
no coração das noites sem luar. 
(Roseana Murray.) 

 
 
A partir dos textos motivadores redija um texto dissertativo‐argumentativo sobre o tema: 
 

“A necessária educação financeira para uma juventude cada vez mais imediatista”. 
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PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO) 
 

01  

02  

03  

04  

05 
 

06  

07  

08  

09  

10 
 

11  

12  

13 
 

14   

15   

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os empregos de Nível Superior Completo 
e 1 (uma) Prova Discursiva, sendo Parecer Jurídico para o emprego de Procurador Jurídico e uma Redação para os demais 
empregos de Nível Superior; e, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Médio e Médio Técnico 
e  1 (uma) Prova Discursiva (Redação). 

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) e Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva) 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 4h (quatro horas) para os cargos de Nível Médio; Médio Técnico; e, Superior Completo (exceto 
Procurador Jurídico) e 4h30min (quatro horas e trinta minutos) para o cargo de Procurador Jurídico. Esse período abrange 
a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito) e Folha de Textos Definitivos (Prova 
Discursiva). 

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), 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 2 (dois) 
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. 




