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Tempo de infância 

 

Quando se é criança, o mundo é apenas um grande 
parque de diversões. E são essas as primeiras lembranças 
que trago em mim.  

Lembro que, ainda bem pequeno, gostava de sair cor-
rendo atrás de meus irmãos e primos maiores. Era uma 
corrida sem finalidade. Corria-se para repetir os gestos dos 
calangos que dividiam com a gente o espaço da aldeia.  

Meus irmãos e eu andávamos sem paradeiro e sem 
destino. Íamos a todos os cantos que nos eram permitidos 
pelos adultos. O igarapé era nosso principal objetivo, mas 
também tínhamos as árvores, enormes mangueiras que 
cresciam por toda a aldeia. Os maiores subiam com destreza 
e depois me ajudavam a subir também. Passávamos horas 
ali, brincando de navegar nos galhos da velha árvore, co-
mendo mangas com farinha de mandioca.  

Depois, descíamos daquela parenta – é assim que trata-
mos a natureza – para procurar outras aventuras e brin-
cadeiras. Arcos e flechas em punho, descia parte do igarapé 
à procura de peixes. Pés descalços, corpo nu, pintado apenas 
com motivos de clã, percorria grande distância numa solitá-
ria busca por alimento. É claro que isso não durava muito 
tempo, pois logo meus olhos avistavam frutas ao alcance das 
mãos.  

Assim passava de uma atividade à outra sempre 
exercitando a minha curiosidade pueril e a minha destreza.  
(Daniel Munduruku. Antologia de contos indígenas de ensinamento. São 

Paulo. 2005. Adaptado.) 
 

Questão 01 
Considerando as ideias textuais, podemos afirmar que o 
autor do texto: 
A) É de origem indígena. 
B) Enfatiza o dia a dia na tribo indígena. 
C) Narra as histórias e os fatos ocorridos ao longo da sua vida. 
D) Informa o leitor sobre a convivência entre diversas tribos. 
 

Questão 02 
No trecho “O igarapé era nosso principal objetivo, mas 
também tínhamos as árvores, enormes mangueiras que 
cresciam por toda a aldeia.” (3º§), a expressão assinalada 
pode ser substituída, sem mudança de sentido, por: 
A) Riacho. 
B) Artesanato. 
C) Aldeamento. 
D) Cesto de cipó. 
 
Questão 03 
Em “Assim passava de uma atividade à outra sempre exerci-
tando a minha curiosidade pueril e a minha destreza.” (5º§), 
o termo destacado significa: 
A) Infantil. 
B) Madura. 
C) Limitada. 
D) Experiente. 

Questão 04 
Considerando o fragmento “Quando se é criança, o mundo é 
apenas um grande parque de diversões.” (1º§), a expressão 
destacada exprime circunstância de: 
A) Modo. 
B) Exclusão. 
C) Negação. 
D) Afirmação. 
 

Questão 05 
“Os maiores subiam com destreza e depois me ajudavam a 
subir também.” (3º§) Assinale, a seguir, a alternativa que 
evidencia o significado oposto da expressão destacada. 
A) Amargura; aflição. 
B) Lentidão; dificuldade. 
C) Habilidade; prontidão. 
D) Desânimo; prostração. 
 

Questão 06 
Na passagem “Quando se é criança, o mundo é apenas um 
grande parque de diversões.” (1º§), a palavra em destaque 
expressa ideia de: 
A) Tempo. 
B) Oposição. 
C) Explicação. 
D) Consequência. 
 

Questão 07 
No trecho “Depois, descíamos daquela parenta – é assim que 
tratamos a natureza – para procurar outras aventuras e 
brincadeiras.” (4º§), o duplo travessão tem como objetivo: 
A) Manifestar emoção. 
B) Evidenciar a opinião do leitor. 
C) Enfatizar um comentário do autor. 
D) Isolar uma informação desnecessária. 
 

Questão 08 
As palavras oxítonas são aquelas que têm a última sílaba 
tônica, ou seja, a última sílaba dessas palavras é pronunciada 
com mais força. Trata-se de expressão oxítona citada no 
texto: 
A) pés 
B) árvore 
C) igarapé 
D) solitária 
 

Questão 09 
Considerando a norma culta da Língua Portuguesa, há ERRO 
de grafia em: 
A) Há diversos povos indígenas que habitam o Brasil. 
B) Os povos indígenas estão presentes nas cinco regiões do 

Brasil. 
C) Os povos indígenas foram os primeiros habitantes da nossa 

pátria. 
D) De acordo com as tradições, costumes, cultura e antepas-

sados, há várias etinias no país. 
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Questão 10 
Leia a charge a seguir: 
 

 
(Disponível em: http://www.arionaurocartuns.com.br/2018/12/charge-

mais-florestas.html. Acesso em: 13/06/2022.) 
 

Em “Mais educação. Mais saúde. Mais florestas.”, a expres-
são destacada expressa ideia de: 
A) Lugar. 
B) Dúvida. 
C) Escolha. 
D) Intensidade. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 
 

Questão 11 
Três amigos – Angela, Beatriz e Ciro, foram a um encontro de 
amantes de carros antigos e levaram seus carros: Scort, Fusca 
e Fiat 147. Considere que cada um desses carros foi lançado 
em um dos seguintes anos: 1983, 1959 e 1976 e que: 

 Angela é proprietária do carro que foi lançado por último; 

 Ciro é proprietário do carro lançado em 1976; 

 o fusca foi o primeiro a ser lançado entre esses carros; e, 

 o Scort não foi lançado em 1976. 
Com base nessas informações, é possível concluir que: 
A) Angela é proprietária do Fiat 147 e Ciro é proprietário do 

Scort. 
B) Angela é proprietária do Scort e Beatriz é proprietária do 

Fusca. 
C) Beatriz é proprietária do Scort e o Fiat 147 foi lançado em 

1976. 
D) Ciro é proprietário do Fiat 147 e Beatriz é proprietária do 

carro lançado em 1983. 
 

Questão 12 
Gabriel trabalha como fabricante de tecidos em uma 
indústria têxtil. Certo dia, ele recebeu uma encomenda de 
três rolos de tecidos, que possuíam comprimentos de 30 
metros, 50 metros e 70 metros. Se Gabriel se comprometer 
entregar a encomenda em 5 dias, fabricando sempre a 
mesma quantidade de tecido a cada dia, quantos metros 
de tecido ele terá fabricado ao final do 3º dia? 
A) 50 metros. 
B) 60 metros. 
C) 90 metros. 
D) 120 metros. 

Questão 13 
Dentre as alternativas apresentadas a seguir, qual NÃO 
apresenta relação lógica com as demais? 
A) Tigre. 
B) Cavalo. 
C) Tubarão.  
D) Elefante. 
 

Questão 14 
Marina irá viajar para a praia e pretende chegar às 11h30min 
da manhã. Ela consultou o mapa e descobriu que o tempo de 
viagem de sua casa até a praia é de 4h45min. Dessa forma, 
considerando que o planejamento irá ocorrer perfeitamente, 
qual é o horário que Marina deverá sair de casa de maneira 
que chegue à praia exatamente no horário pretendido por 
ela? 
A) 6h15min. 
B) 6h20min. 
C) 6h30min. 
D) 6h45min. 
 

Questão 15 
Anderbaldo decidiu parar de trabalhar e transferir seus bens 
para seus dois filhos – Ander e Baldo. Ao realizar a partilha 
dos bens, considerando a situação de cada filho, Anderbaldo 
decidiu que Ander ficaria com 5/8 de seus bens e o restante 
ficaria para Baldo. Considerando essa situação, se Baldo ficar 
com R$ 1.200.000,00, qual valor será recebido por Ander? 
A) R$ 1.500.000,00 
B) R$ 2.000.000,00 
C) R$ 2.400.000,00 
D) R$ 3.200.000,00 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questão 16 
“Refere-se à situação que se caracteriza por agressões in-
tencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva, 
por um ou mais alunos contra um ou mais colegas.” Tal 
informação retrata: 
A) Bullying. 
B) Chantagem. 
C) Indiferença. 
D) Exclusão social. 
 

Questão 17 
“A reforma ___________ tem como objetivo proporcionar a 
redistribuição das propriedades rurais, ou seja, efetuar a dis-
tribuição da terra para a realização de sua função social. Esse 
processo é realizado pelo Estado, que compra ou desapropria 
terras de grandes latifundiários (proprietários de grandes 
extensões de terra, cuja maior parte aproveitável não é utili-
zada) e distribui lotes de terras para famílias camponesas.” 
Assinale a afirmativa que completa corretamente a afirma-
tiva anterior. 
A) social 
B) agrária 
C) política 
D) monetária 
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Questão 18 
“É um conceito e uma filosofia que ressalta a importância do 
homem como um ser dotado de inteligência e, portanto, livre 
para realizar suas ações no mundo. É um conjunto de ideias 
onde o homem representa a figura central, nos campos da 
cultura, ciência, sociedade e é a principal referência para o 
entendimento do mundo. O ser humano é racional, crítico, 
questionador da sua própria realidade e responsável; por-
tanto, pelos seus pensamentos e ações. Busca a verdade por 
meio de análises e do método racional e científico, através de 
provas e explicações, de preferência, matemáticas.” As infor-
mações se referem a: 
A) Marxismo. 
B) Liberalismo. 
C) Teocentrismo. 
D) Antropocentrismo. 
 

Questão 19 
“Origami é uma técnica que consiste na arte de dobrar 
papel; tal técnica já existe há mais de um século, fazendo 
jus ao significado do termo, que é fazer dobras de papel, 
sem cortes e nem colas, para criar objetos e outros seres. 
______________ é o país de origem do origami.” Assinale 
a alternativa que completa corretamente a afirmativa an-
terior. 
A) Egito 
B) Japão 
C) Afeganistão 
D) Coreia do Sul 
 

Questão 20 
O efeito estufa é um fenômeno natural de aquecimento 
térmico da Terra. É imprescindível para manter a tempera-
tura do Planeta em condições ideais de sobrevivência. Nas 
últimas décadas, a emissão de gases poluentes (chamados de 
gases do efeito estufa) pela ação do homem tem acelerado 
esse processo, fazendo com que a temperatura fique cada 
vez mais quente a cada ano. NÃO se trata de atividade 
relacionada ao efeito estufa: 
A) Queimadas. 
B) Desmatamento. 
C) Reflorestamento. 
D) Queima de combustíveis fósseis. 
 

Questão 21 
“Está em suas mãos tornar o mundo um lugar melhor.” Há 
104 anos nascia o autor desta frase: Nelson Mandela, ganha-
dor do Nobel da Paz e um dos principais líderes na luta contra 
o Apartheid – um regime de discriminação racial. Defensor 
dos direitos humanos, Mandela foi preso diversas vezes, 
enfrentou quatro julgamentos e passou 27 anos na prisão. 
Nelson Mandela foi o primeiro presidente negro: 
A) do Haiti.                                                                                                
B) de Cuba.  
C) de Angola.  
D) da África do Sul. 
 
 

Questão 22 
“A _____________________________ é um órgão inter-
nacional criado em 24 de outubro de 1945, após a Segunda 
Guerra Mundial e sediada na cidade de Nova Iorque, nos 
Estados Unidos. Sua função é manter a paz e a segurança 
internacional, bem como desenvolver a cooperação entre 
os povos.” Assinale a alternativa que completa correta-
mente a afirmativa anterior. 
A) União Europeia (UE) 
B) Organização das Nações Unidas (ONU)                                                                                            
C) Organização Mundial do Comércio (OMC) 
D) Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) 
 

Questão 23 
Nas eleições de 2022, os brasileiros vão votar para Presidente 
da República, Governador, Senador, Deputado Federal e 
Deputado Estadual ou Distrital. O eleitor deve comparecer à 
zona eleitoral no dia 2 de outubro, primeiro domingo do mês, 
para o primeiro turno. As disputas pelos cargos de Presidente 
e Governador estão sujeitas à realização de segundo turno, 
caso nenhum dos candidatos tenha obtido no primeiro turno 
mais da metade dos votos válidos, que excluem os brancos e 
nulos. 

(Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/politica/saiba-quais-
cargos-politicos-serao-definidos-nas-eleicoes. Acesso em: 15/07/2022.) 

 

Presidente da República é o chefe de Estado e de governo 
da República Federativa do Brasil; seu mandato tem o 
prazo de duração de quantos anos? 
A) Dois.        
B) Três.  
C) Quatro. 
D) Cinco. 
 

Questão 24 
Urbanização é o crescimento das cidades, tanto em popula-
ção quanto em extensão territorial. É o processo em que o 
espaço rural transforma-se em espaço urbano, com a conse-
quente migração populacional do tipo campo-cidade que, 
quando ocorre de forma intensa e acelerada, é chamada de 
êxodo rural. 

(Disponível em: www.brasilescola.uol.com.br.) 
 

Podemos afirmar que quando duas ou mais regiões metro-
politanas crescem até se unirem, surge uma imensa área 
urbanizada denominada:  
A) Megalópole. 
B) Centros globais.  
C) Centros regionais. 
D) Metrópoles regionais. 
 

Questão 25 
“BRICS” é um acrônimo, ou seja, a junção das iniciais de pala-
vras que formam outro termo. Seu criador é o economista 
britânico Jim O'Neill, do grupo financeiro Goldman Sachs, em 
2001. O economista tentava encontrar uma forma de tradu-
zir o crescimento econômico que seria protagonizado na-
quela década. Formam, atualmente, o grupo denominado 
BRICS os seguintes países, EXCETO: 
A) Índia. 
B) China. 
C) Brasil.  
D) Suécia. 
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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. 




