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LÍNGUA PORTUGUESA
Ler, escrever e fazer conta de cabeça
A professora gostava de vestido branco, como os anjos de
maio. Carregava sempre um lenço dobrado dentro do livro de
chamada ou preso no cinto, para limpar as mãos, depois de
escrever no quadro-negro. Paninho bordado com flores, pássaros, borboletas. Ela passava o exercício e, de mesa em mesa, ia
corrigindo. Um cheiro de limpeza coloria o ar quando ela passava. Sua letra, como era bem desenhada, amarradinha uma na
outra!
Ninguém tinha maior paciência, melhor sabedoria, mais
encanto. E todos gostavam de aprender primeiro, para fazê-la
feliz. Eu, como já sabia ler um pouco, fingia não saber e aprendia
outra vez. Na hora da chamada, o silêncio ficava mais vazio e o
coração quase parado, esperando a vez de responder “presente”. Cada um se levantava, em ordem alfabética e, com voz
alta, clara, vaidosa, marcava sua presença e recebia uma bolinha
azul na frente do nome. Ela chamava o nome por completo, com
o pedaço da mãe e o pedaço do pai. Queria ter mais nome, pra
ela me chamar por mais tempo.
O giz, em sua mão, mais parecia um pedaço de varinha
mágica de fada, explicando os mistérios. E, se economizava o
quadro, para caber todo o ponto, nós também aproveitávamos
bem as margens do caderno, escrevendo nas beiradinhas das
folhas. Não acertando os deveres, Dona Maria elogiava a letra,
o raciocínio, o capricho, o aproveitamento do caderno. A gente
era educado para saber ser com orgulho. Assim, a nota baixa
não trazia tanta tristeza.
(Bartolomeu Campos de Queirós. Ler, escrever e fazer conta de cabeça.
São Paulo: Global, 2004. pp. 34-35. Adaptado.)

Questão 04
“Não acertando os deveres, Dona Maria elogiava a letra, o
raciocínio, o capricho, o aproveitamento do caderno.” (3º§)
O antônimo do termo destacado anteriormente é:
A) Valorizava.
B) Registrava.
C) Depreciava.
D) Abandonava.

Questão 05
Ao afirmar que “Um cheiro de limpeza coloria o ar quando
ela passava.” (1º§), o autor anuncia que a professora:
A) Era bastante orgulhosa e vaidosa.
B) Usava um perfume agradável e suave.
C) Parecia uma fada com a sua vestimenta clara.
D) Marcava sua presença pura ao corrigir os exercícios.

Questão 06
No fragmento “E todos gostavam de aprender primeiro,
para fazê-la feliz.” (2º§), o termo assinalado se refere à:
A) Fada misteriosa.
B) Letra bem desenhada.
C) Mãe do autor do texto.
D) Dona Maria, a professora.

Questão 07
Em “O giz, em sua mão, mais parecia um pedaço de varinha
mágica de fada, explicando os mistérios.” (3º§), a expressão
“mistérios” significa:
A) Vivências.
B) Verdades.
C) Devaneios.
D) Problemas.

Questão 08
De acordo com o texto, são características da professora,
EXCETO:
A) Exibia uma voz alta e clara.
B) Possuía a letra bem desenhada.
C) Gostava de vestido branco, como os anjos de maio.
D) Tinha maior paciência, melhor sabedoria, mais encanto.

No fragmento “Ninguém tinha maior paciência, melhor sabedoria, mais encanto.” (2º§), a expressão destacada pode ser
substituída, sem modificação de sentido, por:
A) Personalidade.
B) Conhecimento.
C) Graça e simpatia.
D) Delicadeza e educação.

Questão 02

Questão 09

São palavras citadas no texto que se encontram no feminino,
EXCETO:
A) letra
B) orgulho
C) presença
D) professora

Das palavras transcritas do texto, assinale, a seguir, a que
NÃO possui flexão de grau no diminutivo.
A) tinha
B) bolinha
C) varinha
D) beiradinhas

Questão 01

Questão 03
Há ERRO de grafia em:
A) O conhecimento é essencial para a nossa vida.
B) A professora despertava alegria através dos ensinamentos.
C) A educação é capaz de transformar a conciência e a lucidez.
D) Ler nos transporta para mundos mágicos e interessantes.

CARGO: COVEIRO (M)
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Questão 10

Questão 15

Leia a charge a seguir.

Para contar uma grande quantidade de moedas, Ricardo desenvolveu uma técnica para não perder a contagem. A cada
50 moedas dava um risco em um pedaço de papel; quando
juntava 10 riscos os apagava e desenhava um círculo. Ao final
da soma sobraram 34 moedas. No papel, Ricardo contou 3
círculos e 7 riscos. Quantas moedas havia no total?
A) 1.504
B) 1.854
C) 1.884
D) 1.918

(Disponível em: https://www.linguaportuguesa.blog.br/. Acesso em:
07/08/2021.)

A expressão “hipóteses” é acentuada pela mesma razão que
a seguinte palavra:
A) já
B) mágica
C) ninguém
D) paciência

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
Questão 11
“Considere que João é irmão de Maria; Maria é mãe de Pedro;
e, ainda, que Pedro é primo de Fátima. Dentre as relações
entre Fátima e João a única que pode estar correta é que
Fátima é ___________ de João.” Assinale a alternativa que
completa corretamente a afirmativa anterior.
A) tia
B) mãe
C) irmã
D) sobrinha

Questão 12
Uma pessoa precisa tomar um medicamento a cada 3 dias.
Se ela tomar o primeiro comprimido em uma terça-feira,
em que dia da semana tomará o quinto comprimido?
A) Domingo.
B) Quarta-feira.
C) Sexta-feira.
D) Sábado.

Questão 13
O ponteiro dos segundos de um relógio de parede adianta
10 segundos a cada volta completa. Quantos minutos o
ponteiro demora para dar 6 voltas completas?
A) 5 min.
B) 6 min.
C) 7 min.
D) 8 min.

Questão 14
Qual das alternativas a seguir apresenta o próximo elemento
da sequência lógica apresentada?
(0, 3, 7, 12, 18, ...)
A) 21
B) 25
C) 27
D) 29
CARGO: COVEIRO (M)

CONHECIMENTOS GERAIS
Questão 16
Atentados de 11 de setembro: a tragédia
que mudou os rumos do século XXI
“No dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos sofreram
o maior ataque a seu território desde o bombardeio japonês à
base de Pearl Harbor (no Havaí, em 1941). Na manhã daquela
terça-feira de setembro, no primeiro ano do século XXI, quatro
aviões comerciais americanos foram sequestrados na costa
leste do país. Dois deles foram lançados contra as torres
gêmeas do World Trade Center (WTC), na ilha de Manhattan,
em Nova York; um chocou-se com o Pentágono (sede do
Departamento de Defesa dos EUA, em Washington D.C.), e
outro caiu numa área desabitada no Estado da Pensilvânia.”
(Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional55351015. Adaptado.)

Os responsáveis pelo atentado eram terroristas, vinculados ao
grupo da Al-Qaeda, que era comandado por:
A) Fahd al-Quso.
B) Jamal al-Badawi.
C) Osama bin Laden.
D) Ayman al-Zawahiri.

Questão 17
“Um amplo estudo, produzido por mais de cem pesquisadores
e coordenado no Brasil, aponta que o país exportou mais do
que o dobro de linhagens ou variantes do SARS-CoV-2 (o novo
Coronavírus, que causa a Covid-19) do que importou de outros
países. A pesquisa analisou 3.866 genomas coletados até 30 de
junho de 2021 nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal
e estabeleceu, pela primeira vez, um mapa com a dinâmica da
introdução do novo Coronavírus no Brasil.”
(Disponível em: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimasnoticias/redacao/2021/10/22/brasil-exportou-mais-que-o-dobro-doque-recebeu-de-linhagens-do-coronavirus.htm.)

Sobre os impactos da pandemia no Brasil, é possível afirmar
que:
A) O mercado de trabalho teve um aumento significativo em
diversas áreas.
B) A saúde mental, em decorrência do confinamento, passou
por transformações benéficas.
C) O sistema financeiro não sofreu impacto devido à sustentação econômica da população.
D) As desigualdades sociais foram evidenciadas ou se agravaram
com o aumento da pobreza e com o crescimento da violência.
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Questão 18

Questão 21

“O Dia Mundial do Meio Ambiente foi instituído em 1974 pela
Organização das Nações Unidas (ONU) durante a Conferência
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano realizado
na cidade de Estocolmo, Suécia, entre os dias 5 e 16 de junho.
A Conferência teve a participação de representantes de 115
países e de diversas organizações de variados segmentos.”

“É um dos 27 estados brasileiros, tendo sido elevado a essa
condição no ano de 1962. Antes de ser anexado ao Brasil, pertencia à Bolívia e ao Peru. Localiza-se na região Norte, no bioma
Amazônia; o clima predominante é o equatorial úmido. O estado é um grande exportador de castanha-do-pará e madeira,
além de ser o principal produtor de borracha do país.”
(Mundo Educação. Dados gerais. Adaptado.)

(ANAMT. Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Adaptado.)

Sobre o meio ambiente, é INCORRETO afirmar que:
A) Compreende os seres vivos, somente.
B) Refere-se ao local onde se desenvolve a vida na Terra.
C) O espaço urbano, o patrimônio cultural e o patrimônio genético estão inseridos em sua concepção.
D) Trata-se do ambiente em que habitam os seres vivos em
várias condições, sejam elas ambientais, biológicas, físicas e
químicas.

Questão 19
“A escravidão foi uma instituição que se estabeleceu no Brasil
por volta da década de 1530, quando as primeiras medidas
efetivas de colonização foram implantadas pelos portugueses.
Essa escravização ocorreu, a princípio, com os nativos; entre os
séculos XVI e XVII foi sendo gradativamente substituída pela
escravização dos africanos que chegaram ao Brasil pelo tráfico
negreiro.”
(Mundo Educação. Escravidão no Brasil. Adaptado.)

Sobre a escravidão no Brasil, podemos afirmar que:
A) Teve início com a implantação do sistema de capitanias
hereditárias.
B) A relação de trabalho dos escravos com os portugueses
era remunerada.
C) Na era da industrialização brasileira, foi fundamental para o
crescimento do país.
D) Os povos indígenas não aceitaram a forma de escambo
proposta pelos portugueses.

Questão 20
“A CPI da Câmara Municipal de São Paulo recebeu denúncias de
assédio sexual contra médicos da Prevent Senior. As informações
foram passadas aos vereadores pela advogada Bruna Morato.
Ela prestou depoimento e representa 12 médicos que trabalharam para a Prevent Senior e os ajudou a elaborar um dossiê
com denúncias sobre a operadora.”
(Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/
10/21/cpi-da-camara-municipal-de-sp-recebe-denuncia-de-assediosexual-contra-medicos-da-prevent.ghtml. Acesso em: 21/10/2021.)

Considerando os tipos de assédio, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) Sexual: considerado apenas quando ocorre a tentativa de
um contato corporal para o ato sexual.
B) Moral: se dá mediante a exposição de uma pessoa a situações de constrangimento, humilhação e perseguição.
C) Virtual: conhecido também como cyberbullying, ocorre através do uso de tecnologias de informação e comunicação.
D) Psicológico: trata-se de uma violência emocional; é considerado quando ocorre no ambiente de trabalho, somente.

CARGO: COVEIRO (M)

O trecho anterior se refere a qual estado brasileiro?
A) Acre.
B) Bahia.
C) Sergipe.
D) Pernambuco.

Questão 22
“Em meados do século XIX, o Paraguai era uma próspera nação.
Até 1840, o país era fechado e buscava autossuficiência.
Naquele ano, assumiu o poder, o ditador Carlos Antônio López,
que abriu o Paraguai ao comércio exterior. A prosperidade
paraguaia contrariava o ditador argentino Juan Manuel de
Rosas, que impôs um bloqueio comercial ao Paraguai e se
negava a reconhecer a independência desse país. Carlos
Antônio López viu suas pretensões de integração com o
comércio mundial ameaçadas e montou um poderoso exército,
com apoio da Alemanha.”
(Disponível em: https://www.historia-brasil.com/imperio/guerraparaguay.htm. Adaptado.)

Considerando que o Paraguai não possui acesso ao mar,
tem como circunvizinhos os seguintes países, EXCETO:
A) Brasil.
B) Bolívia.
C) México.
D) Argentina.

Questão 23
Em relação às características da população brasileira, assinale
a afirmativa INCORRETA.
A) O Brasil é considerado um dos países mais populosos do
mundo.
B) Sua formação demorou séculos em decorrência de sua
miscigenação.
C) Possui características dos colonizadores europeus, dos africanos e dos indígenas.
D) É regularmente distribuída no território; são as regiões
povoadas de maneira uniforme.

Questão 24
A reciclagem é o processo de reaproveitamento de materiais
descartados. Seu grande objetivo é reintroduzi-los na cadeia
produtiva, a fim de que ainda gerem valor e sejam reutilizados, reduzindo, dessa forma, a produção de lixo, aumentando
a preservação dos recursos naturais, bem como melhorando
a qualidade de vida das pessoas. Sobre a reciclagem, assinale
a afirmativa INCORRETA.
A) Não causa impacto nos aterros sanitários.
B) É uma forma de sustento para milhões de pessoas.
C) Contribui para a diminuição da contaminação e poluição
dos rios e mares.
D) É o processo de conversão de desperdício em materiais e
produtos de potencial utilidade.
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Questão 25
“O professor de literatura Rômulo Arantes listou quais obras
literárias podem estar presentes no Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) deste ano, sendo elas ‘Memórias Póstumas de
Brás Cubas’, ‘A Hora da Estrela’ e ‘Vidas Secas’.”
(Disponível em: https://g1.globo.com/pi/piaui/ingressouniversitario/noticia/2021/10/19/professor-de-literatura-lista-quaisobras-literarias-podem-estar-no-enem-2021.ghtml. Acesso em:
22/10/2021.)

No livro “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, Machado de
Assis muda radicalmente o panorama da literatura brasileira
ao criar um narrador que resolve contar sua vida após a morte.
Trata-se de uma obra do tipo literário:
A) Conto.
B) Poema.
C) Comédia.
D) Romance.

CARGO: COVEIRO (M)
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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
completo e 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 completo, 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.

