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Eu sei, mas não devia
Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia.
A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos
e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E, porque
não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E, porque
não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as
cortinas. E, porque não abre as cortinas, logo se acostuma a
acender mais cedo a luz. E, à medida que se acostuma, esquece
o sol, esquece o ar, esquece a amplidão.
A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado
porque está na hora. A tomar o café correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo
da viagem. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A
sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus porque
está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia.
A gente se acostuma à poluição. Às salas fechadas de ar
condicionado e cheiro de cigarro. À luz artificial de ligeiro
tremor. Ao choque que os olhos levam na luz natural. Às
bactérias da água potável. À contaminação da água do mar.
À lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho,
a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães,
a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta.
A gente se acostuma a coisas demais, para não sofrer.
Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando
uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá.
A gente se acostuma para poupar a vida. Que aos poucos
se gasta, e que, gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma.
(Marina Colasanti, 1937. Publicado no Jornal do Brasil, 1972. Com
adaptações.)

Questão 01
É possível declarar que o texto tem como objetivo:
A) Retratar as circunstâncias inofensivas, porém vazias, vividas
diariamente.
B) Informar que a acomodação diária nos proporciona momentos tranquilos e agradáveis.
C) Salientar que vivemos “no automático” de maneira prazerosa, extraindo da vida grandes possiblidades.
D) Mostrar que nos acomodamos numa rotina repetitiva, que
não nos permite admirar a beleza que está a nossa volta.

Questão 02
Considerando o trecho “A gente se acostuma para poupar a
vida. Que aos poucos se gasta, e que, gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma.” (6º§), é possível deduzir que:
A) Nos acostumamos com diversas situações que nos fazem
bem.
B) Nos tornamos meros espectadores da vida das demais
pessoas.
C) Perdemos a nossa identidade, aos poucos, cada vez que
a vida nos atropela.
D) Vivemos a velocidade do tempo; entretanto, sabemos desfrutar os momentos bons.
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Questão 03
Em “Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia.” (1º§),
a expressão assinalada significa:
A) Adapta.
B) Censura.
C) Principia.
D) Descuida.

Questão 04
Considerando o fragmento “Em doses pequenas, tentando
não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento
ali, uma revolta acolá.” (5º§), o termo “ressentimento” pode
ser substituído, sem mudança de sentido, por:
A) Desgosto.
B) Desânimo.
C) Nervosismo.
D) Desconforto.

Questão 05
“A gente se acostuma para poupar a vida.” (6º§). É possível
afirmar que o oposto do termo destacado se refere a:
A) Renegar; iludir.
B) Desperdiçar; perder.
C) Preservar; conservar.
D) Vivenciar; experimentar.

Questão 06
A expressão “café” transcrita do texto é acentuada pela mesma
razão que a seguinte palavra:
A) já
B) acolá
C) potável
D) sanduíche

Questão 07
A separação silábica está INCORRETA em:
A) fru – ta
B) na – tu – ral
C) am – pli – dão
D) pa – ssa – ri – nho

Questão 08
Das palavras citadas no texto NÃO se apresenta no feminino:
A) ar
B) luz
C) dor
D) vida

Questão 09
Há ERRO de grafia em:
A) Viver é a sua única escolha.
B) Muitos questionam o própio objetivo da vida.
C) A felicidade é tão simples que não é enxergada.
D) Procuro promover otimismo e plantar sementes de paz e
justiça.
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Questão 10

Questão 14

Leia a tirinha a seguir.

“Juiz está para tribunal, assim como policial está para
_________________.” Assinale a alternativa que completa
corretamente a afirmativa anterior.
A) viatura
B) delegacia
C) presidiário
D) armamento

Questão 15
(Brasil de Fato. Coluna João Paulo Cunha. Esse mundo é uma sopa.
Publicado em: 01/10/2020. Adaptado.)

Em “Qual é seu nome?” o ponto de interrogação ( ? ) foi
utilizado para:
A) Omitir um termo.
B) Fazer uma pergunta.
C) Demonstrar emoção.
D) Abreviar uma afirmação.

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
Questão 11
Em um grupo de escoteiros, há 72 membros que possuem
experiência com acampamentos em localidades de baixa
temperatura e, do total de membros, 3/7 nunca acamparam
nesses lugares. Com base nas informações, qual é o número
de escoteiros que esse grupo possui?
A) 116
B) 126
C) 144
D) 168

Questão 12
Em uma segunda-feira, dia 17/04/2017, Henrique ficou com a
garganta muito inflamada e teve que tomar uma injeção de
corticoide. Depois de ser medicado, recebeu a orientação de
que deveria tomar uma nova dose 100 dias após a primeira
injeção, tempo necessário para que ela fosse devidamente
metabolizada pelo seu organismo. De acordo com as informações, em que dia da semana Henrique irá receber a nova
dose do medicamento?
A) Segunda-feira.
B) Terça-feira.
C) Quarta-feira.
D) Quinta-feira.

Questão 13
Igor recebe um salário de R$ 1.600,00 e pretende comprar um
presente de aniversário de R$ 2.000,00 para a sua namorada,
daqui a 5 meses. Qual é a fração de salário que Igor deverá
economizar para fazer a compra do presente no mês de aniversário de sua namorada?
A) 1/3
B) 1/4
C) 1/5
D) 1/6
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João foi sacar dinheiro em um caixa eletrônico que continha
cédulas de R$ 20,00; R$ 50,00; e, R$ 100,00. Considerando que
João irá sacar uma quantia de R$ 630,00, qual será o menor
número de cédulas que o caixa poderá entregá-lo?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10

CONHECIMENTOS GERAIS
Questão 16
No Brasil, a organização político-administrativa compreende
a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios; todos
são independentes nos termos da Constituição. Compõem a
organização política os poderes Legislativo e Executivo. Sobre
a composição dos poderes Legislativo e Executivo, relacione
adequadamente as colunas a seguir.
1. Legislativo.
2. Executivo.
( ) Prefeitos.
( ) Vereadores.
( ) Presidente da República.
( ) Deputados Federais.
( ) Governadores.
A sequência está correta em
A) 2, 1, 2, 1, 2.
B) 2, 1, 1, 2, 1.
C) 1, 2, 1, 1, 2.
D) 1, 1, 2, 2, 1.

Questão 17
“O Auxílio Emergencial Mineiro é um benefício financeiro temporário destinado às famílias que se encontram em situação
de extrema pobreza, como medida excepcional de enfrentamento às consequências econômicas e sociais da pandemia
decorrente do Covid-19. O benefício foi criado pela Lei nº
23.801/2021 e todas as definições e os critérios foram estabelecidos pelo documento, de iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).”
(Disponível em: http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/governopaga-auxilio-emergencial-mineiro-para-nascidos-em-maio-e-junho.)

O valor do Auxílio Emergencial Mineiro será pago em parcela
única de:
A) R$ 195,00
B) R$ 375,00
C) R$ 600,00
D) R$ 1.200.00
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Questão 18

Questão 21

“Foi instituído em 9 de maio de 2012, em decreto outorgado
pela então presidente do Brasil Dilma Rousseff, que o dia 17 de
outubro é o ‘Dia da Música Popular Brasileira’. A data foi
escolhida porque foi em um 17 de outubro que nasceu a
compositora, pianista e maestrina carioca Chiquinha Gonzaga
(1847-1935), cuja obra é um dos pilares da música popular
desenvolvida no Brasil ao longo do século XX.”

“O Congresso remanejou mais de R$ 600 milhões do Orçamento, que, anteriormente, seriam utilizados para o financiamento de pesquisas, e destinou recursos para aplicações em
outras áreas de sete ministérios. O projeto foi modificado no
Congresso a pedido do Ministério da Economia e gerou protesto de oito entidades ligadas à ciência no país.”

(Disponível em: https://g1.globo.com/pop-arte/musica/blog/mauroferreira/post/2021/10/17/dia-da-musica-popular-brasileira-festejadoem-17-de-outubro-repoe-em-pauta-o-significado-de-mpb.ghtml. Acesso
em: 18/10/2021.)

Podemos afirmar que a Música Popular Brasileira (MPB)
tem como ícones:
A) Chico Buarque; Elis Regina; Caetano Veloso; e, Edu Lobo.
B) Gal Costa; Maria Bethânia; Caetano Veloso; e, Dominguinhos.
C) Gilberto Gil; Caetano Veloso; Milton Nascimento; e, Martinho da Vila.
D) Caetano Veloso; Elis Regina; Gilberto Gil; Raul Torres; e,
João Pacífico.

Questão 19
“O Sítio do Picapau Amarelo foi uma das maiores obras de
_____________________, ao criar o sítio e suas personagens;
ele não imaginava que estaria marcando para sempre a história
da literatura infantil brasileira, que faria desse paulista da cidade
de Taubaté, seu maior representante. Um dos primeiros escritores a se enveredar pelo universo lúdico das crianças; quando
começou a escrever para os pequenos, ainda não existia literatura voltada para tal público, que precisava se contentar com as
difíceis histórias escritas para adultos. A história do Sítio do
Picapau Amarelo teve início no ano de 1921.”
(Disponível em: https://escolakids.uol.com.br/portugues/sitio-dopicapau-amarelo.htm. Adaptado.)

Considerando o autor do Sítio do Picapau Amarelo, assinale a
alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.
A) Monteiro Lobato
B) Machado de Assis
C) Ziraldo Alves Pinto
D) Carlos Drummond de Andrade

Questão 20
“David Card, Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens foram premiados com o prêmio ‘Nobel de Economia 2021’. Os pesquisadores foram premiados pelo uso de experimentos naturais
(situações da vida real para calcular seus impactos no mundo)
para entender as relações de causa e efeito em áreas como
mercado de trabalho e educação. Essa abordagem dos economistas acabou se estendendo para outras áreas e revolucionou
as pesquisas de campo pelo mundo.”
(Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/10/11/
david-card-joshua-angrist-e-guido-imbens-ganham-nobel-de-economia2021.ghtml.)

David Card apresentou o estudo sobre os efeitos do salário
mínimo, da migração e da educação no mercado de trabalho.
No Brasil, o valor do salário mínimo vigente é:
A) R$ 1.045,00
B) R$ 1.100.00
C) R$ 1.200,00
D) R$ 1.450,00
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(Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/10/10/
falta-de-consideracao-diz-marcos-pontes-sobre-corte-de-r-600-milhoesno-orcamento-da-ciencia-com-aval-do-governo.ghtml. Acesso em:
11/10/2021.)

É o atual Ministro da Economia do Brasil:
A) Arthur Lira.
B) Paulo Guedes.
C) Onyx Lorenzoni.
D) Rodrigo Pacheco.

Questão 22
“Algumas profissões surgiram com as mídias digitais e a de
Influencer é uma delas, sem dúvida nenhuma. O digital influencer é uma revolução de ideias, postura e voz da sociedade
nas redes sociais. A principal característica do influenciador
digital é a sua capacidade de influenciar as pessoas através
da sua produção de conteúdo nas redes sociais. Também
batizados de creators, ou seja, criadores de conteúdo de
sucesso, seguidos por milhões na internet.”
(Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/tecnologia/
seguranca-digital/o-que-um-influencer-digital-faz,d7861dc9df6d64dbe
158613159000362gbmffrak.html. Acesso em: 18/10/2021.)

Sobre as mídias digitais, bem como o digital influencer, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) O aumento de consumo de informação e o de produtos
vendidos na internet favoreceram o crescimento do digital influencer.
( ) Pessoas comuns podem produzir conteúdos e inseri-los nas mídias digitais; não apenas os executivos de
cinema e TV.
( ) São consideradas plataformas de mídias digitais: blog, Instagram, Facebook e YouTube, sendo considerados meios
de entrega de informações.
A sequência está correta em
A) F, V, F.
B) V, F, F.
C) F, F, V.
D) V, V, V.

Questão 23
“Para a superfície do Brasil foi calculado o valor de
8.510.345,538 km²; conforme publicado no DOU nº 41, de
03/03/2021, bem como na Portaria nº 47, de 01 de março de
2021. O redimensionamento dos valores de áreas é próprio da
evolução das geotecnologias aplicadas no monitoramento da
dinâmica da divisão territorial brasileira, que implica na atualização periódica dos valores das áreas estaduais e municipais.”
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE.)

São considerados estados limítrofes às Minas Gerais, EXCETO:
A) Goiás.
B) Bahia.
C) Tocantins.
D) Mato Grosso do Sul.
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Questão 24
“Os continentes do mundo são grandes faixas de terra cercadas
por água, onde é possível encontrar diversas formas de vida,
vegetação e clima. No total, são seis: América, Europa, Ásia,
África, Oceania e Antártida. Os continentes do mundo se formaram no período Pré-cambriano, há cerca de 4,5 bilhões de anos,
sobre placas tectônicas, que, inicialmente, estavam agrupadas
em uma imensa massa territorial chamada de Pangeia.”
(Continentes do Mundo. Educa Mais Brasil.)

Assinale, a seguir, o país do continente americano que tem
como capital a cidade de Havana.
A) Cuba.
B) México.
C) Honduras.
D) El Salvador.

Questão 25
“Candidato republicano conservador ao governo do Texas,
Allen West, disse no Twitter que ‘nada do que passou por conta
da Covid-19 mudou sua posição contra a obrigatoriedade de
vacinas’. Ele está internado em um hospital, onde está sendo
tratado contra a doença; tem feito oposição à obrigatoriedade
de vacinas e não foi imunizado contra a Covid-19.”
(Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/10/10/
internado-com-covid-candidato-ao-governo-do-texas-condenaobrigatoriedade-de-vacina.ghtml. Acesso em: 11/10/2021).

O Texas é um grandioso estado do seguinte país:
A) Chile.
B) Canadá.
C) Panamá.
D) Estados Unidos da América (EUA).

CARGO: CUIDADOR EM SAÚDE – STR (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
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.

