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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Despedida 
 

E no meio dessa confusão alguém partiu sem se despedir; 
foi triste. Se houvesse uma despedida talvez fosse mais triste, 
talvez tenha sido melhor assim, uma separação como às vezes 
acontece em um baile de carnaval – uma pessoa se perde da 
outra, procura-a por um instante e depois adere a qualquer 
cordão. É melhor para os amantes pensar que a última vez que 
se encontraram se amaram muito – e depois apenas aconteceu 
que não se encontraram mais. Eles não se despediram, a vida é 
que os despediu, cada um para seu lado – sem glória nem 
humilhação.  

Creio que será permitido guardar uma leve tristeza, e 
também uma lembrança boa; que não será proibido confes-
sar que às vezes se tem saudades; nem será odioso dizer que 
a separação ao mesmo tempo nos traz um inexplicável senti-
mento de alívio, e de sossego; e um indefinível remorso; e 
um recôndito respeito.  

E que houve momentos perfeitos que passaram, mas não 
se perderam, porque ficaram em nossa vida; que a lembrança 
deles nos faz sentir maior a nossa solidão; mas que essa solidão 
ficou menos infeliz: que importa que uma estrela já esteja morta 
se ela ainda brilha no fundo de nossa noite e de nosso confuso 
sonho?  

Talvez não mereçamos imaginar que haverá outros verões; 
se eles vierem, nós os receberemos obedientes como as cigarras 
e as paineiras – com flores e cantos. O inverno – te lembras – os 
maltratou; não havia flores, não havia mar, e fomos sacudidos de 
um lado para outro como dois bonecos na mão de um titeriteiro 
inábil.  

Ah, talvez valesse a pena dizer que houve um telefonema 
que não pôde haver; entretanto, é possível que não adiantasse 
nada. Para que explicações? Esqueçamos as pequenas coisas 
mortificantes; o silêncio torna tudo menos penoso; lembremos 
apenas as coisas douradas e digamos apenas a pequena palavra: 
adeus.  

A pequena palavra que se alonga como um canto de 
cigarra perdido numa tarde de domingo.  

(Rubem Braga. 200 Crônicas Escolhidas. Círculo do Livro S.A. Adaptado. 
Em: 27/11/2022.) 

 
Questão 01 
No texto, o articulista emprega uma linguagem que utiliza as 
palavras, expandindo o significado literal, pois aplica um novo 
sentido, incomum, circunstancial, o qual depende do contexto 
em que estão inseridas. Tal característica pode ser evidenciada 
em: 
A) “E no meio dessa confusão alguém partiu sem se despedir; 

[...]” (1º§) 
B) “Ah, talvez valesse a pena dizer que houve um telefonema 

que não pôde haver; [...] (5º§) 
C) “A pequena palavra que se alonga como um canto de cigarra 

perdido numa tarde de domingo.” (6º§) 
D) “É melhor para os amantes pensar que a última vez que 

se encontraram se amaram muito [...]” (1º§) 

Questão 02 
Considerando que todo texto nasce de um intuito, de uma 
necessidade, pessoal ou coletiva, são características cons-
tatadas nesse texto de Rubem Braga, EXCETO: 
A) Tema corriqueiro. 
B) Linguagem simples. 
C) Perspectiva subjetiva. 
D) Expositivo e opinativo.  
 

Questão 03 
Dentre os trechos destacados a seguir, indique aquele em que 
o ponto de vista do autor é demonstrado de forma explícita. 
A) “Eles não se despediram, a vida é que os despediu, cada 

um para seu lado [...]” (1º§) 
B) “A pequena palavra que se alonga como um canto de cigarra 

perdido numa tarde de domingo.” (6º§) 
C) “[...] uma pessoa se perde da outra, procura-a por um instante 

e depois adere a qualquer cordão.” (1º§) 
D) “Creio que será permitido guardar uma leve tristeza, e 

também uma lembrança boa; [...]” (2º§) 
 

Questão 04 
Assinale a alternativa em que a palavra relacionada ao termo 
sublinhado interfere no contexto em que foi utilizada. 
A) “[...] cada um para seu lado – sem glória nem humilhação. 

(1º§) – ânimo  
B) “E no meio dessa confusão alguém partiu sem se despedir; 

[...]” (1º§) – desordem 
C) “[...] e fomos sacudidos de um lado para outro como dois 

bonecos na mão de um titeriteiro inábil.” (4º§) – incapaz  
D) “[...] a separação ao mesmo tempo nos traz um inexplicável 

sentimento de alívio, e de sossego; [...]” (2º§) – incompreensível  
 

Questão 05 
Os verbos destacados encontram-se conjugados no pretérito 
perfeito do indicativo, EXCETO: 
A) “[...] o silêncio torna tudo menos penoso; [...]” (5º§) 
B) “E no meio dessa confusão alguém partiu [...]” (1º§) 
C) “[...] mas que essa solidão ficou menos infeliz: [...]” (3º§) 
D) “[...] e depois apenas aconteceu que não se encontraram 

mais.” (1º§) 
 

Questão 06 
Em “Ah, talvez valesse a pena dizer que houve um telefonema 
que não pôde haver; entretanto, é possível que não adiantasse 
nada.” (5º§), a conjunção grifada estabelece uma relação de: 
A) Causa. 
B) Escolha. 
C) Oposição. 
D) Explicação. 
 

Questão 07 
Em “A pequena palavra que se alonga como um canto de 
cigarra perdido numa tarde de domingo.” (6º§), a expres-
são sublinhada possui valor semântico de: 
A) Contraste. 
B) Finalidade. 
C) Proporção. 
D) Comparação. 
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Questão 08 
O texto evidencia as seguintes indagações: “[...] que importa 
que uma estrela já esteja morta se ela ainda brilha no fundo 
de nossa noite e de nosso confuso sonho? (3º§) e “Para que 
explicações?” (5º§) Tal recurso empregado pelo articulista tem 
como finalidade: 
A) Manter uma aproximação com o leitor. 
B) Persuadir o leitor para aceitar a provável tristeza.  
C) Estabelecer convicções sobre a importância do silêncio nas 

despedidas.  
D) Indicar posicionamento contrário sobre a satisfação em 

separações. 
 

Questão 09 
Das afirmativas transcritas do texto, assinale aquela que exprime 
circunstância de dúvida e incerteza. 
A) “[...] mas não se perderam, porque ficaram em nossa vida; 

[...]” (3º§) 
B) “Talvez não mereçamos imaginar que haverá outros verões; 

[...]” (4º§) 
C) “Eles não se despediram, a vida é que os despediu, cada um 

para seu lado [...]” (1º§) 
D) “É melhor para os amantes pensar que a última vez que se 

encontraram se amaram muito [...]” (1º§) 
 

Questão 10 
Assinale a alternativa em que o termo destacado NÃO é 
preposição. 
A) “E no meio dessa confusão alguém partiu sem se despedir; 

[...]” (1º§) 
B) “[...] mas não se perderam, porque ficaram em nossa vida; 

[...]” (3º§) 
C) “[...] lembremos apenas as coisas douradas e digamos apenas 

a pequena palavra: adeus.” (5º§) 
D) “[...] nós os receberemos obedientes como as cigarras e 

as paineiras – com flores e cantos. (4º§) 
 

INFORMÁTICA 
 

Questão 11 
Considere executar determinado trabalho em uma planilha, 
fazendo uso do Microsoft Excel 2013, Configuração Local, Idioma 
Português-Brasil. Acidentalmente, a tecla F4 do teclado foi digi-
tada. Assinale a ação ocorrida. 
A) Exibiu o painel Ajuda do Excel.                                                                                                
B) Abriu a caixa de diálogo Ir para. 
C) Repetiu o último comando ou ação. 
D) Abriu a caixa de diálogo Verificar Ortografia. 
 

Questão 12 
Considerando o Microsoft Word 2013, Configuração Local, 
Idioma Português-Brasil, “o espaço em branco da página 
fora da área de impressão” se refere a: 
A) Margem. 
B) Parágrafo. 
C) Nota de fim. 
D) Nota de rodapé. 

Questão 13 
Ao se digitar um texto no Microsoft Word 2013, Configuração 
Local, Idioma Português-Brasil, o uso de atalhos do teclado 
tornam essa tarefa mais ágil, principalmente para as ações mais 
empregadas em uma digitação. Desfazer a última ação e/ou 
refazer a última ação, por vezes, se faz necessário na elaboração 
de um texto. Tais atalhos de teclado são, respectivamente: 
A) [CTRL + Z]; [CTRL + R] 
B) [CTRL + R]; [CTRL + C] 
C) [CTRL + C]; [CTRL + V] 
D) [CTRL + V]; [CTRL + Z]                                                                                                
 

Questão 14 
No Sistema Operacional Windows 10, Configuração Local, Idi-
oma Português-Brasil, as pastas e os arquivos possuem de-
terminadas propriedades que os descrevem, ou até mesmo a 
forma como podem ser utilizados. Para isso, pode ser usado o 
Explorador de Arquivos (Windows Explorer), ou clicar com o 
botão direito do mouse sobre a pasta ou arquivo. “Atribuir per-
missões de acesso para usuários ou grupos específicos” trata-         
-se da guia: 
A) Geral. 
B) Segurança. 
C) Personalizado. 
D) Compartilhamento. 
 

Questão 15 
Ferramenta pertencente ao Windows 10, Configuração Local, 
Idioma Português-Brasil, que permite encontrar aplicativos, 
arquivos, mensagens e anexos de mensagem no computador, 
não sendo necessário saber o nome ou a sua localização, 
podendo digitar uma palavra ou frase na caixa de pesquisa do 
menu iniciar. Tal ferramenta recebe o nome de Windows: 
A) Search.      
B) Update. 
C) Defender. 
D) ReadyBoost.                                                                                          

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 16 
Uma das máquinas de pequeno porte mais empregadas na 
jardinagem é o biotriturador de galhos e folhas oriundos de 
podas. São consideradas as principais vantagens de sua uti-
lização, EXCETO: 
A) Manter jardins limpos, diminuindo a proliferação de insetos 

e de animais peçonhentos. 
B) Reduzir significativamente o tamanho dos resíduos orgâni-

cos originados no processo de poda. 
C) Diminuir o lançamento de esgotos nos rios e nos aquífe-

ros subterrâneos originados da decomposição do mate-
rial vegetal. 

D) Dispensar locação ou compra de caçambas de entulhos, 
evitando a geração de custos financeiros; o resíduo pro-
cessado pode ser utilizado no local de sua origem para a 
cobertura de solo ou em compostagem e adubação.  
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Questão 17 
Dos sistemas de irrigação mais utilizados em jardinagem, em 
geral, assinale os que apresentam maior e menor eficiên-
cia, respectivamente: 
A) Sistemas de dispersão e irrigação por diluição. 
B) Irrigação por retenção hidráulica e sistemas de drenagem.  
C) Irrigação por gotejamento e sistemas de inundação e sulcos. 
D) Sistemas de aspersão estática e decantadores e destiladores. 
 

Questão 18 
Qual equipamento deverá ser empregado para que os pro-
fissionais de jardinagem que estejam realizando o aparo de 
gramíneas e arbustos em canteiros centrais ou laterais de 
ruas e rodovias não causem acidentes em veículos e pedes-
tres que estejam passando no momento do serviço? 
A) Soprador de folhas.   
B) Dique de contenção. 
C) Protetor antirreflexivo. 
D) Tela protetora de roçagem. 
 

Questão 19 
A manutenção e a conservação das ferramentas utilizadas em 
jardinagem são imprescindíveis para a qualidade e a rapidez dos 
serviços, além de diminuírem os custos para os profissionais 
envolvidos. É sabido que uma das medidas é tratar as ferra-
mentas com um produto que prolonga a sua vida útil. O produto 
que deve ser priorizado pelo jardineiro é: 
A) Óleo de linhaça. 
B) Querosene a 70%. 
C) Óleo de terebintina. 
D) Thinner diluído em aguarrás. 
 

Questão 20 
São consideradas as ferramentas mais comuns para os ser-
viços de poda, cuja utilização proporciona uma maior segu-
rança para os serviços do jardineiro e também para o vege-
tal, EXCETO: 
A) Serras manuais para ramos com até 15 cm de diâmetro.  
B) Podão para corte de ramos com até 25 mm de diâmetro. 
C) Tesouras de poda para corte de ramos com até 15 mm de 

diâmetro. 
D) Machados, foices e facões, de qualquer diâmetro, uma vez 

que são mais precisos e eficientes. 
 

Questão 21 
Qual é o método de irrigação muito utilizado para rega em 
gramados e jardins, cujo equipamento sai do solo com a 
pressão da água e, após finalizado o tempo de rega, retorna 
para debaixo do solo? Dentre os tipos disponíveis, qual é o 
mais recomendado para gramados de maior monta, com for-
matos retangulares (como campos de futebol), ou quadrados 
e com pouca interferência no jato de água? 
A) Gotejador lateral. Tipo estriado. 
B) Aspersor escamoteável. Tipo rotor.  
C) Irrigação localizada. Tipo hidráulico.  
D) Irrigação subsuperficial. Tipo spray. 

 

Questão 22 
Para a maior segurança no seu trabalho cotidiano, bem como 
para prevenir acidentes e exposição a agrotóxicos, quantas 
vezes, pelo menos, o jardineiro deverá fazer a lavagem de uma 
embalagem rígida que conteve formulações misturáveis ou 
dispersíveis em água? 
A) Uma.  
B) Duas.  
C) Três. 
D) Quatro.  
 

Questão 23 
Considere um jardineiro trabalhando quando, repentinamente, 
sofreu uma mordedura de uma serpente peçonhenta em um de 
seus membros inferiores. Se ele estivesse utilizando certos EPIs 
(Equipamentos de Proteção Individual), a chance de que essa 
ocorrência se tornasse algo mais grave seria significativamente 
minimizada. Assinale a alternativa que contenha tais EPIs. 
A) Luvas de proteção e cinto de segurança. 
B) Capacete de segurança e óculos de proteção. 
C) Calçado de segurança e perneira de proteção. 
D) Protetor auricular; máscara de proteção; e, avental. 
 

Questão 24 
Conforme normativo técnico para o uso de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI), que pode ser utilizado por demanda 
com pressão positiva tipo peça facial inteira, combinado com 
cilindro auxiliar para proteção das vias respiratórias em atmos-
feras com concentração de oxigênio menor ou igual que 12,5%, 
ou seja, em atmosferas Imediatamente Perigosas à Vida e a 
Saúde (IPVS), trata-se do respirador: 
A) Fuga. 
B) Purificador de ar motorizado. 
C) Adução de ar tipo máscara autônoma. 
D) Adução de ar tipo linha de ar comprimido. 
 

Questão 25 
Considerando as causas de acidentes de trabalho, particular-
mente erros de organização, fatores humanos, falhas de com-
ponentes, desvios das condições normais de funcionamento, 
interferências externas e fenômenos naturais, torna-se ne-
cessário adotar as seguintes medidas, EXCETO: 
A) Prevenção de acidentes maiores. 
B) Redução, ao mínimo, dos riscos de acidentes maiores. 
C) Redução, ao mínimo, das consequências de acidentes maio-

res. 
D) Flexibilização do uso de equipamentos de proteção para 

acidentes menores. 
 

Questão 26 
A roçada corta as folhas das plantas invasoras, mas não arranca 
raízes, tubérculos e rizomas, que poderão rebrotar e reinfestar a 
área. Para arrancar tais raízes, é usada uma enxada ou enxadão; 
é necessário cavar superficialmente, as removendo com as mãos 
ou com um rastelo. Todas as raízes devem ser retiradas da área 
onde são preparados os canteiros. Tal operação denomina-se: 
A) Capina. 
B) Análise do solo. 
C) Aplicação de herbicidas. 
D) Retirada de mato mais alto. 
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Questão 27 
Observe a tirinha a seguir: 
 

 

(Disponível em: https://temseguranca.com/quadrinho-de-humor-seguranca-do-trabalho-onde-estao-os-epis. Acesso em: 12/12/2022.Adaptado.) 
 

Considerando a tirinha e, ainda, que o EPI tem a função de proteger o trabalhador de acidentes em serviço, assinale a afirmativa 
correta. 
A) O trabalhador poderia realizar suas atividades, pois trouxe as ferramentas necessárias. 
B) Na tirinha, o supervisor se refere apenas aos equipamentos de serviço; ele ignora o EPI. 
C) O supervisor poder autorizar o trabalhador a realizar suas atividades, desde que cuidadosamente. 
D) O EPI é de uso obrigatório em qualquer trabalho que exija seu emprego, inclusive em atividades de jardinagem. 
 

Questão 28 
O jardim é um elemento paisagístico muito variado e se adapta 
a diferentes locais e espaços, se constituindo como grandes e 
externos, pequenos, residenciais, verticais, de inverno, dentre 
outros. A partir de um projeto paisagístico, pode-se definir os 
materiais mais adequados para sua execução; entre eles exis-
tem os básicos que são sempre necessários, facilitando o manu-
seio e a plantação das espécies, sem causar machucados às 
plantas. O material que permite o escoamento da água sem 
entupir as saídas e retém os nutrientes da terra nas raízes das 
plantas, protegendo a vegetação de micro-organismos que po-
dem prejudicar seu crescimento e desenvolvimento, feito de 
material sintético, por meio de milhares de filamentos, que são 
produzidos pela reciclagem de garrafas plásticas, trata-se de: 
A) Regador. 
B) Mangueira. 
C) Enxertador. 
D) Manta de drenagem. 
 

Questão 29 
Para a manutenção de jardins pode-se utilizar ferramentas 
elétricas, ou seja, equipamentos acionados por motores elétri-
cos, que podem ser facilmente transportados e manuseados 
por apenas um homem e, ainda, acompanhados do manual de 
instruções quanto ao seu uso, manutenção e normas de segu-
rança. Com isso, assinale a afirmativa correta. 
A) O uso de luvas de raspa de couro é necessário para esme-

rilhar peças de arestas vivas ou capazes de esquentar du-
rante o trabalho. 

B) Podem ser utilizadas em locais impregnados de gases in-
flamáveis e, em locais confinados, é necessário instalar 
ventilação forçada. 

C) O uso de óculos de segurança e máscara contra pó, de 
acordo com o risco existente, é facultativo em qualquer 
caso de jardinagem. 

D) Em serviços com a utilização de lixadeira, o protetor facial 
e o capuz de pano, para a proteção contra a projeção de 
partículas, nem sempre são obrigatórios. 

Questão 30 
Observe a imagem a seguir: 
 

 
(Sekiya, Roselaine Faraldo M. Composição de Plantas Ornamentais em 

Jardins. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Saraiva, 2014, página 
79.) 

 

Para a preparação de um jardim, considerando que o mato 
seja muito alto, inicia-se por utilizar uma roçadeira de lâminas 
rotativas ou uma foice. A seguir, o material cortado deve ser 
recolhido com uma ferramenta conforme imagem. Se puder 
esperar, deve-se aguardar um ou dois dias para que o mato 
seque e fique mais fácil de recolher. Pode-se amontoar essa 
palha e utilizá-la, posteriormente, para produzir um adubo or-
gânico ou como cobertura morta. A ferramenta evidenciada 
trata-se de: 
A) Pá reta. 
B) Vassourão. 
C) Tesoura de corte. 
D) Garfo metálico em EPS. 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 
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 Processo Seletivo, 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 30 (trinta) questões de múltipla escolha para cargos de Nível Fundamental, Nível 
Médio e Técnico – Administrativo, Nível Médio e Técnico – Assistencial e Nível Superior Assistencial – Não Médicos. 

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 todos os cargos. 

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 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 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 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 Processo Seletivo.   

 

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 1 (um) dias útil, a 
partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Processo Seletivo 
de Provas 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 Processo Seletivo. 




