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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Felicidade 
 

Não se preocupe: não vou dar, pois não tenho, receita de 
ser feliz. Não vou querer, pois não consigo, dar lição de coisa 
alguma. Decido escrever sobre esse tema tão gasto, tão vago, 
quase sem sentido, porque leio sobre felicidade. Recebo livros 
sobre felicidade. Vejo que, longe de ser objeto de certa ironia e 
atribuída somente a livros de autoajuda (hoje em dia o melhor 
meio de querer insultar um escritor é dizer que ele escreve 
autoajuda), ela serve para análises filosóficas, psicanalíticas. 
Parece que existe até um movimento bobo para que a felicidade 
seja um direito do ser humano, oficializado, como casa, comida, 
dignidade, educação.  

Mas ela é um estado de espírito. Não depende de atributos 
físicos. Nem de inteligência: acho até que, quanto mais inteli-
gente se é, mais possibilidade de ser infeliz, porque se analisa o 
mundo, a vida, tudo, e o resultado tende a não ser cor-de-rosa. 
Posso estar saudabilíssimo, e infeliz. Posso ter montanhas de di-
nheiro, mas viver ansioso, solitário. Talvez felicidade seja uma 
harmonia com nós mesmos, com os outros, com o mundo. Al-
guma inserção consciente na natureza, da qual as muralhas de 
concreto nos isolam, ajuda. Mas dormimos de cortinas cerradas 
para não ver a claridade do dia, ou para escutar menos o rumor 
do mundo (trem passando embaixo da janela não dá). Tenho 
um amigo que detesta o canto dos pássaros, se pudesse mataria 
a tiro de chumbinho os sabiás que alegram minhas manhãs. Um 
parente meu não suportava praia, porque o barulho do mar lhe 
dava insônia.  

Portanto, cada um é infeliz à sua maneira. Acho que felici-
dade também é uma predisposição genética: vemos bebês e cri-
ancinhas mal-humorados ou luminosos. Parte dela se constrói 
com projetos e afetos. O que se precisa para ser feliz?, me per-
guntam os jornalistas. Melhor seria: o que é preciso para não ser 
infeliz? Pois a infelicidade é mais fácil de avaliar, ela dói. Con-
cordo que felicidade é uma construção laboriosa quando se ra-
cionaliza: melhor deixar de lado, ela vai se construir apesar dos 
nossos desastres. Difícil ser feliz assistindo ao noticioso, refle-
tindo um pouco, e vendo, por exemplo, que as bolsas despen-
cam no mundo todo, os dinheiros derretem, muitas vidas se 
consumiram por nada, muita gente boa empobrece dramatica-
mente, muita gente boa enriquece (não direi que os maus enri-
quecem com a desgraça dos bons porque isso é preconceito 
burro). Enquanto a histeria coletiva solapa grandes fortunas ou 
devora pequenas economias juntadas com sacrifício. Vamos 
consumir, vamos poupar, vamos desviar os olhos, vamos fazer 
o quê? Talvez em conjunto gastar menos, pensar menos em 
aproveitar a vida, e trabalhar mais – mas aí a gente reclama, 
queremos é trabalhar menos e gastar mais.  

Aqui entre nós, vejo uma reportagem sobre a gastança 
de nossas crianças e jovens. Gostei do tênis azul, do amarelo, 
do rosa, diz uma menininha encantadora. Ah, e do lilás tam-
bém. Qual a senhora vai comprar?, pergunta a repórter. A 

mãe, também encantadora, ri: acho que todos. Está decre-
tada a dificuldade de ser feliz, pois se eu quero todas as co-
res, todas as marcas, todos os carros, todos os homens ricos 
ou mulheres gostosas, preparo a minha frustração, portanto 
a infelicidade.  

Uma boa rima para felicidade pode ser simplicidade. Ainda 
tenho projetos, sempre tive bons afetos. O que mais devo que-
rer? A pele imaculada, o corpo perfeito, a bolsa cheia, a bolsa ou 
a vida? Acho que, pensando bem, com altos e baixos, dores e 
amores, e cores e sombras, eu ainda prefiro a vida.  

(Lya Luft.  Revista Veja. Em: 17/08/2011. Adaptado.) 
 

Questão 01 
De acordo com as informações textuais, é possível inferir que: 
A) É possível ser rico e viver feliz, uma vez que a felicidade é 

construída integralmente com projetos. 
B) Não ouvir barulhos emitidos pela natureza e, enfim, isolar-

mos, não é uma das garantias de ser feliz. 
C) A felicidade pode ser uma propensão genética; no entanto, 

ter dinheiro em excesso assegura a felicidade pessoal. 
D) Considerando que o homem é capaz de observar e refletir 

sobre a vida e o mundo, ser inteligente complexifica ser feliz. 
 

Questão 02 
No excerto “Mas dormimos de cortinas cerradas para não ver 
a claridade do dia, ou para escutar menos o rumor do mundo 
(trem passando embaixo da janela não dá).” (2º§), a expressão 
destacada pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por: 
A) Fechadas. 
B) Danificadas. 
C) Remendadas. 
D) Desarrumadas. 
 

Questão 03 
Dentre os trechos destacados a seguir, indique aquele em 
que o ponto de vista do autor NÃO é demonstrado de forma 
explícita.  
A) “Uma boa rima para felicidade pode ser simplicidade.” (4º§) 
B) “Acho que felicidade também é uma predisposição genética: 

vemos bebês e criancinhas mal-humorados ou luminosos.” 
(3º§) 

C) “Concordo que felicidade é uma construção laboriosa quando 
se racionaliza: melhor deixar de lado, ela vai se construir ape-
sar dos nossos desastres.” (3º§) 

D) “Parece que existe até um movimento bobo para que a 
felicidade seja um direito do ser humano, oficializado, como 
casa, comida, dignidade, educação.” (1º§) 

 

Questão 04 
Considerando que a ortoépia estuda a correta enunciação dos 
fonemas (vogais e consoantes) no interior de uma palavra, se-
gundo os padrões da norma culta, assinale a afirmativa gra-
fada INCORRETAMENTE. 
A) Estamos atrasados para a sessão de terapia. 
B) A inteligência é um empecilho para a felicidade. 
C) Está decretada a dificuldade de ser feliz porquê? 
D) Aquele mendigo não tem montanhas de dinheiro, vive so-

litário e é feliz. 
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Pela direção argumentativa do texto, conclui-se que a in-
formação “Não se preocupe: não vou dar, pois não tenho, 
receita de ser feliz.” (1º§) estabelece uma: 
A) Oposição consciente a respeito da natureza. 
B) Provocação ao leitor, que se considera plenamente feliz. 
C) Contradição aos conhecimentos vivenciados no passado. 
D) Declaração capaz de despertar interesse sobre o conte-

údo abordado. 
 

Questão 06 
No excerto “Mas ela é um estado de espírito.” (2º§), o ele-
mento de coesão textual “ela” estabelece a conexão entre 
as ideias separadas pela pontuação. Tal elemento retoma, 
deste modo, a:  
A) Autoajuda. 
B) Felicidade. 
C) Inteligência. 
D) Receita de ser feliz. 
 

Questão 07 
O trecho “Talvez felicidade seja uma harmonia com nós 
mesmos, com os outros, com o mundo.” (2º§) revela que, 
na argumentação textual:  
A) Destaca-se uma conclusão referencial, objetiva e técnica. 
B) Ocorre uma confirmação lógica, isto é, uma certeza do as-

sunto discutido. 
C) É adotado um recurso de autoridade, confirmando possí-

veis fontes de conhecimentos.  
D) O uso de correlações próprias e particulares permite que o 

texto tenha um caráter persuasivo. 
 

Questão 08 
Não devemos confundir o uso do acento grave, indicativo de 
crase, com fenômeno linguístico. Dessa forma, assinale em 
qual das situações o acento NÃO deveria ter sido utilizado, pois 
não ocorre crase. 
A) Portanto, cada um é infeliz à sua maneira. 
B) Às vezes é preciso esperar pelo tão sonhado êxito. 
C) À medida que o tempo passa, a felicidade aumenta. 
D) A reportagem se refere à gastança de nossas crianças e jovens. 
 

Questão 09  
Basicamente, podemos afirmar que advérbio é a palavra que 
modifica o sentido do verbo, acrescentando-lhe uma circunstân-
cia. Pode também se referir a um adjetivo ou a outro advérbio, 
ou, até mesmo, a uma oração inteira. São afirmativas transcritas 
do texto que evidenciam tal classe gramatical, EXCETO:  
A) “Posso estar saudabilíssimo, e infeliz.” (2º§) 
B) “Ainda tenho projetos, sempre tive bons afetos.” (5º§) 
C) “[...] muita gente boa empobrece dramaticamente, muita 

gente boa enriquece. [...] ” (3º§) 
D) “Vejo que, longe de ser objeto de certa ironia e atribuída 

somente a livros de autoajuda [...]” (1º§) 
 

Questão 10 
É possível afirmar que o conectivo “portanto”, no 3º§, intro-
duz, em relação ao último período do parágrafo anterior, uma 
relação de: 
A) Conclusão. 
B) Explicação. 
C) Consequência. 
D) Acrescentamento. 

INFORMÁTICA 
 

Questão 11 
A representação interna da informação em um computador é 
realizada pela especificação de uma correspondência entre o 
símbolo da informação e um grupo de algarismos binários 
(bits). Para representar todos os caracteres alfabéticos e deci-
mais é utilizado um método denominado codificação. O tipo 
de codificação que é um código de 16 bits e que ainda pode 
representar 65.536 símbolos diferentes e cobre quase todos os 
sistemas de escritas em uso atualmente é: 
A) BCD. 
B) ASCII. 
C) EBCDIC. 
D) UNICODE. 

 
Questão 12 
Há diferentes maneiras de remover aplicativos e programas no 
Windows 8.1. Assinale, a seguir, uma das formas que o usuário 
pode usar para iniciar a desinstalação de um aplicativo. 
A) Clicar com o botão direito do mouse no bloco do aplicativo 

instalado e clicar na opção “Desinstalar”, exibida na barra de 
ferramentas. 

B) Clicar com o botão esquerdo do mouse no bloco do aplica-
tivo instalado e clicar na opção “Remover do computador”, 
exibida na barra de ferramentas. 

C) Clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho, cli-
car em “Pesquisar aplicativo” e, após localizar o bloco do 
aplicativo instalado, pressionar a tecla Delete. 

D) Clicar com o botão esquerdo do mouse na área de trabalho, 
clicar em “Pesquisar aplicativo” e, após localizar o bloco do 
aplicativo instalado, pressionar a tecla Delete. 

 
Questão 13 
No programa Microsoft Excel 2016, as funções de planilha são 
categorizadas de acordo com a funcionalidade. A função finan-
ceira, que é empregada para calcular o pagamento de um em-
préstimo de acordo com pagamentos constantes e com uma 
taxa de juros constante, é: 
A) BD. 
B) DESC. 
C) PGTO. 
D) JUROSACUMV. 

 
Questão 14 
Uma rede de computadores pode ser definida como um con-
junto de computadores interligados por um sistema de comu-
nicação que permita tanto a transmissão de dados quanto o 
recebimento. Em uma rede de computadores, o componente 
(computador) responsável por disponibilizar recursos para a 
rede denomina-se: 
A) Hub. 
B) Switch. 
C) Servidor. 
D) Placa de rede. 
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Questão 15 
Um Banco de Dados é projetado, construído e composto por 
um conjunto de dados para um propósito específico. O com-
ponente do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), que 
expressa graficamente a estrutura lógica geral de um banco de 
dados e que tem como função representar atributos, é: 
A) Linha. 
B) Elipse. 
C) Losango. 
D) Retângulo. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 16 
Sobre a ética profissional, assinale a afirmativa INCORRETA.   
A) O exemplo de um gestor ético pode inspirar e motivar 

equipes. 
B) O assédio moral e o abuso de poder configuram atitudes 

antiéticas no âmbito interno de uma organização.  
C) A promoção da ética no ambiente organizacional pode ser 

sempre medida através de ganhos tangíveis a curto, médio 
e longo prazo. 

D) A aplicação da ética diariamente por uma empresa gera um 
efeito cascata, ocasionando melhores resultados entre os co-
laboradores e, também, aprimorando sua imagem institucio-
nal com os clientes. 

 

Questão 17 
Considerando que a ética organizacional atualmente está inti-
mamente ligada à responsabilidade social das organizações, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O fortalecimento de uma cultura institucional voltada para 

a democratização das relações de trabalho configura, 
dentre várias, uma atitude de organização socialmente res-
ponsável. 

(     ) Atualmente, existem algumas normas que funcionam 
também como instrumentos de aferição da responsa-
bilidade social de uma organização. 

(     ) No ambiente colaborativo, a conduta ética serve para 
reger as rotinas operacionais e não as relações humanas. 

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

Questão 18 
Existem várias atitudes que podem auxiliar na implementação 
da responsabilidade social das organização, através do desen-
volvimento da consciência social dos colaboradores como, 
EXCETO:  
A) Aplicar a coleta seletiva de lixo. 
B) Realizar confraternizações mensais. 
C) Promover ações internas de utilização de água de reúso. 
D) Realizar de palestras informativas com profissionais qua-

lificados no assunto. 

Questão 19 
O atendimento ao público é o estabelecimento de uma relação 
entre o atendente, a organização e o cliente. Um bom serviço 
prestado pode ser determinado por emoções e sinais positivos 
percebidos pelos usuários como: 
A) Tom de voz muito baixo. 
B) Desinteresse pelo assunto. 
C) Calma e clareza das instruções. 
D) Desânimo e cansaço durante o atendimento. 
 

Questão 20 
O atendimento ao telefone deve seguir algumas normas de 
etiqueta, a fim de estabelecer a melhor relação possível com o 
cliente, preservando a boa imagem da organização. Conside-
rando o atendimento às chamadas externas, assinale a afirma-
tiva INCORRETA. 
A) Deve-se oferecer para auxiliar o interlocutor; se colocar à 

disposição e tentar resolver a solicitação. 
B) Se o ramal solicitado estiver ocupado quando fizer a transfe-

rência, deve-se desligar o telefone imediatamente. 
C) Ao receber uma chamada externa, nunca transferi-la rapida-

mente, sem antes informar ao interlocutor o que irá fazer. 
D) Ao receber a solicitação de um ramal ou pessoa, deve-se re-

petir esse nome ou número, para se certificar de que enten-
deu corretamente. 

 

Questão 21 
Durante o atendimento ao público, como agir com um 
cliente mal-educado? 
A) Não dizer absolutamente nada e chamar o seu superior. 
B) Reagir da mesma forma; afinal “chumbo trocado não dói”. 
C) Discutir e brigar com o cliente, mostrando que ele está 

errado. 
D) Reagir com mais cortesia e suavidade, agindo sempre 

positivamente. 
 

Questão 22 
“Método de avaliação dos serviços de saúde, desde infraestru-
tura a processos organizacionais que atende a toda área e 
membros da equipe de saúde, clientes e pacientes, visando 
assegurar a qualidade e a segurança assistencial. Ocorre por 
meio de padrões e requisitos previamente definidos pelas en-
tidades reguladoras.” Tal informação trata-se de: 
A) Auditoria. 
B) Acreditação hospitalar. 
C) Análise de desempenho. 
D) Certificação de qualidade. 
 

Questão 23 
Considerando que muitos são os elementos que podem difi-
cultar a comunicação, e que eles são chamados de barreiras da 
comunicação, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O uso da linguagem inadequada é considerado como uma 

barreira da comunicação. 
B) A avaliação prematura da mensagem pelo receptor é um 

dos obstáculos à comunicação. 
C) A barreira da comunicação é todo e qualquer elemento 

que interfere ou dificulta a comunicação. 
D) O excesso de mensagens enviadas aos receptores não pode 

ser considerado como uma barreira da comunicação. 
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Considerando os elementos relacionados, NÃO significa um 
tipo de comunicação: 
A) Visual. 
B) Escrita. 
C) Corporal. 
D) Não verbal. 
 

Questão 25 
Trata-se de prática que auxilia no desenvolvimento das rela-
ções humanas e competências interpessoais: 
A) Trabalho individual. 
B) Indelicadeza e ironia. 
C) Intolerância e agressividade. 
D) Empatia e respeito pelos colegas de trabalho. 
 

Questão 26 
As relações humanas no ambiente de trabalho devem ser tam-
bém favorecidas e manifestadas pela forma como a organiza-
ção influencia e trata os seus colaboradores, através da implan-
tação de programas de relacionamento sobre fatores como: 
A) Estresse no trabalho. 
B) Comunicação eficiente. 
C) Gestão de documentos. 
D) Envolvimento dos colaboradores e cooperação. 
 

Questão 27 
Sobre procedimentos administrativos, o termo “diligência” 
se refere a:   
A) Inserção de documentos a um processo. 
B) Guarda do documento e fim da ação administrativa. 
C) Devolução do processo, a fim de corrigir e sanar falhas 

apontadas. 
D) Retirada de folhas e documentos para a formação de um 

novo processo. 
 

Questão 28 
São considerados motivos justificáveis para o arquivamento 
de um processo, EXCETO: 
A) Desistência ou renúncia do interessado. 
B) Decisão motivada por autoridade competente. 
C) Deferimento ou indeferimento do pedido realizado pelo 

requerente. 
D) Devolução do processo a uma área anterior para se corrigir 

alguma falha apontada. 
 

Questão 29 
Sobre os serviços de protocolo e arquivo, assinale a afirma-
tiva INCORRETA. 
A) As atividades de empréstimo de documentos e arquiva-

mento são serviços de arquivo. 
B) As técnicas para a preservação e a conservação dos docu-

mentos são funcionalidades de arquivo. 
C) As atividades de colecionamento de unidades reunidas pelo 

assunto com objetivos culturais, técnicos e científicos são 
serviços de arquivo. 

D) Os serviços de protocolo se baseiam, basicamente, em ativi-
dades de recebimento de documentos; registro; controle de 
tramitação; e, expedição de correspondências. 

Questão 30 
De uma maneira ampla, as quatro grandes funções adminis-
trativas de uma empresa são: planejamento; organização; di-
reção; e, controle. Tais ações compõem o ciclo:    
A) Operacional. 
B) Da melhoria contínua. 
C) Da gestão da qualidade. 
D) Do processo administrativo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 




