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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Se eu morrer antes de você, faça-me um favor. Chore o 
quanto quiser, mas não brigue com Deus por Ele haver me levado. 
Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se 
preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Se alguns amigos contarem 
algum fato a meu respeito, ouça e acrescente sua versão. Se me 
elogiarem demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, 
defenda-me. Se me quiserem fazer um santo, só porque morri, 
mostre que eu tinha um pouco de santo, mas estava longe de ser 
o santo que me pintam. Se me quiserem fazer um demônio, 
mostre que eu talvez tivesse um pouco de demônio, mas que a 
vida inteira eu tentei ser bom e amigo. Se falarem mais de mim 
do que de Jesus Cristo, chame a atenção deles. Se sentir saudade 
e quiser falar comigo, fale com Jesus e eu ouvirei. Espero estar 
com Ele o suficiente para continuar sendo útil a você, lá onde 
estiver. E se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, 
diga apenas uma frase: “Foi meu amigo, acreditou em mim e me 
quis mais perto de Deus!” Aí, então, derrame uma lágrima. Eu não 
estarei presente para enxugá-la, mas não faz mal. Outros amigos 
farão isso no meu lugar. E, vendo-me bem substituído, irei cuidar 
de minha nova tarefa no céu. Mas, de vez em quando, dê uma 
espiadinha na direção de Deus. Você não me verá, mas eu ficarei 
muito feliz vendo você olhar para Ele. E, quando chegar a sua vez 
de ir para o Pai, aí, sem nenhum véu a separar a gente, vamos 
viver, em Deus, a amizade que aqui nos preparou para Ele.  

Você acredita nessas coisas? Sim? Então ore para que nós 
dois vivamos como quem sabe que vai morrer um dia, e que 
morramos como quem soube viver direito. Amizade só faz 
sentido se traz o céu para mais perto da gente, e se inaugura aqui 
mesmo o seu começo. Eu não vou estranhar o céu... Sabe por 
que? Porque... ser seu amigo já é um pedaço dele!  

(Vinicius de Moraes. Editora Itatiaia: 08/11/2016. Adaptado.) 

 

Questão 01 
Das expressões transcritas do texto, encontra-se no dimi-
nutivo a seguinte palavra: 
A) Deus 
B) Amigo 
C) Chorar 
D) Versão 
E) Espiadinha 
 

Questão 02 
Considerando o trecho “E, quando chegar a sua vez de ir 
para o Pai, aí, sem nenhum véu a separar a gente, vamos 
viver, em Deus, a amizade que aqui nos preparou para Ele 
[...]” (1º§), podemos afirmar que a expressão destacada 
expressa ideia de: 
A) Ordem. 
B) Tempo. 
C) Escolha. 
D) Condição. 
E) Compensação. 
 

Questão 03 
De acordo com a adequação linguística, há ERRO de ortografia 
em: 
A) Meu melhor amigo me abraça com palavras. 
B) Quem tem um amigo não saberá o que é solidão. 
C) Os amigos verdadeiros nada exigem no dia-a-dia da vida. 
D) A amizade é a demonstração de afeto e carinho entre as 

pessoas. 
E) Devemos ter plena gratidão pelos amigos que estão ao 

nosso lado.  
 

Questão 04 
Considerando o trecho “Eu não estarei presente para enxugá-
-la, mas não faz mal.” (1º§), é possível afirmar que o termo 
destacado se trata de: 
A) Uma lágrima. 
B) Nova tarefa no céu. 
C) Amizade verdadeira. 
D) Atenção dos amigos. 
E) Uma espiadinha na direção de Deus. 
 

Questão 05 
Considerando o trecho “Espero estar com Ele o suficiente 
para continuar sendo útil a você, lá onde estiver.” (1º§), é 
possível afirmar que a expressão destacada se refere a: 
A) Pai. 
B) Deus. 
C) Jesus. 
D) Santo. 
E) Amigo. 
 

Questão 06 
“E, vendo-me bem substituído, irei cuidar de minha nova tarefa 
no céu.” (1º§) Considerando o sentido textual, podemos afirmar 
que a expressão “tarefa” significa: 
A) Missão. 
B) Euforia. 
C) Batalha. 
D) Contenda. 
E) Celebração. 
 

Questão 07 
No trecho “Se alguns amigos contarem algum fato a meu 
respeito, ouça e acrescente sua versão.” (1º§), o significado 
oposto da expressão destacada é: 
A) Eleve. 
B) Junte. 
C) Retire. 
D) Idealize. 
E) Exagere. 
 

Questão 08 
Há ERRO de divisão silábica em: 
A) Je – sus 
B) San – to  
C) Lá – gri – ma  
D) Mo – rra – mos  
E) A – mi – za – de  
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Questão 09 
Substantivo é a classe de palavras usada para dar nome aos 
seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre 
outros. Considerando que os substantivos podem ser flexio-
nados em gênero (masculino e feminino), são palavras citadas 
no texto que se encontram no masculino, EXCETO: 
A) Céu 
B) Santo 
C) Amigo 
D) Exagero 
E) Amizade 

 
Questão 10 
Considerando as ideias textuais, é possível deduzir que o 
autor: 
A) Retrata que Deus é o único responsável pelas mortes.  
B) Evidencia que a morte nos dá motivos para chorar copio-

samente. 
C) Enfatiza a necessidade da morte, já que a vida é repleta 

de sofrimentos. 
D) Demonstra que a verdadeira amizade é uma tarefa para 

se cumprir no céu. 
E) Ressalta que a amizade somente tem sentido se traz o 

céu para mais perto. 
 

Questão 11 
No fragmento “Você acredita nessas coisas? Sim?” (2º§), os 
pontos de interrogação foram empregados para: 
A) Marcar sentimentalismo e emoção. 
B) Assegurar uma proximidade com o leitor. 
C) Caracterizar uma certeza, uma veracidade. 
D) Indicar a opinião do leitor sobre a brevidade da vida. 
E) Demonstrar o ponto de vista do autor em relação à morte. 
 

Questão 12 
O autor Vinicius de Moraes expressa que “Se eu morrer antes 
de você, faça-me um favor.” (1º§). Se isso ocorrer, qual favor o 
amigo deverá fazer? 
A) Discutir com Deus. 
B) Chorar excessivamente. 
C) Aborrecer-se com Deus. 
D) Reparar o exagero, se for demais. 
E) Sentir saudades, de forma revoltada. 
 

Questão 13 
No trecho “Você não me verá, mas eu ficarei muito feliz vendo 
você olhar para Ele.” (1º§), o termo destacado pode ser subs-
tituído, sem alteração de sentido, por: 
A) Pois. 
B) Porém. 
C) Embora. 
D) Ademais. 
E) Portanto. 
 

Questão 14 
A expressão “céu” transcrita do texto é acentuada pelo mesmo 
motivo que a seguinte palavra: 
A) Nós 
B) Útil 
C) Verá 
D) Você 
E) Lágrima 

Questão 15 
Leia a tirinha a seguir: 
 

 
(Disponível em: https://blog.brandili.com.br/cascao-e-cebolinha-uma-

tirinha-para-falar-sobre-uma-grande-amizade/. Acesso em: 16/06/2022.)  
 

Em “Amizade é como ter um irmão que não mora na mesma 
casa!”, a palavra destacada exprime ideia de: 
A) Oposição. 
B) Finalidade. 
C) Comparação. 
D) Consequência. 
E) Acrescentamento. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 
 

Questão 16 
Um professor de matemática convidou seus amigos para um 
jantar em sua casa. Deixou claro que havia alterado a senha 
do wi-fi para evitar que seus amigos ficassem apenas no 
celular e não conversassem entre si. Para dificultar que eles 
descobrissem a senha, o professor a escreveu como uma ex-
pressão envolvendo as quatro operações fundamentais da 
matemática: 
 

SENHA = 50 X {46 + 2 X [31 + 48 ÷ (24 X 2)]} ÷ 2 + 30 
 

Considerando as informações anteriores, qual a senha do 
wi-fi? 
A) 1234                                                                                           
B) 2005 
C) 2530  
D) 2780 
E) 3005 
 

Questão 17 
Janete e seu irmão mais novo Antônio adoram apostar uma 
corrida. Na saída da escola, Antônio desafiou sua irmã para uma 
corrida de 10 minutos em qualquer direção. O caminho per-
corrido por cada um foi o seguinte: Antônio seguiu na direção 
norte por 200 metros, virou 90° para a direção leste e correu 
mais 200 metros, virou 90° para o sentido norte e correu mais 
200 metros e, por fim, virou 90° na direção oeste e correu por 
mais 200 metros. Janete virou, inicialmente, 90° para a direção 
leste e correu 500 metros, virou 90° para a direção norte e 
correu mais 400 metros, após isso, parou. Supondo que os dois 
estavam inicialmente virados para a direção norte e que o norte 
tomado como referência é para cima ↑, qual a distância entre 
eles ao final da corrida? 
A) 100 metros  
B) 200 metros  
C) 300 metros 
D) 400 metros 
E) 500 metros 
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Questão 18 
Sobre as operações fundamentais da matemática, marque 
V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A operação inversa da adição é a subtração. 
(     ) O elemento neutro da multiplicação é o número zero. 
(     ) A operação soma não tem elemento neutro. 
(     ) Se dividirmos qualquer número real por –1, obtemos o 

simétrico desse número. 
A sequência está correta em 
A) V, V, V, F.                                                                                                
B) V, F, V, V.  
C) F, V, V, F.  
D) V, F, F, V. 
E) F, F, V, F. 
 

Questão 19 
Para ajudar seu filho que estava estudando para a prova de 
matemática, Marcos disse as seguintes frases para que seu 
filho descobrisse qual número ele estava dizendo: 
1º: Na posição de centena coloque o número 9. 
2º: Na posição de dezena de milhar coloque o número 7. 
3º: Na posição de unidade coloque o número 4. 
4º: Nas posições que restam coloque o número 0. 
Qual número o pai estava dizendo ao filho? 
A) 497                                                                                          
B) 974 
C) 7.094 
D) 70.904 
E) 9.000.047 
 

Questão 20 
A simetria de uma figura plana pode ser observada a partir 
da divisão da figura em dois lados exatamente iguais por 
meio de uma reta chamada eixo de simetria. Assinale, a 
seguir, a alternativa que evidencia uma figura considerada 
simétrica. 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 

E) 

 

 

 

Questão 21 
Em um consórcio para retirar um carro zero quilômetro, os 
últimos contemplados foram sorteados, seguindo um padrão 
referente ao seu número de inscrição. Sabe-se que os últimos 
5 contemplados tinham as seguintes inscrições: 
 

910 732 554 376 198 ? 
 

Supondo que o padrão continue, qual será o número de 
inscrição do próximo contemplado? 
A) 10    
B) 20 
C) 110 
D) –110                                                                                               
E) 1.110 
 

Questão 22 
Geraldo decidiu utilizar um contador regressivo digital para 
acompanhar o tempo que faltava para comemorar seu ani-
versário de 60 anos. Considere que ele queira que o contador 
termine às 19 horas do dia 15/07/2022, que é a data do seu 
aniversário, e que vai iniciar o contador às 7 horas do dia 
01/01/2022. Sabendo que 2022 não é um ano bissexto, qual 
alternativa representa os dados inseridos no contador para 
que ele termine no dia e horário planejado? 
A) 196 dias. 
B) 194 dias e 12 horas.                                                                                                
C) 195 dias e 12 horas. 
D) 195 dias e 19 horas. 
E) 196 dias e 19 horas. 
 

Questão 23 
Observe os cinco primeiros termos de uma sequência:  
 

      

Qual a posição do 55º termo dessa sequência? 
 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 

E) 
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Questão 24 
Determinado restaurante resolveu abrir reserva de mesas para 
o dia dos namorados com a seguinte chamada: “Monte o seu 
cardápio especial do dia dos namorados”. Um casal interessado 
decidiu consultar as opções disponíveis. 
 

Entradas Pratos principais Sobremesa 

Bruschetta Bobó de camarão Trufas de morango 

Tábua de frios Moqueca Mousse  de maracujá 
 

Risoto 
Banana flambada com 
sorvete 

 

Considerando que só poderiam escolher uma opção de entrada, 
prato principal e sobremesa, quantas opções possíveis o casal 
tem à sua disposição para montar o cardápio especial do dia dos 
namorados? 
A) 3                                                                                                
B) 8 
C) 9  
D) 11 
E) 18 
 

Questão 25 
Para fazer a lista de convidados da festa de 1 ano de sua filha, 
Rosângela decidiu fazer uma aproximação do valor que ela 
gastaria. Como referência, estimou a quantidade média de 
refrigerante e salgados que cada pessoa consome em uma 
festa sendo, respectivamente, 500 ml e 20 salgados. Consi-
derando que um litro de refrigerante custa R$ 5,00 e que um 
cento de salgados custa R$ 50,00, qual o valor aproximado que 
Rosângela terá que desembolsar para fazer a festa, caso ela 
convide 100 pessoas? 
A) R$ 1.250,00  
B) R$ 3.500,00 
C) R$ 7.500,00 
D) R$ 12.500,00 
E) R$ 350.000,00 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questão 26 
A conquista do voto pela população geral brasileira é algo muito 
recente na história do país. Devido aos votos censitários que 
eram aplicados nas eleições, apenas uma pequena porcenta-
gem da população tinha a chance de votar, sendo, na maioria 
das vezes, homens com poder aquisitivo alto e com mais de 25 
anos. 

(Disponível em: www.gamt.org.br.) 
 

Sobre as eleições no Brasil, analise as afirmativas a seguir. 
I. Atualmente, nosso modelo eleitoral é o democrático, em 

que a população tem o direito de escolher quem será eleito 
através do voto. 

II. Tem como órgão máximo o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), com sede em Brasília. 

III. A primeira eleição direta para presidente, em 1894, elegeu 
Getúlio Vargas, com apenas 270 mil votos, o que represen-
tava quase 2% da população na época. 

IV. O voto é obrigatório para toda pessoa com mais de 18 
anos e facultativo para analfabetos, jovens de 16 a 17 
anos e idosos com mais de 70 anos. 

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

Questão 27 
A geração Z, nome dado às pessoas nascidas entre 1995 e 2003, 
e os millennials, os nascidos entre 1983 e 1994, se sentem pro-
fundamente preocupados com o próprio futuro, segundo aponta 
uma pesquisa realizada pela Deloitte. As duas gerações no Brasil 
estão menos propensas a deixar seus empregos atuais nos próxi-
mos dois anos – 36% da geração Z (no ano passado eram 49%) e 
28% dos millennials (no ano passado eram 34%). 

(Disponível em: https://g1.globo.com/trabalho-e-carreira/noticia/ 
2022/06/11/trabalho-saude-mental-e-financas-preocupam-geracao-z-e-
millennials-aponta-pesquisa.ghtml. Acesso em: 11/06/2022.  Adaptado.) 

 

Sobre os direitos relacionados ao trabalho formal no Brasil, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). 
(     ) Registro em carteira de trabalho. 
(     ) Descanso semanal remunerado. 
(     ) Horas extras. 
A sequência está correta em 
A) F, F, F, F. 
B) F, V, F, V. 
C) V, V, V, F. 
D) F, F, V, V. 
E) V, V, V, V. 
 

Questão 28 
O conceito de sociedade é fundamental para o estudo das rela-
ções que são estabelecidas entre os indivíduos que partilham 
valores, cultura, território e história. A sua estruturação contri-
buiu para o desenvolvimento da sociologia como ciência e 
contou com a contribuição de diversos intelectuais. 

(Educa Mais Brasil.) 
 

Sobre as características das sociedades, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Há a presença de uma complexa teia de relações entre 

os indivíduos. 
(     ) As interações entre as pessoas de uma sociedade ocorrem, 

exclusivamente, de forma direta, organizada e consciente.  
(     ) Os interesses que unem diversas comunidades podem 

ser localizados na sociedade a que elas fazem parte. 
(     ) As sociedades podem ser estabelecidas sem que se tenha 

a delimitação de uma área geográfica. 
A sequência está correta em 
A) F, F, F, F. 
B) F, V, F, V. 
C) V, F, V, V. 
D) V, F, V, F. 
E) V, V, V, V. 
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Questão 29 
Economia é o conjunto de atividades desenvolvidas pelos 
homens visando produção, distribuição e consumo de bens 
e serviços necessários à sobrevivência e à qualidade de 
vida. Sobre a economia brasileira, assinale a afirmativa IN-
CORRETA. 
A) O Fundo Monetário Internacional (FMI) classificou a econo-

mia brasileira como a segunda maior no ranking da econo-
mia mundial. 

B) Inicialmente, a economia no Brasil foi marcada pelo que 
chamamos de Brasil colonial, com uma economia basica-
mente extrativista. 

C) O auxílio emergencial e a permissão do saque emergencial 
do FGTS ajudaram a recompor parte das perdas de renda da 
população com a pandemia. 

D) A atividade econômica principal pode ser dividida em ciclos, 
como, por exemplo, períodos do ciclo do pau-brasil, do açúcar, 
do ouro, do algodão, da borracha e do café. 

E) A interação entre a oferta e a demanda por bens e serviços 
determina o preço; o Banco Central é a entidade que atua 
de modo a buscar a estabilidade destes preços. 

 

Questão 30 
As inscrições para o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas 
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Re-
valida) ficarão abertas de 21 a 27 de junho, segundo edital pu-
blicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep). 

(Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2022/06/08/ 
revalida-2022-inscricoes-para-edicao-do-2o-semestre-comecam-em-21-

de-junho.ghtml. Acesso em: 11/06/2022. Adaptado.) 
 

O Exame Nacional de Revalidação se refere aos diplomas 
expedidos no exterior de: 
A) Médicos. 
B) Enfermeiros. 
C) Engenheiros. 
D) Odontólogos. 
E) Fisioterapeutas. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 

É facultativo 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 o 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 ou braceletes magnéticos (ainda 
que terapêuticos) 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 30 (trinta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Médio e 40 (quarenta) 
questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior, Médio e Médio Técnico, e 1 (um) texto dissertativo-argu-
mentativo para os cargos de Nível Superior. 

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) e Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva somente para os cargos de Nível Superior) 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 4 (quatro) horas para os cargos de Nível Superior e; 3 (três) horas para os demais cargos. Este período 
abrange a assinatura, assim como a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha de Textos Definitivos 
(Prova Discursiva somente para os cargos de Nível Superior). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) opções de respostas (A a E) e uma única 
resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 
Respostas (Gabarito) e Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva somente para os cargos de Nível Superior) 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 Cartão de Confirmação de 
Inscrição (CCI) 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 
consigo o caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos 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 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da unidade de provas, 
para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso.   

 

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 2 (dois) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, 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, com acesso 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. 




