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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOLAR 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O professor do futuro 
 

O professor do futuro (e do sempre) deve ensinar, no 
presente, não o método que passa (e até faz passar...), mas 
a alma que permanece.  

Deve ensinar, não a única resposta certa em meio à múl-
tipla desescolha, mas a capacidade de cometer erros criativos, 
de ver que um fracasso, didaticamente, vale mil sucessos.  

Ensinar, não a opção correta, a única porteira pela qual 
a boiada passa, de cabeça baixa, para o matadouro, mas a 
coragem de pular no escuro (se for preciso), e com os olhos 
abertos.  

Transmitir, não o conhecimento mastigado, a ração, mas 
despertar no aluno a vontade de mastigar por conta própria, de 
usar a razão, de saborear conhecimentos tradicionais e inéditos.  

O professor do futuro ensina, não o caminho das pedras, 
mas o amor às pedras que existem em todos os caminhos.  

O verdadeiro professor é um inspirador.  
Suas aulas são poéticas, proféticas.  
Não hipnotizam, acordam. Não cansam, desafiam. Não 

anestesiam, fazem refletir.  
(Gabriel Perissé. Projeto DOSVOX – NCE/UFRJ. Matéria publicada em 

01/09/2002. Edição nº 37. Adaptado.) 

 

Questão 01 
Considerando o trecho “Ensinar, não a opção correta, a 
única porteira pela qual a boiada passa, de cabeça baixa, 
para o matadouro, mas a coragem de pular no escuro (se 
for preciso), e com os olhos abertos.” (3º§), é possível 
afirmar que: 
A) A expressão “boiada” se trata de um ensino incapaz e ul-

trapassado. 
B) O fragmento mostra uma incerteza em relação ao tema 

tratado no texto. 
C) É fundamental indicar as várias possibilidades e incentivar 

novas descobertas. 
D) É um exemplo adequado; no entanto, em nada acrescenta 

ou fortalece a tese defendida no texto. 
 

Questão 02 
Em “O verdadeiro professor é um inspirador.” (6º§), é pos-
sível deduzir que o professor: 
A) Contesta os possíveis sucessos dos alunos. 
B) Influencia, orienta e estimula os seus alunos. 
C) Transmite, aos seus alunos, um pensamento repetido. 
D) Ensina com coragem e reflexão, anestesiando os seus alunos. 

 
Questão 03 
A expressão “profética” transcrita do texto é acentuada 
pelo mesmo motivo que as seguintes palavras, EXCETO: 
A) até 
B) única 
C) método 
D) múltipla 
 

Questão 04 
No trecho “O professor do futuro (e do sempre) deve ensinar, 
no presente, não o método que passa (e até faz passar...), mas 
a alma que permanece.” (1º§), os parênteses têm como 
objetivo: 
A) Isolar comentários. 
B) Enfatizar questionamentos. 
C) Anunciar a opinião do leitor. 
D) Marcar uma pausa de longa duração. 
 

Questão 05 
Considerando o fragmento “Deve ensinar, não a única res-
posta certa em meio à múltipla desescolha, mas a capaci-
dade de cometer erros criativos, de ver que um fracasso, 
didaticamente, vale mil sucessos.” (2º§), podemos afirmar 
que a expressão destacada exprime circunstância de: 
A) Modo. 
B) Ordem. 
C) Tempo. 
D) Escolha. 
 

Questão 06 
Em “Não hipnotizam, acordam. Não cansam, desafiam. Não 
anestesiam, fazem refletir.” (8º§), o termo assinalado pode 
ser substituído, sem alteração de sentido, por: 
A) Contentar; encantar. 
B) Disfarçar; dissimular. 
C) Considerar; ponderar. 
D) Renunciar; entregar-se. 
 

Questão 07 
Considerando a norma culta da Língua Portuguesa, assinale 
a afirmativa que apresenta ERRO de ortografia. 
A) O bom professor inspira e ensina incançavelmente.  
B) O professor deverá criar situações para a própria criança 

descobrir. 
C) Despertar o interesse e o entusiasmo dos alunos é ensinar 

com êxito. 
D) O professor é aquele que transfere o que sabe e aprende 

o que ensina. 
 

Questão 08 
Substantivos são palavras que se referem aos nomes. Afinal, 
todos os seres, objetos, fenômenos e lugares que nos cercam 
são nomeados por algum termo. Considerando que eles 
podem variar em gênero (feminino e masculino), trata-se de 
palavra transcrita do texto que se apresenta no feminino: 
A) alma 
B) amor 
C) professor 
D) conhecimento 
 

Questão 09 
“[...] mas despertar no aluno a vontade de mastigar por 
conta própria, de usar a razão, de saborear conhecimentos 
tradicionais e inéditos.” (4º§) Assinale, a seguir, a alternativa 
que evidencia o significado oposto da expressão destacada. 
A) Clássicos; antigos. 
B) Intensos; infinitos. 
C) Padronizados; comuns. 
D) Contemporâneos; modernos. 
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Questão 10 
Leia a charge a seguir: 
 

 
 (Disponível em: 

https://www.facebook.com/inclutopiaeducacional/photos/a.2 
005347286252579/2258676507586321/?type=3. Acesso em: 

12/06/2022.) 
 

Em “Afinal, o que faz um professor?”, o ponto de interrogação 
foi empregado para: 
A) Indicar uma dúvida. 
B) Anunciar uma sugestão. 
C) Finalizar uma frase declarativa. 
D) Enfatizar o ponto de vista do autor. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 
 
Questão 11 
Dentre as alternativas apresentadas a seguir, qual NÃO per-
tence ao grupo lógico das demais? 
A) Cantil. 
B) Caneca. 
C) Garrafa. 
D) Geladeira. 
 
Questão 12 
Ao promover um Concurso Público para a contratação de 25 
novos funcionários para o setor de serviços gerais, a pre-
feitura do município Y passará a contar com um total de 
funcionários nesse setor que corresponde a 5/4 da quan-
tidade de funcionários antes do Concurso Público. Com base 
nessa situação hipotética, pode-se concluir que o total de fun-
cionários no setor de serviços gerais, após o Concurso Público, 
será de: 
A) 100 funcionários. 
B) 125 funcionários. 
C) 150 funcionários. 
D) 175 funcionários. 
 
Questão 13 
Marcelina trabalha como agente de endemias na prefeitura do 
município Y e passou por uma cirurgia de extração de pedras 
na vesícula. Por esse motivo, ela retirou licença-saúde de 20 
dias, contados sem interrupção. Sendo assim, se a licença de 
Marcelina iniciar sua contagem em uma quarta-feira e ela re-
tornar ao trabalho no dia seguinte ao último dia de licença, em 
que dia da semana Marcelina irá voltar a trabalhar? 
A) Segunda-feira. 
B) Terça-feira. 
C) Quarta-feira. 
D) Quinta-feira. 

Questão 14 
Os trabalhadores – José, Mário e Pedro, estão juntos em 
uma obra para a construção de um novo edifício municipal. 
Cada um dos trabalhadores será designado para uma das 
funções: arremate, misturas, concretagem. Considere que: 
 Mário é o trabalhador menos experiente e ficará com a 

função de misturas; 
 o trabalhador mais experiente não ficará com a concretagem; e, 
 José não ficará com a função de concretagem. 
Com base nessas informações, pode-se afirmar corretamente 
que: 
A) José ficará com a função de arremate e Pedro é o traba-

lhador mais experiente. 
B) Pedro ficará com a função de concretagem e José é o tra-

balhador mais experiente. 
C) Mário ficará com a função de misturas e Pedro não é o 

trabalhador mais experiente. 
D) José não ficará com a função de misturas e Pedro é o 

trabalhador menos experiente. 
 

Questão 15 
Karina comprou um computador em 15 prestações mensais, 
cada uma no valor de R$ 154,00. Após pagar 4 prestações do 
computador, ela decidiu quitar o pagamento junto com a 
quinta parcela, pois havia recebido um bônus em seu trabalho 
que lhe permite realizar esse adiantamento. Dessa forma, 
qual será o valor que Karina irá desembolsar para quitar o 
computador? 
A) R$ 1.694,00 
B) R$ 1.848,00 
C) R$ 2.002,00 
D) R$ 2.156,00 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questão 16 
Foi em 1987 que a diplomata norueguesa Gro Harlem 
Brundland cunhou, pela primeira vez, a expressão “desen-
volvimento sustentável”. Ela se referiu ao termo como a capa-
cidade de suprir as necessidades do presente sem afetar a 
habilidade das gerações futuras de suprirem as próprias 
necessidades. 

(Omega Energia.) 
 

Em relação às práticas sustentáveis, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O lixo doméstico deverá ser separado em rejeitos orgâ-

nicos e não orgânicos. Os não orgânicos devem ser di-
recionados para a coleta seletiva de lixo e os rejeitos 
orgânicos devem ser devidamente compostados e utili-
zados como adubo. 

(     ) Na aquisição de produtos, deve-se ter preferência por 
aqueles que possuam garantia de procedência ambiental.  

(     ) Apenas a utilização de transportes coletivos diminui a 
emissão de gases na atmosfera. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V. 
B) F, V, F. 
C) F, F, V. 
D) V, V, F. 
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Questão 17 
A dependência digital já passou a ser patologia psiquiátrica 
em alguns países. Existem profissionais e estudiosos que já 
associam a dependência digital à alcoólica. No Brasil, a de-
pendência ainda não é considerada doença e, sim, um trans-
torno que deve ser tratado por um psicólogo o quanto antes 
para obter melhores resultados. 

(Mundo Educação.) 
 

São considerados sintomas de uma pessoa com dependência 
digital, EXCETO: 
A) Verificar, constantemente, a caixa de entrada do e-mail. 
B) Utilizar a internet e os seus benefícios esporadicamente. 
C) Desprender da sociedade, permanecendo mais tempo no 

computador. 
D) Permanecer incessantemente em salas de bate-papo ou 

mensagens instantâneas. 
 

Questão 18 
Em 2022, a Flip retoma as ruas de Paraty 

 

A Flip celebra sua 20ª edição retomando as ruas e praças de 
Paraty. A Festa já tem data para acontecer: de 23 a 27 de 
novembro de 2022. Nos dois anos anteriores, frente às di-
ficuldades e urgências impostas pela Covid-19, a Flip preci-
sou se reinventar. Desde 2003, quando estreou em um es-
paço improvisado com pouco mais de vinte autores con-
vidados, a Flip se conectou intimamente ao território que a 
recebeu. Pioneira em ocupar os espaços públicos com cul-
tura, a Flip é um momento importante para o debate de 
ideias e um ponto de encontro de toda a diversidade – o F, 
afinal, é de festa. 

(Disponível em: www.flip.org.br.) 
 

São considerados os principais consagrados escritores minei-
ros, EXCETO: 
A) Darcy Ribeiro. 
B) Chico Buarque. 
C) Guimarães Rosa. 
D) Carlos Drummond de Andrade. 
 

Questão 19 
“Voucher” será pago em seis parcelas para cerca de 900 mil 
transportadores autônomos de cargas. As duas primeiras 
parcelas do auxílio de R$ 1 mil para os caminhoneiros de todo 
o país serão pagas em 9 de agosto. Essas parcelas são re-
ferentes aos meses de julho e agosto, segundo o Ministério 
do Trabalho e Previdência; as demais parcelas do auxílio 
serão pagas até dezembro. O Governo Federal criou o cha-
mado Benefício Emergencial aos Transportadores Autôno-
mos de Carga (Bem Caminhoneiro) para subsidiar os custos 
desta categoria. Sobre o Bem Caminhoneiro, assinale a afir-
mativa INCORRETA. 
A) Os profissionais deverão estar com a Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH) e o CPF válidos. 
B) Os profissionais terão que apresentar comprovantes de 

compra de óleo diesel para ter direito ao valor. 
C) O pagamento mensal do benefício no valor de R$ 1 mil 

será feito desassociado do número de veículos que os 
profissionais possuírem. 

D) Os transportadores autônomos de cargas devem ser de-
vidamente cadastrados no Registro Nacional de Trans-
portadores Rodoviários de Cargas (RNTRC). 

Questão 20 
O assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista 
Dom Phillips ocorreu durante uma viagem na terra indí-
gena do Vale do Javari, no Amazonas. O assassinato de 
Bruno e Dom ganhou repercussão nacional e internacional, 
pois ambos eram conhecidos por defender os indígenas e a 
Amazônia de atividades criminosas sendo elas, EXCETO: 
A) Desmatamento. 
B) Tráfico de drogas. 
C) Extração de nióbio. 
D) Avanço do garimpo ilegal. 
 

Questão 21 
O 2º VIGISAN – Inquérito Nacional sobre Insegurança Ali-
mentar no Contexto da Pandemia da Covid-19, no Brasil, 
publicado neste ano, revela que a quantidade de pessoas em 
situação de insegurança alimentar grave, ou seja, passando 
fome, praticamente dobrou em menos de dois anos. Esse 
contexto afeta, diretamente, 33,1 milhões de brasileiros, o 
equivalente a 15,5% da população, 14 milhões a mais de 
pessoas passando fome na comparação com o primeiro le-
vantamento realizado em 2020. 

(Conselho Federal de Nutricionistas.) 
 

Em relação à fome no Brasil, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) As secas severas favorecem o aumento da insegurança 

alimentar. 
(     ) Se deve à desigualdade socioeconômica e à má distri-

buição de renda. 
(     ) A subnutrição e a desnutrição são as principais conse-

quências da fome, podendo causar doenças e levar até 
mesmo a morte. 

(     ) As políticas públicas implantadas têm sido suficientes 
para a erradicação da fome. 

A sequência está correta em  
A) V, V, V, F. 
B) F, V, F, V. 
C) F, F, V, V. 
D) V, V, F, F. 
 

Questão 22 
O Ministério Público Federal informou que o Hospital Univer-
sitário de Florianópolis realizou um aborto em uma menina 
de 11 anos, estuprada, em Santa Catarina. Ela havia sido im-
pedida de acessar o procedimento porque a gestação já 
passava de 22 semanas. Sobre o aborto no Brasil, assinale a 
afirmativa INCORRETA.  
A) Em caso de gestação em que há o risco de vida da mulher, 

o aborto poderá ser feito legalmente. 
B) O aborto espontâneo é aquele que ocorre naturalmente, 

sem que seja provocado, intencionalmente, pela mulher. 
C) O aborto realizado através da utilização de substâncias ou 

medicamentos para interromper a gestação é legal no país. 
D) Quando a mulher está grávida de um feto anencéfalo, ou 

seja, de um feto que não apresenta parte ou toda a calota 
craniana e o cérebro, poderá optar pelo aborto. 
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Questão 23 
A energia elétrica é a principal fonte de energia do mundo. Em 
sua grande parte, no Brasil, é produzida através das usinas: 
A) Eólicas. 
B) Nucleares. 
C) Hidroelétricas. 
D) Termoelétricas. 
 

Questão 24 
“Dezenas de migrantes foram encontrados mortos dentro 
de um caminhão na cidade de San Antonio; o veículo estava 
abandonado em uma rodovia no estado do Texas; ao 
menos 16 pessoas foram encontradas com vida. A tragédia 
reacendeu a discussão sobre o problema da imigração 
ilegal. O Texas é um estado _________________, que faz 
fronteira com ________________.” Assinale a alternativa que 
completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) da Venezuela / o Brasil 
B) dos Estados Unidos / a Bolívia 
C) do México / os Estados Unidos 
D) dos Estados Unidos / o México 
 

Questão 25 
Sobre a pandemia da Covid-19, é INCORRETO afirmar que: 
A) Foi causada pelo vírus SARS-CoV-2 ou novo Coronavírus. 
B) Comprovou-se, cientificamente, que a única vacina segura 

é da fabricante Pzifer. 
C) O vírus pode ser transmitido durante um aperto de mão 

(seguido do toque nos olhos, nariz ou boca), por meio da 
tosse, espirro e gotículas respiratórias. 

D) A ventilação ou o tratamento de ar inadequados, que per-
mitiram o acúmulo de pequenas gotículas e partículas 
respiratórias em suspensão, podem proporcionar a trans-
missão. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 

É obrigatório o uso de máscara durante a aplicação da 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, bem como 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 de calcular, 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 de Provas e Títulos, no dia da realização das 
provas escritas, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. 
Excepcionalmente poderão ser realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de 
vistoria além do descrito. 

4. O caderno de provas para consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para cargos de Nível Superior na Área de 
Educação e para os cargos de Nível Superior na Área de Saúde; 30 (trinta) questões de múltipla escolha para cargos de 
Nível Médio e Médio Técnico; e, 25 (vinte e cinco) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível 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, não cabendo reclamações posteriores 
neste sentido. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para os cargos de Nível Fundamental Incompleto e Nível Médio; e, 4 (quatro) horas 
para os cargos de Nível Superior Completo. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções de respostas (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 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 retirar-se 
do local de provas somente 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 deles insista em sair do local de aplicação 
antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado 
pelos demais candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior análise 
pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público de Provas e Títulos.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas 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 de Provas e Títulos 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 de Provas e Títulos. Será disponibilizado, ainda, um ponto de acesso à Internet para o candidato no endereço indicado 
no item 1.12 do Edital. 




