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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A lixeira 
 

Um dia, quando lhe perguntarem onde é que nasceu, a 
moça poderá responder, sorrindo: “na lixeira”. Pois realmente 
foi ali que a jogaram, entre cascas de banana e borra de café, 
para que não vivesse; e foi dali que a retiraram, viva, para que 
desse testemunho: até numa lixeira a vida pode começar. 

O suposto nascimento anterior, num quarto, não vale 
para essa menina da rua Pedro América; ele se consumou na 
clandestinidade, a contragosto da mãe, talvez sem que o pai 
tivesse notícia, e mesmo sem que a mãe tivesse notícia do pai. 
Não era desejado, não veio precedido de amor, mas de vergo-
nha, medo, angústia, recriminação. Quem nasce sob tais con-
dições negativas é como se não nascesse, e a lixeira foi o ins-
trumento providencial que ocorreu à mãe dessa menina er-
rada, para anular, em escala individual, o efeito da explosão 
demográfica. Enquanto não se decide a construção de cre-
matórios para os que acabam regularmente, aí está, para os 
que começam irregularmente, o incinerador do lixo domés-
tico. Nem seria preciso queimar a menina, com os demais de-
tritos da casa. A morte viria logo — necessária, oportuna, 
benfazeja. 

Mas, naquele dia, a lixeira reagiu de forma imprevista, 
abstendo-se de cumprir a missão que já tantas mães solteiras, 
desesperadas ou não, lhe confiaram. Ficou surda aos argu-
mentos sociais, morais e econômicos que demonstram a 
inconveniência de salvar-se uma vida de origem equívoca e de 
custeio incerto. Guardou a menina como lixeira pode guardar, 
sem qualquer cuidado higiênico ou resquício de conforto, mas 
guardou-a. Não lhe abafou o chorinho com o desmorona-
mento de um pacote de restos de cozinha, ou a queda de uma 
lata vazia de pessegada sobre a cabeça. Na verdade, estimu-
lou-a a chorar e bradar, dando-lhe ar pútrido e temperatura de 
fornalha, para que melhor protestasse e atraísse, pelo sofri-
mento revoltado, a atenção do faxineiro. 

E chegou o faxineiro e tirou daquelas entranhas estra-
nhas a recém-nascida, como o obstetra faz o parto. Estava 
nascendo, na porcaria, uma criança; e outro menino não 
nasceu, faz muito tempo, num cocho de comida de animais, 
no estábulo, entre o farelo e o milho? A lixeira pode fazer as 
vezes de maternidade, berçário moderno para a vida que 
quer manifestar-se de qualquer modo e não encontra outra 
saída. O obscuro humanitarismo, a piedade e a simpatia 
dessa lixeira, não salvaram, criaram a vida. Foi lá que a 
criança verdadeiramente nasceu, quando os seres humanos, 
a ordem econômica e os últimos preconceitos lhe negaram 
ou lhe impediram a existência. 

A menina, mais tarde, poderá dizer com alegria reco-
nhecida: “devo a vida a uma lixeira, foi nela que vim ao 
mundo”. E nós também devemos alguma coisa a essa lixeira: 
a lição de respeito à vida. 

(Carlos Drummond de Andrade. Caminhos de João Brandão. In Poesia e 
Prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1988. Adaptado.) 

Questão 01 
O fato que dá origem à narrativa é: 
A) A abnegação do faxineiro. 
B) O berçário moderno contemporâneo. 
C) As consequências do abandono do pai. 
D) O “nascer” improvisado em uma lixeira. 
 
Questão 02 
Levando em consideração o excerto destacado em “Pois real-
mente foi ali que a jogaram, entre cascas de banana e borra 
de café, para que não vivesse; e foi dali que a retiraram, viva, 
para que desse testemunho: até numa lixeira a vida pode 
começar.” (1º§), é possível inferir que o acontecimento de 
uma criança ter sobrevivido em uma lixeira é um fato: 
A) Incomum e inusitado. 
B) Assustador e dramático. 
C) Execrável e despretensioso. 
D) Espantoso e decepcionante. 
 
Questão 03 
Assinale a citação textual na qual é possível identificar lin-
guagem que atribui sensações e sentimentos humanos a 
objeto inanimado. 
A) “A morte viria logo — necessária, oportuna, benfazeja.” (2º§) 
B) “Quem nasce sob tais condições negativas é como se não 

nascesse, [...]” (2º§) 
C) “Um dia, quando lhe perguntarem onde é que nasceu, a 

moça poderá responder, sorrindo: ‘na lixeira’.” (1º§) 
D) “Ficou surda aos argumentos sociais, morais e econômicos 

que demonstram a inconveniência de salvar-se uma vida de 
origem equívoca e de custeio incerto.” (3º§) 

 
Questão 04 
Podemos depreender que há uma opinião em: 
A) “Estava nascendo, na porcaria, uma criança; [...]” (4º§) 
B) “A morte viria logo — necessária, oportuna, benfazeja.” (2º§) 
C) “Quem nasce sob tais condições negativas é como se não 

nascesse, [...]” (2º§) 
D) “E chegou o faxineiro e tirou daquelas entranhas estranhas 

a recém-nascida, como o obstetra faz o parto.” (4º§) 
 
Questão 05 
No trecho “A morte viria logo — necessária, oportuna, benfa-
zeja.” (2º§), as expressões destacadas podem ser substituí-
das, respectivamente, sem alteração semântica, por: 
A) Útil; normal; e, incomparável. 
B) Inevitável; pertinente; e, benéfica. 
C) Importante; relevante; e, comovente. 
D) Incomparável; habitual; e, despretensiosa. 
 
Questão 06 
O trecho literal cuja palavra grifada estabelece ideia de opo-
sição ou contraste é: 
A) “O suposto nascimento anterior, num quarto, não vale para 

essa menina da rua Pedro América; [...]” (2º§) 
B) “Não era desejado, não veio precedido de amor, mas de 

vergonha, medo, angústia, recriminação.” (2º§) 
C) “E chegou o faxineiro e tirou daquelas entranhas estranhas 

a recém-nascida, como o obstetra faz o parto.” (4º§) 
D) “Foi lá que a criança verdadeiramente nasceu, quando os 

seres humanos, a ordem econômica e os últimos precon-
ceitos lhe negaram ou lhe impediram a existência.” (4º§) 
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Questão 07 
Na frase “Não lhe abafou o chorinho com o desmoronamento 
de um pacote de restos de cozinha, ou a queda de uma lata 
vazia de pessegada sobre a cabeça.” (3º§), a expressão gri-
fada indica ideia de: 
A) Razão. 
B) Escolha. 
C) Comparação. 
D) Compensação. 
 

Questão 08 
Considerando que o tempo verbal indica o momento exato 
da ação verbal, assinale a afirmativa transcrita do texto que 
expressa uma ação que ocorreu no passado, mas que está 
totalmente finalizada, ou seja, completamente concluída. 
A) “Estava nascendo, na porcaria, uma criança; [...]” (4º§) 
B) “Mas, naquele dia, a lixeira reagiu de forma imprevista, 

[...]” (3º§) 
C) “Nem seria preciso queimar a menina, com os demais de-

tritos da casa.” (2º§) 
D) “E nós também devemos alguma coisa a essa lixeira: a lição 

de respeito à vida.” (5º§) 
 

Questão 09 
Dentre os termos destacados a seguir, pode-se afirmar que 
possui função que contribui para a coesão textual cuja fi-
nalidade é promover a manutenção do referente já intro-
duzido no texto: 
A) “Quem nasce sob tais condições negativas é como se não 

nascesse, [...]”  
B) “E nós também devemos alguma coisa a essa lixeira: a 

lição de respeito à vida.” 
C) “Pois realmente foi ali que a jogaram, entre cascas de ba-

nana e borra de café, para que não vivesse; [...]” 
D) “[...] e outro menino não nasceu, faz muito tempo, num 

cocho de comida de animais, no estábulo, entre o farelo e 
o milho?” 

 

Questão 10 
Os sinais de pontuação são recursos da linguagem escrita 
utilizados com o objetivo de demarcar unidades e sinalizar 
os limites das estruturas sintáticas nos textos. No excerto 
“A morte viria logo — necessária, oportuna, benfazeja.” 
(2º§), o travessão tem como finalidade: 
A) Indicar uma hesitação. 
B) Enfatizar uma informação. 
C) Revelar dúvida ou incerteza. 
D) Sugerir o prolongamento de uma ideia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 
 

Questão 11 
Humberto está planejando comprar um carro e já reservou 
certa quantia para dar entrada nesse item. Entretanto, ao 
consultar a financiadora que irá lhe atender nesse objetivo, 
descobriu que precisa aumentar essa quantia já reservada em 
15% para que esse valor atinja o percentual de 30% do valor 
total do carro, avaliado em R$ 80.500,00. Com base nessas 
informações, o valor que Humberto ainda precisa reservar 
para dar entrada nesse carro está compreendido entre: 
A) R$ 3.000,01 e R$ 3.500,00 
B) R$ 3.500,01 e R$ 5.000,00 
C) R$ 2.500,01 e R$ 3.000,00 
D) R$ 1.000,00 e R$ 2.500,00 
 

Questão 12 
Uma empresa farmacêutica produz 6,5 toneladas de remé-
dio e possui um total de 150 funcionários. Se o total de fun-
cionários, igualmente eficientes, for ampliado para 195, 
quantas toneladas de remédio a mais essa empresa será 
capaz de produzir?  
A) 1,95 tonelada. 
B) 2,15 toneladas. 
C) 2,25 toneladas. 
D) 2,35 toneladas. 
 
O caso hipotético contextualiza às questões 13 e 14. Leia-o 
atentamente. 
 
O gerente de um clube percebeu que sua lucratividade crescia 
com o aumento da taxa cobrada de seus associados. Entre-
tanto, a partir de certo valor cobrado, a lucratividade era 
reduzida, pois os associados deixavam de pagar e optavam 
para outras opções de lazer. A equação a seguir representa a 
lucratividade L desse clube, dada em milhares de reais, em 
função do valor da taxa x: 
 

( ) −
225 15

L x   =    +  18x    x
2 100

 

 

Questão 13 
Com base nessas informações, qual é o valor aproximado 
da taxa que o gerente deverá escolher de modo que a 
lucratividade do clube seja a maior possível? 
A) R$ 50,00 
B) R$ 60,00 
C) R$ 70,00 
D) R$ 80,00 
 

Questão 14 
Conforme estudado pelo gerente do clube, valores altos 
fazem com que os associados escolham outras opções. 
Nesse caso, se a taxa for de R$ 100,00, a lucratividade desse 
clube será um valor compreendido entre: 
A) R$ 300.000,00 e R$ 305.000,00 
B) R$ 305.000,00 e R$ 310.000,00 
C) R$ 310.000,00 e R$ 315.000,00 
D) R$ 315.000,00 e R$ 320.000,00 
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Questão 15 
Gilberto deixou seu veículo em um estacionamento onde há 
um total de 15 carros e foi ao restaurante almoçar. Ao termi-
nar o almoço, pediu ao funcionário do restaurante que bus-
casse o veículo no estacionamento, informando que o seu 
carro era branco. O funcionário, chegando ao estaciona-
mento, se deparou com 8 veículos brancos e tentou abrir, de 
forma aleatória, um deles por vez, até que o veículo de 
Gilberto fosse encontrado. Com base nessa situação, consi-
derando que o funcionário não tentou abrir nenhum dos 
carros brancos mais de uma vez, a probabilidade de que ele 
abra o veículo de Gilberto na terceira tentativa está com-
preendida entre: 
A) 0,0% e 10,0% 
B) 10,1% e 16,0% 
C) 16,1% e 20,0% 
D) 20,0% e 30,0% 
 

Questão 16 

Determinado curso preparatório para vestibulares possui 
duas modalidades de matrícula: básica e avançada. Após 
um levantamento realizado pelo gestor do curso, consta-
tou-se que há 105 alunos matriculados na modalidade 
básica e 76 na modalidade avançada. Também foi consta-
tado que 40% dos alunos da modalidade básica estão ani-
mados com o vestibular e que apenas 25% dos matricula-
dos na modalidade avançada não estão animados com o 
vestibular. Com base nessa situação hipotética, caso um 
aluno seja escolhido aleatoriamente para dar uma entre-
vista sobre tal curso preparatório, a probabilidade de que 
o entrevistado não esteja animado com o vestibular está 
compreendida entre: 
A) 0 e 25,0%. 
B) 25,1% e 50,0%. 
C) 50,1% e 75,0%. 
D) 75,1% e 100,0%. 
 

Questão 17 
Um salão de festas e eventos possui o formato e as dimen-
sões da figura a seguir: 
  

 
 

Se um dos eventos a ser organizado nesse salão tiver como 
regra uma área mínima de 1,2 metro quadrado por pessoa, 
qual é o número máximo de pessoas que poderão partici-
par desse evento? 
A) 260 
B) 265 
C) 270 
D) 275 

Questão 18 
O avô de Bruna é um professor de matemática aposentado 
e lançou à neta um desafio – descobrir a idade do avô com 
a seguinte dica: 

 

“Minha idade é o menor número inteiro que pode ser divi-
dido por 4, por 7 ou por 3, deixando, em todas essas divi-
sões, resto 2.” 
 

Bruna, por ser muito inteligente, afirmou corretamente que 
o produto dos algarismos que compõe a idade de seu avô 
vale: 
A) 32 
B) 36 
C) 42 
D) 48 
 
Questão 19 
Um atleta de natação está treinando em um rio com uma 
correnteza que possui velocidade constante. Neste treino, 
o atleta desce a favor da correnteza com uma velocidade 
total de 4 metros por segundo e, ao subir em sentido 
contrário à correnteza, sua velocidade é de 0,6 metro por 
segundo, sempre fazendo o mesmo movimento e esforço 
para nadar. Sendo assim, caso o atleta estivesse treinando 
em um lago, onde não há qualquer correnteza, qual seria a 
sua velocidade de deslocamento? 
A) 1,7 m/s 
B) 2,0 m/s 
C) 2,3 m/s 
D) 2,6 m/s 
 
Questão 20 
Dada a sequência lógica a seguir, qual é a soma dos algaris-
mos do 5º termo dessa sequência? 
 

(16, 24, 36, 54, ?) 
A) 7 
B) 8 
C) 9 
D) 10 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 21 
Apresentador, ator, humorista e escritor Jô Soares morreu 
recentemente aos 84 anos. Em 1971, Jô estreou na TV Globo, 
após passagem pela Record, no programa humorístico “Faça 
humor, não faça guerra”, que ia ao ar semanalmente após a 
novela das oito. O nome brincava com a popular mensagem 
hippie “Faça amor, não faça guerra”, muito utilizada na época 
por conta da Guerra do Vietnã. Exibido no início da década de 
70, “Faça humor, não faça guerra” foi uma produção inovadora 
na grade horária da Rede Globo. O programa era composto por 
quadros curtos repletos de piadas rápidas e corte secos – 
proposta diferente do que costumava ser feito em produções 
de humor naquela época. 
(Jô Soares morre aos 84 anos em SP | Band. Disponível em: uol.com.br.) 

 

Como escritor, Jô Soares também se destacou com obras tais 
como “O astronauta sem regime”, “Humor nos tempos de 
Collor” e o famoso: 
A) “O batizado da vaca”. 
B) “A curva do Calombo”. 
C) “O Xangô de Baker Street”. 
D) “Como segurar seu casamento”. 



     

 

      
                                                      5 

        
CARGO: AGENTE DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS (M) 

CONCURSO PÚBLICO – CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ/MG 
 

𝛞 

Questão 22 
 

Morre Elizabeth II, a rainha que uniu os britânicos em 
crises, guerras e dilemas da monarquia 

 

Dezenas de milhões de britânicos sentem-se órfãos. A morte 
da rainha Elizabeth, aos 96 anos, marca o fim de uma era. Em 
um país cada vez mais polarizado, Elizabeth Alexandra Mary 
Windsor era ponto pacífico, a face que ainda unia a grande 
maioria da população: ricos e pobres, monarquistas e até 
alguns republicanos. Seu reinado — o mais longevo da Histó-
ria britânica — durou sete décadas e sete meses. Atravessou 
o fim progressivo do império, o período da Guerra Fria, su-
cessivas crises políticas e econômicas, a entrada e a saída da 
União Europeia, uma pandemia global.  

(Morre Elizabeth II, a rainha que uniu os britânicos em crises, guerras e 
dilemas da monarquia | Mundo | O Globo.) 

 

Com a morte da Rainha Elizabeth II, aciona-se a questão su-
cessória, que coloca no trono o seu filho primogênito e antigo 
príncipe de Gales, Charles, 73 anos, ao lado da atual mulher 
dele, Camilla Parker-Bowles, 75 anos. Em uma monarquia 
constitucional e parlamentar, como é o caso da Inglaterra, o 
Rei (ou Rainha): 
A) Entre outras funções, é Chefe de Estado e também líder 

da Igreja Anglicana e dos serviços diplomáticos. 
B) Tem poderes políticos e administrativos ilimitados, ga-

rantidos pela constituição outorgada por eles mesmos. 
C) Pode receber chefes de Estado estrangeiros, mas em mo-

mento algum pode assinar leis, abrir ou dissolver o Parla-
mento ou mesmo visitá-lo. 

D) Não exerce influência nas forças armadas no Reino Unido 
e nem nos outros estados independentes, como Canadá 
e Nova Zelândia, por exemplo. 

 

Questão 23 
 

Empresas se unem para impulsionar o  
mercado voluntário de carbono 

 

Empresas e instituições de diversos setores no Brasil — 
Amaggi, Auren, B3, Bayer, BNDES, CBA, Dow, Natura, 
Rabobank, Raízen, Vale, Votorantim e Votorantim Cimentos 
— se uniram com o objetivo de estruturar ações-chave para 
desenvolver o mercado voluntário de carbono no Brasil e 
contribuir com o mercado global de créditos de carbono de 
alta integridade. A descarbonização da economia até 2050 é 
uma prioridade para diversos países, que representam mais 
de 90% do PIB global, e para mais de 2.500 empresas globais, 
e esses números continuam a crescer. 
(Empresas se unem para impulsionar o mercado voluntário de carbono | Exame.) 
 

Segundo estudos, o Brasil tem potencial de gerar até 15% da 
oferta mundial de créditos voluntários de carbono por meio 
de soluções naturais, dentre as quais podemos apontar:  
A) Penalização em lei por qualquer emissão de gases de efeito 

estufa.  
B) Reflorestamento e sistemas agroflorestais em áreas de-

gradadas. 
C) Privatização de grandes culturas como: soja, milho e cana-      

-de-açúcar. 
D) Produção do hidrogênio verde e eliminação urgente e com-

pleta do biometano. 

 

Questão 24 
No primeiro semestre deste ano de 2022, dois satélites brasilei-
ros, que foram adquiridos no Brasil através da empresa finlan-
desa Iceye, em 2020, foram lançados da base espacial de Cabo 
Canaveral, no estado da Flórida, Estados Unidos. A SpaceX, em-
presa do bilionário americano Elon Musk, foi contratada pela 
Iceye para fazer o lançamento e colocar os satélites em órbita 
com o foguete Falcon 9. Os satélites foram batizados de Carcará 
I e Carcará II, em homenagem à ave de rapina brasileira.  

(Disponível em: 
https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2022/05/26/dois-satelites-do-

brasil-sao-lancados-por-foguete-da-spacex.ghtml.) 
 

Os serviços oferecidos pelos satélites pelo mundo afora são 
variados – do monitoramento da superfície terrestre às ati-
vidades que impactam o dia a dia da população, tais como: 
o acesso a uma melhor comunicação; obtenção de informa-
ções precisas sobre o tempo e o clima; dentre outros. No 
Brasil:   
A) Os investimentos no setor de planejamento e operações 

espaciais são respaldados unicamente pela iniciativa pri-
vada.  

B) O início das atividades satelitais do Brasil se deu muito re-
centemente e ainda está 100% atrelado à tecnologia 
estrangeira. 

C) O primeiro satélite de observação da Terra totalmente 
projetado, testado e operado pelo Brasil foi intitulado de 
Amazônia 1. 

D) Não existe uma autonomia tecnológica em relação a sa-
télites, pois qualquer monitoramento espacial em territó-
rio brasileiro é feito pela NASA. 

 
Questão 25 
O Congresso promulgou as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2. 
A publicação das duas medidas ocorreu em edição extra do 
Diário Oficial da União. A Lei Paulo Gustavo autoriza o repasse 
de R$ 3,86 bilhões em recursos federais e estaduais. O valor 
deverá ser repassado em até 90 dias, após a publicação da lei. 
A Lei Aldir Blanc 2 prevê repasse anual de R$ 3 bilhões da União 
para estados, Distrito Federal e municípios, com vigência de 
cinco anos e esse valor está previsto para ser distribuído em 
2023. 

(Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-
cidadania/breves/congresso-promulga-leis-paulo-gustavo-e-aldir-blanc-2/)  
 

Palco de inúmeras e intensas polêmicas nos mais variados 
setores da sociedade civil e do governo, as Leis Paulo Gustavo 
e Aldir Blanc 2 se tornam realidade. Essas leis: 
A) Visam promover especificamente o interior e as caracterís-

ticas regionais de brasilidade impressas no folclore de raiz. 
B) São duas propostas de incentivo à cultura no país; ambas 

têm como objetivo o auxílio financeiro a artistas e produto-
res culturais.  

C) Concretizam um antigo anseio da classe artística e cultural 
brasileira que, até então, não havia sido representada por 
alguma lei governamental. 

D) Protagonizam um momento único da classe artística, em 
que a cultura passa a ser subsidiada por recursos que se-
riam destinados ao Imposto de Renda. 
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Questão 26 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º: Esta Lei dispõe sobre a proibição da produção, da im-

portação, da comercialização e da publicidade de Dis-
positivos Eletrônicos para Fumar, bem como dos aces-
sórios e refis desses produtos, altera a Lei nº 9.294, de 
15 de julho de 1996, para reforçar a proibição do uso 
desses produtos em recintos coletivos fechados, pri-
vados ou públicos, e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, para dispor sobre a punição daquele que 
fornecer esses produtos a crianças ou a adolescentes. 

Art. 2º: Fica proibida em todo o território nacional a produ-
ção, a importação, a comercialização e a publicidade 
de Dispositivos Eletrônicos para Fumar, que incluem 
cigarros eletrônicos e produtos de tabaco aquecido, 
bem como os seus acessórios e refis, nos termos de 
regulamento. 

(Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_ 
mostrarintegra;jsessionid=node05wwxokyq38w0x8m097lg9ifc14330671. 

node0?codteor=2184536&filename=Avulso.) 
 

O Projeto de Lei anteriormente citado dispõe sobre a proibição 
da produção, da importação, da comercialização e da publici-
dade de Dispositivos Eletrônicos para Fumar, bem como dos 
acessórios e refis desses produtos, dentre outras ações. A Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) mantém a proibi-
ção da venda de cigarros eletrônicos no Brasil. O cigarro eletrô-
nico: 
A) É normalmente um aparelho alimentado por bateria de 

lítio e um cartucho ou refil, que armazena um líquido que 
não contém ou elimina toda a nicotina. 

B) Apesar de conter nicotina, como permite muito menos 
tempo de uso do que um cigarro comum, enganosamente 
é considerado menos prejudicial à saúde. 

C) Está relacionado com aumento do risco de jovens ao 
tabagismo, potencial de dependência e diversos danos à 
saúde pulmonar, cardiovascular e neurológica.  

D) É um dispositivo criado com o objetivo de simular a sen-
sação de fumar um cigarro comum e possui apenas alca-
trão e o monóxido de carbono em sua composição. 

 
Questão 27 
Fechada às pressas em 2013 por risco de desabamento, o 
Museu do Ipiranga passou nos últimos três anos por obras, que 
custaram R$ 235 milhões, para recuperar o seu edifício, criar 
uma nova área e recuperar o jardim em frente. Foi reaberto ao 
público maior e mais moderno, como parte das comemorações 
do bicentenário da Proclamação da Independência. A institui-
ção, que foi interditada às pressas em 2013 por causa de pro-
blemas sérios de conservação e segurança, está em obras desde 
2019. 

(Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/museu-do-
ipiranga-reabertura-apos-9-anos-revelara-reforma-que-dobrou-tamanho-e-

modernizou-instalacoe.) 
 

Um ícone do patrimônio histórico brasileiro, o Museu do 
Ipiranga: 
A) Foi sede do governo de D. Pedro I, desde a Independência 

do Brasil até a sua abdicação. 
B) Era considerada apenas a residência de inverno de D. Pedro 

I, sua família e seus amigos mais próximos. 
C) Foi projetado, para ser um monumento em comemoração à 

Proclamação da Independência, ocorrida em 1822. 
D) Foi usado como palácio de governo durante todo período 

Imperial no Brasil e transformado em museu após a Pro-
clamação da República.  

Questão 28 
Recentemente, a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, 
foi vítima de uma tentativa de homicídio no momento em que 
chegava em casa em meio a uma multidão de apoiadores. Um 
homem, identificado como Fernando Sabag Montiel, de 35 anos 
e de nacionalidade brasileira, apontou uma arma para a cabeça 
de Kirchner que só não se lesionou porque o revólver falhou. 
Diante do ocorrido, o presidente Alberto Fernández classificou o 
ataque como o mais grave desde 1983, quando o país voltou a 
ser uma democracia. “Estamos diante de um fato com uma 
gravidade institucional e humana extrema.” 
(Ataque a Cristina Kirchner: o que se sabe sobre o atentado que quase a 

matou/Jovem Pan. Adaptado.) 
 

Cristina Kirchner é um dos nomes mais importantes na Ar-
gentina nas últimas décadas. Ela iniciou sua trajetória na 
política Argentina na década de 1980, sendo eleita deputada 
provincial, deputada nacional e senadora por diferentes 
mandatos. Ascendeu na política junto de seu marido, Néstor 
Kirchner e ambos: 
A) Ocuparam o cargo de presidência da república daquele 

país, sendo ela reeleita para um segundo mandato. 
B) Eram ferrenhos representantes do comunismo na Argentina 

e influenciavam diretamente outras nações da América. 
C) Criaram o chamado “kirchnerismo” movimento da elite polí-

tica argentina que estabelecia privilégios e condenava o po-
pulismo. 

D) Implantaram, cada um em seu governo, uma ditadura sem 
precedentes no país, causando revoltas que permanecem 
até hoje. 

 

Questão 29 
O FMI (Fundo Monetário Internacional) chegou a um acordo a 
nível técnico sobre uma ferramenta de financiamento esten-
dido de US$ 44 bilhões para a Argentina, que deve liberar quase 
US$ 4 bilhões em fundos para o país. A aprovação, que precisa 
ser ratificada pela diretoria do FMI, liberaria US$ 3,9 bilhões 
para o país sul-americano em apuros, que busca reconstruir 
reservas e conter a inflação galopante. A Argentina, um grande 
produtor de grãos, fechou um novo acordo com o FMI mais 
cedo neste ano para substituir um enorme programa fracassado 
de 2018. O novo programa foi fundamental para poder cobrir as 
obrigações do país para com o FMI, que, de outra forma, a Ar-
gentina não conseguiria pagar. 

(Folha Ao Vivo - Dólar, empresas e bolsas: acompanhe ao vivo o 
mercado. Disponível em: uol.com.br.) 

 

O Brasil já recorreu ao Fundo Monetário Internacional, que: 
A) Promove exclusivamente ajuda humanitária e financeira 

às nações consideradas periféricas. 
B) Faz parte da OEA (Organização dos Estados Americanos), 

prestando ajuda específica a esse continente. 
C) É o primeiro e principal órgão internacional da ONU (Or-

ganização das Nações Unidas) e atua em relação a diver-
sos pontos do globo. 

D) O tem como um dos seus países-membros, atuando de 
forma ativa nas decisões do bloco, assim como no uso das 
medidas oferecidas pela instituição. 
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Questão 30 
Em meio a uma eleição acirrada, como essa vivida pelo Brasil 
em 2022, muitos eleitores admitem deixar de votar por medo 
de violência política. Para 40% dos eleitores, há grande chance 
de incidentes violentos no dia do pleito. O temor de que haja 
violência política no dia da eleição, hipótese considerada de 
grande probabilidade por 40% dos eleitores, pode afastar até 
9% das pessoas das urnas no dia 2 de outubro. É o que apurou 
o Datafolha em sua nova pesquisa nacional, em que ouviu 
5.926 pessoas em 300 cidades, de 13 a 15 de setembro. A 
margem de erro é de dois pontos percentuais. Surge o cha-
mado voto útil, que pode mudar a trajetória de um pleito.  

(Datafolha: 9% admitem não votar por violência política. 16/09/2022. 
Poder – Folha. Disponível em: uol.com.br.) 

 

Além das questões anteriormente apresentadas, no cenário 
dessas eleições, surge o chamado voto útil, que pode mudar 
a trajetória de um pleito. O voto útil: 
A) De acordo com a opinião de estudiosos é o voto ou são os 

votos que extrapolam a quantia de 50% mais 1, impedindo, 
assim, a realização do segundo turno. 

B) É aquele que, independente de partidarismo ou ideologias 
que possam influenciar as decisões do eleitor, traz como 
resultado o bem-estar da população realmente em situação 
de fragilidade. 

C) Segundo cientistas políticos é uma estratégia para retirar 
ou diminuir a força de um competidor que o eleitor não 
gosta em detrimento da sua opção sincera pelo candidato 
que considera ideal. 

D) É formado pela participação efetiva e voluntária daquela 
parcela da população que pela legislação vigente não está 
obrigada a participar do pleito eleitoral, mas o faz apenas 
por questões patrióticas. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONHECIMENTOS DO CARGO 

 
Questão 31 
A direção defensiva é aquela em que o condutor preserva além 
de sua vida as vidas das pessoas que estão à sua volta usando 
de forma racional e sensata os conhecimentos teóricos e de 
postura evitando, assim, acidentes. Analise as definições a 
seguir. 
I. Imprudência: é quando o condutor deixa de realizar a ma-

nutenção do veículo como, por exemplo, conduzindo o veí-
culo com equipamento obrigatório com defeito. 

II. Negligência: ocorre quando o condutor conhece as leis de 
trânsito; porém, não as respeita ou deixa de aplicá-las como, 
por exemplo, trafegar acima da velocidade permitida. 

III. Imperícia: acontece quando o condutor não possui conheci-
mentos técnicos ou habilidade para condução do veículo, 
isto é, a prática da direção como, por exemplo, não conse-
guir manter o carro controlado ou parado em uma subida. 

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

Questão 32 
Analise as placas de regulamentação a seguir: 
 

 
 

As placas 1, 2 e 3 representam, respectivamente: 
A) 1. Passagem obrigatória 2. Sentido de circulação da via/pista 

3. Siga em frente 
B) 1. Sentido de circulação da via/pista 2. Passagem obrigatória  

3. Siga em frente 
C) 1. Siga em frente 2. Passagem obrigatória 3. Sentido de cir-

culação da via/pista 
D) 1. Passagem obrigatória 2. Siga em frente 3. Sentido de cir-

culação da via/pista 
 

Questão 33 
“Todo veículo deve ser registrado perante o órgão executivo 
de trânsito do estado ou DF – Detran – no local de domicílio 
ou residência. Após o registro será expedido o Certificado de 
Registro de Veículo (CRV), em meio físico e/ou digital, a crité-
rio do proprietário, de acordo com o modelo estabelecido 
pelo Contran, com características e condições de invulne-
rabilidade. Em regra, o CRV somente é expedido uma única 
vez; porém, em alguns casos, é obrigatória uma nova expedi-
ção, como na ________________________________, que 
determina um prazo de trinta dias, para que o proprietário 
adote as providências necessárias à efetivação da expedição 
do novo Certificado de Registro de Veículo. Nos demais casos, 
as providências deverão ser imediatas.” Assinale a alternativa 
que completa corretamente a afirmativa anterior.  
A) mudança de categoria  
B) transferência de propriedade  
C) alteração de característica do veículo  
D) mudança de município de domicílio/residência  
 

Questão 34 
Além de conduzir o veículo com prudência e cuidado, o moto-
rista deverá ter conhecimentos básicos do sistema elétrico do 
veículo, a fim de manter os equipamentos e as peças funcio-
nando e, ao ocorrer um defeito, identificar a origem ou fazer 
o reparo. Considerando o sistema elétrico de veículos, assi-
nale a afirmativa correta. 
A) Distribuidor: emite a centelha elétrica na cabeça do pistão 

no momento da combustão. 
B) Bateria: recebe a alta tensão da bobina e a distribui através 

do motor para os cilindros (velas de ignição). 
C) Vela de ignição: transforma energia química em energia 

elétrica e armazena a energia elétrica gerada pelo alter-
nador. 

D) Bobina de ignição: possui um circuito primário e um se-
cundário que, a partir de uma baixa tensão, geralmente 
12 V, induz uma alta tensão, da ordem de 20.000 V, que 
será distribuída para as velas de ignição. 
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Questão 35 
Se determinado motorista transitar em velocidade superior à 
máxima permitida para o local em rodovias, vias de trânsito 
rápido, vias arteriais e demais vias, com velocidade superior à 
máxima em mais de 50%, medida por instrumento ou equi-
pamento hábil, a infração cometida é considerada gravíssima 
com a seguinte penalidade: 
A) Multa simples.                                                                                               
B) Multa [três vezes] e advertência por escrito. 
C) Multa [três vezes] e suspensão do direito de dirigir. 
D) Nenhuma multa; porém, a suspensão imediata do direito 

de dirigir. 
 
Questão 36 
De acordo com o Código Nacional de Trânsito Brasileiro, as 
competências das autoridades em relação às penalidades 
deverão ser aplicadas como prescrito. De acordo com a 
legislação, a multa poderá ser aplicada após: 
A) Advertência por escrito. 
B) Suspensão do direito de dirigir . 
C) Cassação da permissão para dirigir. 
D) Frequência obrigatória em curso de reciclagem. 
 
Questão 37 
Uma das preocupações do condutor para que o veículo se 
apresente seguro e confiável está na verificação das condi-
ções do sistema de direção e rodas. Isso envolve o alinha-
mento e o balanceamento das rodas, responsáveis por uma 
direção estável e segura. “A função do _______________ é 
fazer com que as rodas se mantenham paralelas durante a 
condução em linha reta e os pneus perfeitamente apoiados 
no solo. Portanto, é necessário que os parâmetros de 
______________ estejam com seus valores dentro das espe-
cificações do fabricante do veículo. O _______________ das 
rodas de um veículo tem como finalidade eliminar as vibra-
ções e, consequentemente, os múltiplos danos e distúrbios 
causados por elas.” Assinale a alternativa que completa cor-
reta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) balanceamento / alinhamento / alinhamento 
B) alinhamento / balanceamento / alinhamento 
C) alinhamento / alinhamento / balanceamento 
D) balanceamento / alinhamento / balanceamento 
 
Questão 38 
A lubrificação do motor é fundamental para o seu perfeito 
funcionamento e, para isso, além das verificações periódicas 
do seu nível, é importante conhecer suas propriedades e 
partes do sistema por onde circula. Considerando o exposto, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. Os fabricantes de motores recomendam, atualmente, 

apenas os óleos minerais e vegetais. 
II. No exterior do cárter encontra-se normalmente um filtro 

através do qual passa a totalidade do óleo. 
III. Na maioria dos motores, o óleo depois de penetrar na 

bomba atravessa um filtro de rede que retém a maioria 
das impurezas.  

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

 

Questão 39 
Quando a infração cometida por um motorista for grave, o 
número de pontos computados para ele será: 
A) 4 
B) 5 
C) 6 
D) 7 
 

Questão 40 
A qualidade de serviço deverá ser sempre praticada pelo servi-
dor público e, ainda, estar relacionada com o bom atendimento 
e tempestividade, resultando em um tratamento digno e satis-
fatório. Em relação aos conceitos praticados pelo servidor, mar-
que V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Atendimento: diz respeito à forma como o usuário é 

recebido e atendido.  
(     ) Bom atendimento: é um atendimento de qualidade, o 

que inclui dar um bom tratamento ao cidadão e satisfa-
zer, com tempestividade e suficiência, as demandas de 
informação, produtos ou serviços por ele apresentadas.  

(     ) Tratamento: diz respeito a satisfazer as demandas de 
informação, produtos ou serviços apresentados pelo 
cidadão. 

(     ) Tempestividade: atender no prazo é muito importante 
hoje. No passado, tempestividade não era considerado 
como valor no atendimento. 

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

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com a 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 e 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 60 (sessenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior; 50 (cinquenta) 
questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Médio Completo; e, 40 (quarenta) questões para os cargos de Nível 
Fundamental Completo; 1 (um) Estudo de Caso para os cargos de Analista de Atividade da Secretaria – Consultor Jurídico 
e Analista de Atividades da Secretaria – Consultor Legislativo; e 1 (uma) Dissertação para o cargo de Oficial de Atividades 
da Secretaria. 

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 na Folha de Textos Definitivos (Estudo de Caso para os cargos de Analista de Atividade da Secretaria – 
Consultor Jurídico e Analista de Atividades da Secretaria – Consultor Legislativo; e Dissertação para o cargo de Oficial de 
Atividades da Secretaria) 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 5 (cinco) horas para os cargos de Nível Superior e Médio e 3 (três) horas para os cargos de nível 
Fundamental 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) e a Folha de Textos Definitivos (Estudo de Caso para os cargos de Analista de Atividade da Secretaria 
– Consultor Jurídico e Analista de Atividades da Secretaria – Consultor Legislativo; e Dissertação para o cargo de Oficial de 
Atividades da Secretaria) devidamente assinados 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 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 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 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 Público.   

 

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, 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. 




