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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A arte de ser feliz 
 

Houve um tempo em que a minha janela se abria para um 
chalé. Na ponta do chalé brilhava um grande ovo de louça azul. 
Nesse ovo costumava pousar um pombo branco. Ora, nos dias 
límpidos, quando o céu ficava da mesma cor do ovo de louça, o 
pombo parecia pousado no ar. Eu era criança, achava essa 
ilusão maravilhosa, e sentia-me completamente feliz. 

Houve um tempo em que a minha janela dava para um 
canal. No canal oscilava um barco. Um barco carregado de 
flores. Para onde iam aquelas flores? Quem as comprava? 
Em que jarra, em que sala, diante de quem brilhariam, na 
sua breve existência? E que mãos as tinham criado? E que 
pessoas iam sorrir de alegria ao recebê-las? Eu não era mais 
criança, porém minha alma ficava completamente feliz. 

Houve um tempo em que a minha janela se abria para uma 
cidade que parecia ser feita de giz. Perto da janela havia um 
pequeno jardim quase seco. Era uma época de estiagem, de 
terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Mas todas as manhãs 
vinha um pobre homem com um balde e, em silêncio, ia ati-
rando com a mão umas gotas de água sobre as plantas. Não era 
uma rega: era uma espécie de aspersão ritual, para que o jardim 
não morresse. E eu olhava para as plantas, para o homem, para 
as gotas de água que caíam de seus dedos magros, e meu 
coração ficava completamente feliz. 

Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor. 
Outras vezes encontro nuvens espessas. Avisto crianças que 
vão para a escola. Pardais que pulam pelo muro. Gatos que 
abrem e fecham os olhos, sonhando com pardais. Borboletas 
brancas, duas a duas, como refletidas no espelho do ar. Às 
vezes, um avião passa. Tudo está certo, no seu lugar, cum-
prindo o seu destino. E eu me sinto completamente feliz. 

Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas, que 
estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não 
existem, outras dizem que essas coisas só existem diante das 
minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a 
olhar, para poder vê-las assim. 

(Crônica extraída do Livro “Escolha o seu sonho” de Cecília Meireles. 4ª 
ed., Rio de Janeiro: Global Editora, 2016. Com adaptações.) 

 

Questão 01 
Através das ideias textuais, é possível afirmar que a autora, 
Cecília Meireles, além de se preocupar em “definir” a 
felicidade, ela declara: 
A) Que vive “correndo” atrás da felicidade, algo efêmero e 

inútil. 
B) Como é injusto tentar ser feliz, pois tudo obedece à de-

terminação divina. 
C) Que os momentos de euforia e alegria exacerbada são 

mágicos e prazerosos. 
D) O que a faz sentir-se “completamente feliz”, demons-

trando o segredo desta arte. 

Questão 02 
Segundo o texto, é possível afirmar que: 
A) É, de fato, impossível ser feliz hoje em dia. 
B) Para ser “completamente feliz” devemos ser, verdadeira-

mente, alegres. 
C) A autora busca nas pequenas coisas da vida o seu sentido 

de “sentir-se feliz”. 
D) Admirar o mundo é valorizar as adversidades, bem como 

as conquistas vividas. 
 

Questão 03 
Pela sua janela, a autora valoriza os pequenos detalhes da 
vida, ou seja, ela observa o sentimento da vida escondido 
em gestos cotidianos. É possível afirmar que esse olhar 
trata-se de: 
A) Uma visão contemplativa da vida. 
B) Um reconhecimento das criações do homem. 
C) Um pequeno instante de melancolia e revolta. 
D) Uma certa indiferença pelas paisagens da natureza. 
 

Questão 04 
No trecho “Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro 
em flor.” (4º§), a expressão “às vezes” significa: 
A) Por acaso. 
B) Constantemente. 
C) De vez em quando. 
D) Em nenhum momento. 
 

Questão 05 
Considerando o trecho “Houve um tempo em que a minha 
janela dava para um canal. No canal oscilava um barco.” 
(2º§), o termo assinalado, pode ser substituído, sem altera-
ção de sentido, por: 
A) Sumia. 
B) Percorria. 
C) Balançava. 
D) Naufragava. 
 

Questão 06 
No fragmento “Para onde iam aquelas flores? Quem as 
comprava? Em que jarra, em que sala, diante de quem bri-
lhariam, na sua breve existência? E que mãos as tinham 
criado? E que pessoas iam sorrir de alegria ao recebê-las?” 
(2º§), o ponto de interrogação (?) tem como finalidade: 
A) Cometer delírios. 
B) Estabelecer certezas. 
C) Interromper declarações. 
D) Provocar questionamentos. 
 

Questão 07 
Em “Eu não era mais criança, porém minha alma ficava 
completamente feliz.” (2º§), a relação estabelecida pela ex-
pressão em destaque denota: 
A) Causa. 
B) Escolha. 
C) Compensação. 
D) Acrescentamento. 

 



ᾠ 

     

 

 
3 CARGO: VIGILANTE EPIDEMIOLÓGICO (T) 

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVÁLIA/MG 

Questão 08 
As expressões destacadas pertencem à mesma classe gra-
matical com uma única EXCEÇÃO; assinale-a. 
A) “Para onde iam aquelas flores?” 
B) “Eu era criança, achava essa ilusão maravilhosa, (...)” 
C) “Mas todas as manhãs vinha um pobre homem com um 

balde (...)” 
D) “Borboletas brancas, duas a duas, como refletidas no 

espelho do ar.” 
 

Questão 09 
Há ERRO de grafia em: 
A) Ser feliz é ter alegria e bem-estar absoluto. 
B) As pessoas passam a vida inteira buscando a felicidade. 
C) A felicidade tem se revelado na busca do prazer momen-

tâneo. 
D) As incertesas da vida são assustadoras e nos deixam de-

primidos. 
 

Questão 10 
A expressão “chalé” transcrita do texto é acentuada pelo 
mesmo motivo que a seguinte palavra: 
A) céu 
B) está 
C) caíam 
D) época 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 
 

Questão 11 
A densidade demográfica é dada pela razão entre o número 
total de habitantes de uma região e sua área. Dessa forma, 
considerando que a área do município de Ervália seja de, 
aproximadamente, 360 Km² e a sua população em torno de 
18.000 habitantes, a densidade demográfica do município de 
Ervália é de, aproximadamente: 
A) 18 hab/km² 
B) 20 hab/km² 
C) 50 hab/km² 
D) 360 hab/km² 
 

Questão 12 
A equação do segundo grau tem esse nome porque se 
refere a uma equação polinomial, cujo termo de maior grau 
está elevado ao quadrado. Também chamada de equação 
quadrática é representada por: 
 

ax2 + bx + c = 0 
 

Em relação à informação retratada, assinale a alternativa 
correta. 
A) O coeficiente c nunca pode ser igual a zero. 
B) O coeficiente b é sempre diferente de zero. 
C) O coeficiente a é o único numa equação de 2º grau que 

pode ter seu valor igual a zero. 
D) Sabe-se que x é a incógnita e representa um valor desco-

nhecido; as letras a, b e c são chamadas de coeficientes 
da equação. 

Questão 13 
As equações de primeiro grau são sentenças matemáticas 
que estabelecem relações de igualdade entre termos co-
nhecidos e desconhecidos, representadas sob a forma:  
 

ax + b = 0 
 

Em relação à informação retratada, é correto afirmar que: 
A) Sabe-se que b é o termo que representa a incógnita. 
B) A igualdade 2 . x = 4 não pode ser considerada um exemplo 

de equação do 1º grau. 
C) Considera-se que x é o termo que representa o número 

real, conhecido na equação de 1º grau. 
D) Tem-se que a e b são números reais, sendo a ≠ 0 e x 

simboliza a incógnita, ou seja, o valor desconhecido. 
 
O trecho contextualiza as questões 14 e 15. Leia-o atentamente. 
 

Segundo dados da OMS – Organização Mundial da Saúde, 
em seu sítio eletrônico: 
 

“A maioria das pessoas (cerca de 80%) se recupera da doença 
sem precisar de tratamento hospitalar. Uma em cada seis 
pessoas infectadas por Covid-19 fica gravemente doente e 
desenvolve dificuldade de respirar. As pessoas idosas e as que 
têm outras condições de saúde como pressão alta, problemas 
cardíacos e do pulmão, diabetes ou câncer, têm maior risco de 
ficarem gravemente doentes. No entanto, qualquer pessoa 
pode pegar a Covid -19 e ficar gravemente doente.” 
 

Questão 14 
A qual porcentagem o trecho destacado “uma em cada seis 
pessoas” se refere, aproximadamente? 
A) 10% 
B) 16,66% 
C) 32,22% 
D) 60% 
 

Questão 15 
Levando em consideração que “a maioria das pessoas (cerca 
de 80%) se recupera da doença sem precisar de tratamento 
hospitalar”, em um grupo de 240 pessoas, quantas, aproxi-
madamente, se recuperariam da doença sem precisar de 
tratamento hospitalar? 
A) 24  
B) 80 
C) 160 
D) 192 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 16 
O Brasil é uma República Federativa Constitucional Presi-
dencialista; foram presidentes do país, EXCETO: 
A) Floriano Peixoto. 
B) Ulysses Guimarães. 
C) Prudente de Morais. 
D) Deodoro da Fonseca. 
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Questão 17 
“Reino Unido ameaça a União Europeia com guerra comer-
cial para reabrir Brexit. O Governo de Boris Johnson está 
convencido de que nunca deveria ter assinado o Protocolo 
da Irlanda do Norte, o documento anexo ao Acordo de 
Retirada do Reino Unido da União Europeia (UE) mais difícil 
de ser implementado e que atrasou as negociações até o 
último minuto. Pressionado sobretudo por seus aliados 
unionistas da Irlanda do Norte, Downing Street exige, agora, 
que Bruxelas realize uma revisão drástica do Protocolo, 
começando pela retirada de uma de suas disposições funda-
mentais: a supervisão judicial da aplicação do tratado na 
região por parte do Tribunal de Justiça da UE.” 

(Disponível em: https://brasil.elpais.com/internacional/2021-10-
12/reino-unido-ameaca-ue-com-guerra-comercial-para-reabrir-

brexit.html. Acesso em: 24/10/2021.) 

Em referência ao texto citado, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. Bretix é o termo referente à decisão do Reino Unido de 

se aliar com a União Europeia. 
II. A União Europeia é composta por países europeus que 

praticam o livre comércio. 
III. O Reino Unido deixou a União Europeia após a votação 

de um plebiscito; os eleitores britânicos decidiram que 
os países deveriam deixar o bloco econômico. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) II. 
B) III. 
C) I e II. 
D) II e III. 
 

Questão 18 
“Um terremoto foi registrado na região Nordeste de Taiwan, 
segundo a agência de meteorologia. As autoridades anun-
ciaram que uma mulher ficou ferida, mas o fenômeno não 
provocou danos materiais importantes.” 

(Disponível em: https://noticias.r7.com/internacional/terremoto-de-65-
graus-atinge-o-nordeste-de-taiwan-24102021. Acesso em: 24/10/2021. 

Adaptado.) 
 

Em relação ao fenômeno “terremoto”, assinale a afirma-
tiva INCORRETA. 
A) Ocorre na superfície terrestre em decorrência de eventos 

geológicos. 
B) A movimentação das placas tectônicas resulta no episó-

dio denominado terremoto.  
C) Não é possível mensurar as vibrações internas da Terra 

devido à profundidade da movimentação geológica.   
D) A ruptura de uma rocha no interior da Terra, também conhe-

cida como falha geológica, reflete na superfície terrestre, 
ocasionando o terremoto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 19 

 
 

“A arte do grafite é uma forma de manifestação artística em 
espaços públicos. A definição mais popular diz que o grafite 
é um tipo de inscrição feita em paredes. Existem relatos e 
vestígios dessa arte desde o Império Romano.” 

(Brasil Escola. Grafite. Fragmento.) 
 

Sobre a arte do grafite, é INCORRETO afirmar que: 
A) Está ligada, diretamente, ao movimento Hip-Hop. 
B) O estilo do grafite brasileiro possui reconhecimento mundial. 
C) É classificado, muitas vezes, como um ato de vandalismo 

e poluição visual. 
D) Trata-se da maneira de expressar a evolução da humani-

dade; em especial, das classes mais favorecidas. 

 
Questão 20 
“Camponesa que liderou tropas francesas durante a Guerra 
dos Cem Anos; conquistou significativas vitórias para a 
França, quebrando um ciclo de derrotas desse país. Captu-
rada pelos ingleses, foi julgada e condenada por bruxaria, 
sendo morta na fogueira aos 19 anos de idade.” 
Levando em consideração que as mulheres tiveram uma 
grande e notável influência na história mundial, podemos 
afirmar que o trecho anterior se refere a: 
A) Elizabeth I. 
B) Elena Gala. 
C) Joana d’Arc. 
D) Rainha Vitória. 
 

Questão 21 
“PIS é o benefício do Abono Salarial, no valor máximo de 1 
salário mínimo; é disponibilizado automaticamente, todos 
os anos, aos trabalhadores que receberam, em média, até 2 
salários mínimos de remuneração nos últimos 12 meses.” 

(Governo do Brasil. Trabalho e Emprego. Adaptado.) 
 

Tem direito ao abono salarial: 
A) Empregada doméstica. 
B) Trabalhadores de empresas públicas e privadas. 
C) Trabalhadores rurais empregados por pessoa física. 
D) Trabalhadores urbanos empregados por pessoa física. 
 
 
 

https://brasil.elpais.com/internacional/2021-10-12/reino-unido-ameaca-ue-com-guerra-comercial-para-reabrir-brexit.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-10-12/reino-unido-ameaca-ue-com-guerra-comercial-para-reabrir-brexit.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-10-12/reino-unido-ameaca-ue-com-guerra-comercial-para-reabrir-brexit.html
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Questão 22 
“A Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, 
surgiu da necessidade de inibir os casos de violência domés-
tica no Brasil. O nome foi escolhido em homenagem à 
farmacêutica cearense ‘Maria da Penha Maia Fernandes’, 
que sofreu agressões do ex-marido por 23 anos e ficou 
paraplégica após uma tentativa de assassinato.” 

(IMP. Instituto Maria da Penha. Brasil Saúde e Ação.) 
 

Sobre os tipos de agressões considerados como violência 
contra a mulher, marque V para os verdadeiros e F para os 
falsos. 
(     ) Humilhar, insultar, isolar e perseguir. 
(     ) Caluniar, injuriar e difamar. 
(     ) Não deixar trabalhar, reter dinheiro e destruir objetos. 
A sequência está correta em 
A) V, V, V. 
B) V, F, V. 
C) F, F, F. 
D) F, V, F. 
 

Questão 23 
“Para reforçar a proteção da Caatinga, o único bioma 100% 
brasileiro, o Governo Federal, por meio do Ministério do 
Meio Ambiente (MMA), criou uma nova etapa do ‘Programa 
Adote um Parque’ voltada, exclusivamente, para o ecossis-
tema. O ‘Adote um Parque Trilhas da Caatinga’ contará com 
investimentos privados para revitalização de áreas em 
parques nacionais e irá estimular a participação da comuni-
dade na agenda ambiental.” 

(Presidência da República. Casa Civil. Parques Nacionais. Adaptado.) 
 

São consideradas características da vegetação da Caatinga, 
EXCETO:  
A) Apresenta clima semiárido. 
B) Tem fauna e flora adaptadas à seca. 
C) Possui várias espécies endêmicas em extinção. 
D) É composta por um conjunto de florestas e ecossistemas. 

 
Questão 24 
“Prevista na Constituição Federal – Art. 22, inciso XXVIII e Art. 
84, inciso XIX –, a mobilização nacional é um instrumento 
legal que tem por objetivo manter o país preparado para 
fazer frente a uma eventual agressão estrangeira. Abran-
gente, reúne um conjunto de atividades planejadas, orienta-
das e empreendidas pelo Estado visando ao aumento rápido 
de recursos humanos e materiais disponíveis para a Defesa. 
O ato de decretar a mobilização é prerrogativa presidencial. 
Durante um conflito, a mobilização nacional canaliza todos 
os recursos do país – humanos, financeiros e materiais – para 
atender aos esforços contra a agressão estrangeira.” 

(Governo Federal. Mobilização Nacional.) 
 

A mobilização nacional é regida pelo(a): 
A) Casa Civil. 
B) Congresso Nacional. 
C) Ministério da Defesa. 
D) Supremo Tribunal Federal. 
 
 

Questão 25 
“A pandemia de Covid-19 trouxe, além da crise sanitária, 
problemas econômicos e políticos. Setores da sociedade se 
veem empurrados para o mundo digital como forma de 
gerar renda, obter informações e até mesmo estudar.” 

(Disponível em: https://www.politize.com.br/inclusao-digital-no-
brasil/.) 

 

Sobre os benefícios da inclusão digital, analise as afirmati-
vas a seguir. 
I. Permite ter acesso a diferentes culturas, saberes locais 

sendo os mais remotos do mundo. 
II. Favorece a cidadania, pois permite acesso aos serviços 

on-line como a emissão de documentos pessoais. 
III. Fomenta a empregabilidade e a renda através de traba-

lhos remotos. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) III, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 
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 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.  

3. 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. 

4. 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. 

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 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. 

6. 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). 

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) devidamente assinado em local específico. 

8. 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. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação da 
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 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. 

11. 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. 




