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Tragédia brasileira
Misael, funcionário da Fazenda, com 63 anos de idade.
Conheceu Maria Elvira na Lapa – prostituída, com sífilis,
dermite nos dedos, uma aliança empenhada e os dentes em
petição de miséria.
Misael tirou Maria Elvira da vida, instalou-a num sobrado no
Estácio, pagou médico, dentista, manicura... Dava tudo quanto
ela queria.
Quando Maria Elvira se apanhou de boca bonita, arranjou
logo um namorado.
Misael não queria escândalo. Podia dar uma surra, um
tiro, uma facada. Não fez nada disso: mudou de casa. Viveram
três anos assim.
Toda vez que Maria Elvira arranjava um namorado, Misael
mudava de casa.
Os amantes moraram no Estácio, Rocha, Catete, Rua
General Pedra, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Vila Isabel, Rua
Marquês do Sapucaí, Niterói, Encantado, Rua Clapp, outra
vez no Estácio, Todos os Santos, Catumbi, Lavradio, Boca do
Mato, Inválidos...
Por fim na Rua da Constituição, onde Misael, privado
de sentidos e de inteligência, matou-a com seis tiros, e a
polícia foi encontrá-la caída em decúbito dorsal, vestida de
organdi azul.
(Manuel Bandeira. Estrela da vida inteira. 4ª ed. Rio de Janeiro, J.
Olympio, 1973. p. 146-7.)

Questão 01
É possível afirmar que o autor, através das ideias do texto:
A) Relata informações não confiáveis sobre Misael.
B) Anuncia a simplicidade vivida por meio de um amor sensato
e leal.
C) Explora um conflito dramático, a fim de despertar o interesse
do leitor.
D) Incentiva a leitura do leitor através de uma suposição
imaginária.

Questão 02
São expressões citadas no texto que se apresentam no masculino, EXCETO:
A) tiro
B) idade
C) médico
D) namorado

Questão 03
A palavra “miséria” transcrita do texto é acentuada pelo mesmo
motivo que o termo:
A) três
B) escândalo
C) prostituída
D) funcionário
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Questão 04
O texto informa que “Misael não queria escândalo. Podia dar
uma surra, um tiro, uma facada. Não fez nada disso: mudou de
casa.” (5º§). No entanto, “matou-a com seis tiros, (...)” (8º§). É
possível afirmar que essa atitude de Misael expressa:
A) Um comportamento adequado e planejado.
B) Uma revolta desnecessária mediante episódios comuns.
C) Um esclarecimento de fatos escondidos, mas consentidos.
D) Uma ligação lógica a partir da revelação e da continuidade
dos acontecimentos.

Questão 05
No trecho “Misael tirou Maria Elvira da vida, instalou-a num
sobrado no Estácio, pagou médico, dentista, manicura...” (3º§),
as reticências (...) têm como objetivo:
A) Assinalar uma dúvida.
B) Indicar uma pausa indevida.
C) Marcar uma citação incompleta.
D) Enfatizar sentimento de surpresa.

Questão 06
“Misael, funcionário da Fazenda, com 63 anos de idade.”
(1º§) É possível afirmar que o trecho destacado:
A) Comenta algo contraditório.
B) Engrandece o caráter de Misael.
C) Confirma a identidade de Misael.
D) Realça uma informação insignificante.

Questão 07
“Conheceu Maria Elvira na Lapa – prostituída, com sífilis,
dermite nos dedos, uma aliança empenhada e os dentes em
petição de miséria.” (2º§) A expressão assinalada retrata
que os dentes de Maria Elvira:
A) São largos e tortos.
B) São fracos e quebradiços.
C) Estão em estado deplorável.
D) Encontram-se com má-formação.

Questão 08
“Por fim na Rua da Constituição, onde Misael, privado de sentidos e de inteligência, matou-a com seis tiros, (...)” (8º§) O
antônimo do termo indicado anteriormente é:
A) Repleto.
B) Garantido.
C) Reservado.
D) Desprovido.

Questão 09
Há ERRO de grafia em:
A) A traição é uma atitude maudosa e lamentável.
B) Eles viveram grandes obstáculos e permaneceram juntos.
C) O tempo passou, mas o amor entre eles não se desgastou.
D) Matei por medo, por proteção, por incompreensão e por
descrédito.
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Questão 10

Questão 14

Leia a charge a seguir.

Qual das alternativas completa a sequência lógica de figuras?

A)

B)

(Disponível em: http://avipae.org.br/e-possivel-confiar-sem-possuir-ociume-e-seu-jeito-sufocante-de-amar/. Acesso em: 11/08/2021.)

No trecho “Imagina, só zelo pelo que Deus me deu!”, o ponto
de exclamação ( ! ) atribui à imagem ideia de:
A) Ironia.
B) Mágoa.
C) Irritação.
D) Gratidão.

C)

D)

Questão 15

Paulo vende ovos de galinha com o seguinte slogan: “40 ovos,
R$ 10,00!”. Um cliente gostaria de comprar apenas 3 ovos, já
que 40 são muitos. Para não perder o cliente, Paulo decidiu
vender os ovos pelo mesmo preço que cada unidade custa ao
comprar os 40 ovos. Paulo deverá vender cada ovo por:
A) R$ 0,15
B) R$ 0,25
C) R$ 0,40
D) R$ 0,50

Quando o semáforo fica vermelho uma fila de carros se forma à
espera do sinal verde. Assim que o semáforo abre (fica verde), o
primeiro carro demora uma fração de segundo para se mover,
pois há um tempo de resposta entre o motorista ver o sinal
verde e pisar no acelerador para deslocar o veículo. Do mesmo
modo, o motorista do segundo carro também tem um tempo
de resposta entre ver o carro da frente se mover e acelerar o seu,
assim por diante. Uma pessoa para o carro em um semáforo
com quatro carros à sua frente. Considerando que o tempo de
resposta de cada motorista seja igual a 0,3 segundo, quanto
tempo após o sinal verde esse carro começará a se mover?
A) 0,9 segundo
B) 1,1 segundo
C) 1,2 segundo
D) 1,5 segundo

Questão 12

CONHECIMENTOS GERAIS

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
Questão 11

O funcionário de uma determinada empresa deseja pegar uma
licença para tratamento de saúde, a fim de cuidar de uma
virose. O médico passou um atestado para que ele se ausentasse do trabalho por 5 dias corridos a partir do dia 29 de
março. Considerando que o funcionário trabalha todos os dias
da semana, que dia ele deverá retornar ao trabalho?
A) 01 de abril
B) 02 de abril
C) 03 de abril
D) 04 de abril

Questão 13
Para fazer uma deliciosa torta de biscoitos, Maria precisa
de 75 biscoitos de maisena. Cada pacote de biscoitos com
15 unidades custa R$ 2,00. Quanto Maria deverá gastar,
comprando os biscoitos para fazer a torta?
A) R$ 5,00
B) R$ 10,00
C) R$ 15,00
D) R$ 30,00
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Questão 16
“Pedro, em decorrência da pandemia, foi demitido. Pai de quatro
filhos menores, em virtude da perda de sua renda, para conseguir sustentar a família somente com o básico: alimentação,
energia e gás de cozinha, começou a catar latinhas, papelões e
garrafas plásticas para entregar nas empresas de reciclagem, a
fim de obter algum ganho. Infelizmente, mesmo trabalhando
onze horas diárias, consegue apenas alimentos para os filhos por
três dias da semana; somente.”
Considere a situação hipotética, que retrata a condição
social de certa família brasileira que sofre os impactos da
crise no país, sendo eles, EXCETO:
A) Alta dos preços dos alimentos básicos que compõem uma
nutrição ideal.
B) Falta de uma política voltada ao subsídio de famílias em
vulnerabilidade.
C) Contribuição com a sustentabilidade, ao reciclar materiais
prejudiciais ao meio ambiente.
D) Estabilização e controle dos preços dos combustíveis que
influenciam no preço do gás de cozinha.
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Questão 17

Questão 19
“A ‘Transmissão da Cidadania e do Saber’ teve a sua origem
marcada por um movimento social inicialmente liderado pelo
sociólogo ‘Betinho’ de Souza que promovia o combate à miséria
e à fome.”
(ONG. Transmissão da Cidadania e do Saber. Adaptado.)

Moagem de Cana Fazenda Cachoeira, Benedito Calixto de Jesus. Campinas,1830. Museu Paulista da USP

“As revoltas nas fazendas não eram raras no Período Colonial.
Muitos grupos de escravos fugiam e formavam comunidades
fortificadas e escondidas na mata chamadas ‘quilombos’. Uma
das comunidades significativas, no Brasil Colonial, foi o
‘Quilombo dos Palmares’.”
(Educa Mais Brasil. História. Enem. Adaptado.)

Sobre o Quilombo dos Palmares, marque V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas.
( ) Era o reduto dos escravos fugitivos da capitanias da
Bahia e de Pernambuco.
( ) O termo “quilombo” faz apologia aos guerreiros dos acampamentos de forte armamentos próximos às províncias.
( ) Por dois séculos se recusou a administração colonial.
( ) Apesar de ser uma comunidade de expressão, chegou
a abrigar menos de cem quilombolas. Sua subsistência
se dava através da pesca e caça, apenas.
A sequência está correta em
A) V, F, V, F.
B) F, V, V, F.
C) F, F, V, V.
D) F, V, F, V.

Questão 18
“O primeiro de maio é conhecido em grande parte do mundo
como o ‘Dia Internacional do Trabalhador’. Nesse dia, os trabalhadores, em diferentes países, ganham um recesso do trabalho, e são organizados diferentes eventos que mesclam
opções de lazer e a realização de comícios por melhorias para a
classe trabalhadora.”
(Dia do Trabalhador. Livro das Profissões. Adaptado.)

Considerando os fatos históricos sobre a comemoração do
“Dia Internacional do Trabalhador”, assinale a afirmativa
INCORRETA.
A) A data escolhida homenageou os trabalhadores dos Estados
Unidos, em 1986, angariando a redução da carga horária.
B) Os pilares das manifestações tinham como base a reivindicação de oito horas para trabalhar; oito horas de descanso;
e, oito horas de sono.
C) O dia do trabalhador no Brasil foi instituído em 26 de setembro de 1924 através da Central Única dos Trabalhadores
(CUT), presidida por Luís Inácio Lula da Silva.
D) Após três anos das manifestações nos Estados Unidos,
ocorreu, em Paris, uma movimentação anual em solidariedade às manifestações e lutas sindicais de Chicago.
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ESF (T)

Em relação à cidadania, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) É a soma dos direitos e deveres civis e políticos do indivíduo
inserido na sociedade.
B) As questões econômicas não interferem na execução da
cidadania plena, assim como as questões políticas.
C) Para que seja exercida em sua plenitude, o Estado deverá
assegurar liberdade e acesso aos direitos individuais a todos.
D) A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) norteia os direitos fundamentais do cidadão independente de
sua localização geográfica.

Questão 20
São características do relevo do estado de Minas Gerais,
EXCETO:
A) A significativa porção de terras altas, planaltos, chapadas
e depressões.
B) A Serra da Mantiqueira, que faz divisa entre os estados
de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo.
C) A Serra do Caparaó, considerada a mais alta do estado,
que tem como o destaque o Pico da Bandeira.
D) Quadrilátero ferrífero composto por importantes serras
como do Itacolomi, do Curral, da Piedade e de Ouro Branco,
dentre outras.

Questão 21
Primavera
Quando o inverno chegar
Eu quero estar junto a ti
Pode o outono voltar
Que eu quero estar junto a ti
Por que (é primavera)
Te amo (é primavera)
Te amo, meu amor
Trago esta rosa (para te dar)
Trago esta rosa (para te dar)
Trago esta rosa (para te dar)
Meu amor
Hoje o céu está tão lindo (vai chuva)
A letra da música é do grande cantor e compositor brasileiro
que fez sucesso com canções que representaram o melhor do
pop nacional, dentre elas, “Azul da cor do mar”, “Me dê motivo”, “Não quero dinheiro (só quero amar)”, “Gostava tanto
de você” e “sossego”. Trata-se de:
A) Tim Maia.
B) Renato Russo.
C) Caetano Veloso.
D) Milton Nascimento.
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Questão 22
De ventilador a sutiã para vacas: fazenda
investe no bem-estar animal
Uma fazenda leiteira de Minas Gerais começou a praticar o
bem-estar das vacas e bezerras e conseguiu melhorar os resultados de sua produção. A propriedade, localizada no Parque
Estadual da Serra do Papagaio, pertence à família Zuniga e
conta com mais de 210 animais da raça holandesa. Uma das
vantagens, por exemplo, é que os animais, no período de
lactação, têm mais conforto, apesar de continuarem em um
espaço fechado. Também ocorreram mudanças para uma alimentação adequada e melhoramento genético do rebanho,
permitindo a inclusão de uma terceira ordenha à noite e um
aumento de 20 para 30 litros na quantidade de leite obtida.
(Disponível em: https://g1.globo.com/economia/agronegocios/globorural/noticia/2021/10/31/de-ventilador-a-sutia-para-vacas-fazendainveste-no-bem-estar-animal.ghtml. Acesso em: 02/11/2021.)

D) Empresas privadas passam a ter direito de exigir o comprovante de vacinação contra Covid-19 no ato da contratação.

Questão 25
“‘Espero que este seja o último Dia de Finados sem corpo’,
diz irmã de vítima de Brumadinho. É o terceiro 2 de novembro vivido pelos parentes das vítimas enterradas pela lama
do rompimento da barragem. Ainda restam 8 pessoas desaparecidas, dentre as 270 mortas.”
(Disponível em: https://g1.globo.com/mg/minas-gerais. Acesso em:
02/11/2021.)

A barragem rompida no município mineiro de Brumadinho
pertence a:
A) Vale.
B) CCBM.
C) Samarco.
D) Votorantim.

O leite de vaca é uma boa fonte de vitaminas e minerais,
como, EXCETO:
A) Ferro.
B) Cálcio.
C) Magnésio.
D) Vitamina B12.

Questão 23
COP26: agro brasileiro marca presença
na Conferência do Clima da ONU
Autoridades do mundo todo estão reunidas em Glasgow, para
a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. O Brasil é o 5º maior emissor de gases de efeito estufa do
planeta, atrás da China, Estados Unidos, Rússia e Índia, países
onde predomina a emissão de gases por queima de combustíveis fósseis para geração de energia: derivados de petróleo,
carvão e até gás natural.
(Disponível em: https://g1.globo.com/economia/agronegocios/globorural/noticia/2021/10/31/cop26-agro-brasileiro-marca-presenca-naconferencia-do-clima-da-onu.ghtml. Acesso em: 02/11/2021.)

A COP 26 – Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças
Climáticas está sendo sediada em qual país?
A) França.
B) Escócia.
C) Vaticano.
D) Alemanha.

Questão 24
“Portaria assinada pelo ministro do Trabalho e Previdência,
Onyx Lorenzoni, publicada nesta segunda-feira (01/11/2021)
em edição extra do ‘Diário Oficial da União’.”
(Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 02/11/2021.
Adaptado.)

Esta Portaria determina que:
A) As empresas estatais deverão seguir o protocolo e exigir
o cartão de vacina contra Covid-19 atualizado.
B) Empresas não podem exigir e nem demitir por justa causa
o funcionário que não comprovar a vacinação.
C) Somente poderão ser empossados os servidores públicos
que já tenham completado todo o ciclo de vacinação.
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INSTRUÇÕES
É necessário uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos.

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

ponta grossa.
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 ao 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 fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer
modelo, pulseiras magnéticas e similares etc., o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre
tais equipamentos.
Com vistas à garantia da segurança e da 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 dos sanitários.
O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de nível superior, 30 (trinta)
questões para os cargos de nível médio e médio técnico e 25 (vinte e cinco) questões para os cargos de nível fundamental
incompleto.
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) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou,
ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal de aplicação.
As provas terão duração de 3 (três) horas para os cargos nível fundamental incompleto e nível médio e médio técnico e 4
(quatro) horas para os cargos de nível superior. Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição das respostas
para o Cartão de Respostas (Gabarito).
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) devidamente assinado em local específico.
Os fiscais de aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas.
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação da
Inscrição ou em qualquer outro meio.
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 poderá se retirar do local
de realização das provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá
levar consigo o seu Caderno de Provas.
Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum desses candidatos insista em sair do local
de aplicação das provas 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 e pelo Coordenador da Unidade
de Provas, para posterior análise a ser realizada pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público.

RESULTADOS E RECURSOS
- Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, a partir das
16h00min 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, pelo
candidato, ao fornecer os 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.

