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LÍNGUA PORTUGUESA
A batalha contra a agenda do medo
A percepção de que algo ruim pode acontecer causa
nos seres humanos um estado de alerta conhecido como
medo. O medo é causado por um processo crescente de
ansiedade e não é difícil perceber a enorme inquietação que
vive boa parte da população mundial. Ansiedade em função
das incertezas que as transformações no mundo da tecnologia e do trabalho vem incitando. Infelizmente, estamos diante de um ambiente perfeito para a imposição da agenda
do medo.
No mundo das percepções e das versões, a Amazônia
está em chamas, as águas estão contaminadas por resíduos
químicos de toda a natureza, a biodiversidade está ameaçada, os alimentos estão contaminados. Produtores agrícolas são pessoas malignas que destroem a natureza, poluem
as águas, desalojam comunidades indígenas. Os animais,
que fornecem proteína para a existência humana há centenas de milhares de anos, não devem mais ser abatidos
porque “sofrem”. A antropomorfia se impõe sobre a racionalidade. E a carne faz mal às pessoas – alguns dizem que é
carcinogênica. Campanhas contra a eficácia de vacinas levam a índices inéditos de aumento de doenças que não
deveriam mais existir. A inteligência artificial também viria
para eliminar o trabalho de milhões de pessoas, que ficariam,
assim, excluídas do sistema. O planeta precisa ser “salvo”.
Proliferam por todo mundo ONGs, institutos, fundos e
entidades que se apresentam como os monopolistas das
virtudes. Afinal de contas o que pode ser mais nobre do que
contribuir para “salvar o planeta”? Quem pode ser contra a
defesa de um “alimento saudável”? Alguém pode estar
interessado em não reduzir a pobreza? Os monopolistas das
virtudes construíram imensas máquinas burocráticas com
orçamentos bilionários para viajar o mundo, realizar conferências, seminários, publicar artigos e livros, produzir filmes
de grande impacto visual. Executivos de tais organizações
frequentam as mais sofisticadas redes políticas do mundo.
Estudaram nas melhores escolas norte-americanas e europeias. Entopem as burocracias de organizações internacionais e nacionais. Vivem bem, mas dependem visceralmente
de uma agenda apenas: a do medo.
A sociedade livre das corporações quer desafiá-los.
Pede a arbitragem da ciência, a única prática humana capaz
de enfrentar as percepções, as versões, os dogmatismos, e
o oportunismo corporativo dos salvadores do planeta. A
ciência, que já foi e deveria continuar sendo a base de todo
o processo de desenvolvimento civilizatório, está em baixa.
Hoje, infelizmente, muitas pessoas desconfiam da ciência.
Se tudo é ciência, nada é ciência. É notável que em uma era
em que tantos seres humanos têm acesso a tantas informações, nunca tantas pessoas estiveram tão desinformadas e
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convencidas de insanidades. É como se na era da informação
estivéssemos vivendo a desinformação das trevas medievais.
Não há saída para o desenvolvimento pleno da
humanidade e da liberdade que não seja pela agenda da
inovação. A ciência, entendida de forma simples como o
conhecimento aprofundado de algo, o conhecimento sistematizado, formulado metodicamente e racionalmente, é
que deve se impor sobre o princípio da precaução, do
sentimento de ansiedade e medo. A ciência, praticada de
maneira ética, abre os caminhos da prosperidade. O que a
ciência demonstra hoje é que há sim incêndios na Amazônia,
mas nada que não seja diferente do que já aconteceu em
outros anos com medição técnica idêntica. As águas do
mundo não estão contaminadas, embora haja sim locais
problemáticos mundo afora. O mesmo vale para a biodiversidade e para as mudanças climáticas que, apesar de serem
uma realidade, não significam que a humanidade está
condenada ou que o planeta corre riscos.
Quando a agenda é a produção de alimentos, a questão
é ainda mais cristalina. Não existe nenhum estudo científico
que comprove a relação entre defensivos agrícolas e alterações na saúde de populações. Não existe caso científico que,
comprovadamente, relacione o uso adequado de defensivos
com a morte de produtores ou trabalhadores no campo.
Também não existe relação entre efetividade de um
defensivo agrícola biológico ou não biológico. Todos seguem
os mesmos critérios rígidos de análise regulatória para evitar
efeito sobre a saúde humana e no meio ambiente. Não
existe nenhum perigo associado ao desenvolvimento de
sementes transgênicas a saúde humana e animal. Não existe
perigo nenhum ao se utilizar a biotecnologia para aumentar
a produtividade na produção de alimentos. E que fique claro
para aqueles que vivem da agenda do medo: o alimento
produzido no Brasil e no mundo é saudável, os índices de
resíduos químicos são exaustiva e cientificamente estudados e não há alimentos atualmente, seja grãos ou proteína
animal, que carreguem índices de resíduos que afetem a
saúde humana. E imaginemos que, por alguma razão, isso
aconteça, há suficientes instrumentos de análise que
permitem que esse alimento não chegue ao consumo. O que
existe e faz parte de qualquer processo responsável que
envolva a saúde humana é o compromisso para que todas as
ofertas tecnológicas disponíveis para a produção de
alimentos sejam utilizadas de forma correta, assim como se
faz com medicamentos. Quem utiliza insumos para a produção de alimentos tem que conhecer o produto ou a
tecnologia que está utilizando. E isso é sim uma responsabilidade de todos.
Qualquer sociedade deseja desenvolvimento e prosperidade. A agenda do medo trabalha no sentido inverso. Ao
ignorar o que a ciência já demonstrou de forma cabal, as
corporações que defendem a agenda do medo prestam
desserviço as populações. Impedem que novas tecnologias
sejam desenvolvidas, impedem que mais gente tenha acesso
a alimento barato e saudável, impedem o comércio internacional dos mais pobres e contribuem para promover a
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demagogia e o obscurantismo. Tudo para manter seus privilégios. Não passarão. A agenda da inovação é tão avassaladora que não haverá sociedade que dela não se beneficiará.
(LOHBAUER, Christian. A batalha contra a agenda do medo. Disponível
em: https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/a-batalhacontra-a-agenda-do-medo/. Acesso em: 06/11/2019.)

Questão 01

Em “Qualquer sociedade deseja desenvolvimento e prosperidade.” (7º§), a palavra destacada é classificada como pronome:
A) Relativo.
B) Demonstrativo.
C) Indefinido variável.
D) Indefinido invariável.

Questão 02

As orações “As águas do mundo não estão contaminadas,
embora haja sim locais problemáticos mundo afora.” (5º§)
são identificadas como subordinadas adverbiais:
A) Finais.
B) Causais.
C) Concessivas.
D) Consecutivas.

Questão 03

Sobre o verbo “fornecer” em “Os animais, que fornecem
proteína para a existência humana há centenas de
milhares de anos, (...)” (2º§) é correto afirmar que ele é
A) intransitivo, por isso não apresenta complementos
verbais.
B) transitivo direto, apresenta como complemento um
objeto direto.
C) transitivo indireto, apresenta como complemento um
objeto indireto.
D) transitivo direto e indireto, apresenta como complemento um objeto direto e um indireto.

Questão 04

Considerando as informações textuais, marque V para as
verdadeiras e F para as falsas.
( ) As ONGs se apresentam como monopolistas das virtudes.
( ) A agenda do medo deseja desenvolvimento e prosperidade social.
( ) Os executivos das organizações monopolistas das
virtudes dependem da agenda do medo.
( ) A eficácia das vacinas é demonstrada em campanhas
que reduzem o aumento de doenças.
A sequência está correta em
A) V, F, V, F.
B) V, F, F, V.
C) F, F, V, V.
D) F, V, V, F.
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Questão 05

Nos trechos “Infelizmente, estamos diante de um ambiente
perfeito para a imposição da agenda do medo.” (1º§) e
“Vivem bem, mas dependem visceralmente de uma agenda
apenas: a do medo” (3º§), as vírgulas e os dois-pontos
foram usados, respectivamente, para separar:
A) Um adjetivo; orações coordenadas assindéticas; e,
enumeração.
B) Uma conjunção; orações subordinadas assindéticas; e,
enumeração.
C) Um adjunto adverbial; orações coordenadas sindéticas;
e, para esclarecimento.
D) Um adjunto adverbial; orações subordinadas sindéticas;
e, para esclarecimento.

Questão 06

Os verbos destacados em “A agenda da inovação é tão
avassaladora que não haverá sociedade que dela não se
beneficiará.” (7º§), são classificados, respectivamente,
como:
A) Anômalo; irregular; e, regular.
B) Irregular; anômalo; e, regular.
C) Irregular; irregular; e, irregular.
D) Anômalo; irregular; e, irregular.

Questão 07

Os predicados das orações “(...) alimentos estão contaminados.” (2º§) e “Os monopolistas das virtudes construíram
imensas máquinas burocráticas com orçamentos bilionários (...)” (3º§) são classificados, respectivamente, como:
A) Verbal e verbal.
B) Nominal e verbal.
C) Verbal e nominal.
D) Nominal e nominal.

Questão 08

As palavras destacadas na oração “Infelizmente, estamos
diante de um ambiente perfeito para a imposição da
agenda do medo.” (1º§) são classificadas, respectivamente, como:
A) Locução adverbial; artigo; adjetivo; e, preposição.
B) Locução prepositiva; artigo; adjetivo; e, preposição.
C) Locução adverbial; numeral; advérbio; e, conjunção.
D) Locução prepositiva; numeral; advérbio; e, conjunção.

Questão 09

Sobre a flexão de grau do adjetivo “sofisticadas” em
“Executivos de tais organizações frequentam as mais
sofisticadas redes políticas do mundo.” (3º§), é correto afirmar que ele está no:
A) Grau comparativo de igualdade.
B) Grau superlativo absoluto analítico.
C) Grau superlativo absoluto sintético.
D) Grau comparativo de superioridade.
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Questão 10

No enunciado “Proliferam por todo mundo ONGs, institutos, fundos e entidades (...)” (3º§), pode-se afirmar que:
A) Não há um sujeito.
B) O sujeito é composto.
C) O sujeito é desinencial.
D) O sujeito é indeterminado.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Questão 11

Considerando informações sobre dispositivos de entrada,
saída e armazenamento em um computador, é correto afirmar que:
A) Microfones são dispositivos de entrada e saída.
B) As placas de redes são consideradas periféricos apenas
de saída de dados.
C) SSD é um dispositivo de armazenamento sem partes
móveis, sendo construído com circuitos integrados semicondutores.
D) Os HDs constituem importante dispositivo de armazenamento; também conhecido como memória auxiliar, trata-se
de um tipo de armazenamento volátil.

Questão 12

Sistema Operacional é o conjunto de softwares que gerenciam recursos, processadores, armazenamento, dispositivos de entrada e saída e dados de um microcomputador
e seus periféricos. Em relação aos Sistemas Operacionais,
assinale a alternativa correta.
A) MS-DOS é um sistema operacional multitarefa.
B) Linux é um sistema operacional livre baseado no Unix.
C) Windows, por ser gratuito, é o sistema operacional mais
utilizado.
D) Sistemas RTOS não são confiáveis devido ao tempo de
processamento das threads.

Questão 13

Editores de texto são muito utilizados em atividades profissionais. O pacote office da Microsoft possui o MS-WORD,
processador de texto com recursos oferecidos pela interface gráfica do Windows. Na imagem, os símbolos representam uma ferramenta de edição. Observe.

Questão 14

Ao acessar um site, foi retornada a mensagem conforme a
imagem. Observe.

É correto afirmar que tal mensagem está associada a:
A) Não autorizado.
B) Acesso proibido.
C) Solicitação inválida.
D) Serviço indisponível.

Questão 15

Para envio de mala direta através do MS-WORD 2013 é
necessário acessar a guia:
A) Inserir.
B) Revisão.
C) Mala direta.
D) Correspondências.

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
Questão 16

 3x 3p 
 3p 2y 
Os determinantes das matrizes 
 e 

q y
 -3x -2q 
são, respectivamente, D1 e D2, com D1 ≠ 0; desta forma,
D
pode-se afirmar que 2 é:
2D1
A) 1
B) 2
C) −1
D) −2

Questão 17

Uma empresa fez um processo seletivo para preencher 3
vagas. Considerando que 20 candidatos participaram do
processo seletivo e que os contratados terão a mesma
função, de quantas formas distintas as 3 vagas poderão ser
preenchidas?
A) 1.140
B) 1.840
C) 6.840
D) 8.000

Questão 18

É correto afirmar que a função dos símbolos é:
A) Negrito, itálico e sublinhado.
B) Minúsculo, itálico e subscrito.
C) Negrito, tachado e sublinhado.
D) Maiúsculo, subscrito e tachado.
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Em uma construção civil, 4 caminhões descarregam 30 m3 de
concreto em 5 horas. Nas mesmas condições, quantos
caminhões serão necessários para descarregar 24 m3 de
concreto em duas horas?
A) 6
B) 8
C) 10
D) 12
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Questão 19

Certo dia, em um determinado circo, 540 pessoas assistiram ao espetáculo; porém, 25 pessoas não pagaram o
ingresso, pois entraram com cortesia. O ingresso para
crianças custava R$ 8,00 e para adultos custava R$ 12,00.
Considerando que para o espetáculo foram arrecadados R$
4.980,00, a quantidade de adultos que pagaram para
assistir este espetáculo é de:
A) 165
B) 195
C) 215
D) 300

Questão 20

Uma pesquisa foi realizada com os clientes de uma
confeitaria. Sabe-se que das 186 pessoas pesquisadas, 90
gostam de bolo de coco, 70 gostam de bolo de baunilha e
100 gostam de bolo de chocolate. Considere, ainda, que 20
pessoas gostam de bolo de baunilha e de chocolate, 30
gostam de bolo de coco e de baunilha e 40 gostam de bolo
de coco e de chocolate. O total de pessoas que gostam
somente de bolo de coco é:
A) 16
B) 18
C) 36
D) 90

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LEGISLAÇÃO
Questão 21

Considerando a Lei Complementar nº 190, de 08/07/2010,
que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de
Suzano, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para
as falsas.
( ) Posse é a aceitação expressa das atribuições, dos
deveres, das responsabilidades e dos direitos inerentes
ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados
unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados
os atos de ofício previstos em Lei.
( ) A posse ocorrerá no prazo de quinze dias, contados da
publicação do ato de nomeação, podendo ser
prorrogável por igual período mediante requerimento
do interessado, devidamente justificado e fundamentado.
( ) No ato da posse o servidor apresentará, se entender
necessário, declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio e, obrigatoriamente, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.
A sequência está correta em
A) V, V, F.
B) V, F, V.
C) F, V, V.
D) V, V, V.
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Questão 22

Considerando a Lei nº 8.429, de 02/06/1992, analise as afirmativas a seguir.
I. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente
público, servidor ou não, contra a administração direta,
indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios,
de Território, de empresa incorporada ao patrimônio
público, ou de entidade para cuja criação ou custeio o
erário haja concorrido ou concorra com mais de
cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual
serão punidos na forma da Lei nº 8.429.
II. Estão sujeitos às penalidades da Lei nº 8.429 os atos de
improbidade praticados contra o patrimônio de entidade
que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou
creditício, de órgão público bem como daquelas para
cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou
da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção
patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição
dos cofres públicos.
III. Reputa-se agente público, para os efeitos da Lei nº 8.429,
todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou
sem remuneração, por eleição, nomeação, designação,
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou
vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades que a Lei menciona.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II e III.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.

Questão 23

De acordo a Lei Complementar nº 190, de 08/07/2010, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Suzano,
assinale a alternativa INCORRETA.
A) Será licenciado, nos termos da legislação previdenciária
vigente, o servidor acidentado no trabalho ou que tenha
adquirido doença profissional.
B) A prova do acidente em serviço será feita no prazo
máximo de vinte e quatro horas, após o ocorrido, com
verificação obrigatória da Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes – CIPA.
C) Será considerado como dia do acidente, no caso de
doença profissional ou em serviço, a data do início da
incapacidade laborativa para o exercício da atividade
habitual ou o dia em que for realizado o diagnóstico,
cabendo para esse efeito o que ocorrer primeiro.
D) Mesmo quando expressamente constar na descrição das
atribuições de seu cargo que o servidor deverá participar
de atividades físicas ou esportivas no decurso da jornada
de trabalho, o infortúnio ocorrido durante estas atividades não será considerado como acidente do trabalho.
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Questão 24

Considerando os dados obtidos no sítio eletrônico do IBGE
(https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/suzano/panorama), a
população estimada da cidade de Suzano para 2019 é de
297.637 habitantes. A Lei Orgânica do Município, a fim de
observar o limite máximo para a composição da Câmara de
Vereadores estipulada na Constituição da República,
levando em consideração a estimativa de 2019 anteriormente mencionada, deve conter:
A) Quinze vereadores.
B) Dezessete vereadores.
C) Dezenove vereadores.
D) Vinte e um vereadores.

Questão 25

De acordo a Lei Complementar nº 190, de 08/07/2010, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Suzano,
assinale a afirmativa INCORRETA.
A) Os cargos públicos de provimento efetivo do município
de Suzano serão sempre organizados em carreira.
B) Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público, seja de provimento efetivo ou de provimento em
comissão.
C) Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem
ser atribuídas a um servidor público.
D) Os cargos públicos, acessíveis a todos os cidadãos, são
criados por Lei, com denominação própria, número certo,
atribuições, funções e responsabilidades específicas e
vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento
em caráter efetivo ou em comissão.

Questão 26

Em relação à Lei Complementar nº 190, de 08/07/2010, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Suzano,
analise as afirmativas a seguir.
I. O descumprimento de parte da jornada diária de
trabalho será caracterizada como “falta hora”; as faltas
serão, ao longo do mês, somadas às demais para integralização da “falta dia”.
II. A justificação das faltas que excederem a seis por ano,
até o limite de doze, será submetida, devidamente
informada e formalizada pelo superior imediato, ao
titular da pasta em que o servidor estiver lotado, no
prazo máximo de dez dias.
III. O servidor que faltar ao trabalho ficará obrigado a
declarar, por escrito, a justificação da falta, a seu
superior imediato, no primeiro dia em que a este
comparecer, sob pena de sujeitar-se às consequências da
falta injustificada.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II e III.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
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Questão 27

De acordo a Lei Municipal nº 4.392, de 08/07/2010, que
dispõe sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreiras
e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Suzano, assinale
a afirmativa INCORRETA.
A) A contagem dos pontos referentes à evolução funcional
se dará a cada período de cinco anos, observados os
requisitos e as condições estabelecidas.
B) A evolução funcional para o nível imediatamente
superior ao que o servidor se encontrar se dará pela
acumulação de pontos, concedidos por critérios objetivos
determinados pela Administração Municipal.
C) A cada cem pontos acumulados, o servidor fará jus a
evolução para o nível imediatamente superior ao seu atual,
sendo-lhe garantida a manutenção do padrão e da
referência em que o mesmo se encontrar na tabela de
vencimentos a que pertence.
D) Evolução funcional é o acesso a um nível imediatamente
superior ao atual na tabela de vencimentos, concedido ao
servidor ocupante de cargo de provimento efetivo da
administração geral, podendo se dar pela via acadêmica ou
pela via não acadêmica.

Questão 28

Em relação à Lei Municipal nº 4.392, de 08/07/2010, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Os atuais servidores públicos da Prefeitura Municipal
de Suzano são enquadrados na Tabela de Vencimento
constante do Anexo VIII da Lei Municipal nº 4.392, de
08 de julho de 2010, considerando o seu tempo de
serviço no cargo de provimento efetivo e o seu
vencimento atual, o que não se aplica aos inativos, cujo
enquadramento se dará no padrão inicial do cargo de
origem ou equiparado.
( ) A Comissão de Gestão do Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais tem a
finalidade de orientar sua implantação e operacionalização, bem como a análise dos requisitos e condições
para a evolução funcional dos servidores.
( ) A Comissão de Gestão é presidida pelo Secretário
Municipal de Administração e integrada por representantes das Secretarias Municipais de Administração e
Finanças e de igual número de servidores ocupantes de
cargos em comissão ou de provimento efetivo da
carreira.
A sequência está correta em
A) V, V, F.
B) V, F, V.
C) F, V, V.
D) V, V, V.
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Questão 29

Questão 32

Em relação à Lei Municipal nº 4.392, de 08/07/2010, analise as afirmativas a seguir.
I. Progressão funcional por tempo de serviço é o acesso ao
padrão imediatamente seguinte ao atual na tabela de
vencimentos, concedido ao servidor ocupante de cargo
de provimento efetivo da administração geral.
II. A progressão funcional por tempo de serviço se dará a
cada período de cinco anos.
III. Os direitos e vantagens decorrentes da progressão
funcional por tempo de serviço serão percebidos a partir
do primeiro dia do mês subsequente ao seu processamento.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II e III.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.

São consideradas atribuições da Secretaria Municipal de
Cultura, EXCETO:
A) Formular, executar e avaliar as políticas municipais de
cultura, em consonância com as diretrizes gerais do
Governo Municipal e da legislação vigente.
B) Promover o acesso a bens culturais materiais e imateriais
à população do município, de forma equânime e participativa, visando o fortalecimento da identidade local e a
valorização da diversidade cultura.
C) Formular e executar programas e ações que visem o
tombamento, registro e preservação dos bens materiais
e imateriais com valor histórico, cultural, arquitetônico,
ambiental e afetivo para a população.
D) Fixar o povo na cidade e desestimular o intercâmbio cultural, artístico e literário com entidades públicas e particulares regionais com entidades públicas e privadas
externas, a fim de preservar a cultura local.

Questão 30

Questão 33

De acordo com a Lei Municipal nº 4.392, de 08/07/2010,
consideram-se impedidos de usufruir dos benefícios da
evolução funcional, os integrantes do quadro dos profissionais da educação que:
A) Tiveram em seu prontuário o apontamento de até cinco
faltas injustificadas, no interstício da evolução corrente.
B) Tiveram em seu prontuário apontamento de advertências acima de duas ocorrências, no interstício da evolução
corrente.
C) Estiveram licenciados, por período superior a cento e
oitenta dias, no interstício da evolução corrente, salvo se
em virtude de acidente em serviço ou para tratamento de
doença profissional.
D) Afastados para ocupar cargos de provimento em
comissão em outros órgãos ou funções fora da Rede
Municipal de Ensino ou na própria Secretaria Municipal
de Educação em funções que não correlatas à docência
ou às funções de apoio pedagógico.

Originalmente, os primeiros agrupamentos humanos, que
eram nômades, utilizavam a natureza como habitat e
também para a extração de alimentos. Com o passar do
tempo, a constituição da agricultura no período Neolítico
possibilitou a instalação fixa das primeiras sociedades e,
por extensão, o desenvolvimento de diferentes civilizações. Isso foi possível graças à(ao):
A) Descoberta da roda e, consequentemente, o êxodo da
população por todo o globo terrestre.
B) Evolução ocorrida nas técnicas e nos instrumentos técnicos, que permitiram o cultivo e a administração dos elementos naturais.
C) Proibição da caça em diversas regiões, por questões religiosas, fazendo com que o homem desenvolvesse a criação de animais para o seu próprio consumo.
D) Deslocamento dos continentes, transformando a Pangeia
(o continente único) nos continentes existentes hoje e,
assim, dividindo o mundo em diversas culturas.

CONHECIMENTOS DO CARGO

Questão 34

Questão 31

A música popular paulista tradicional, assim como no
restante do Brasil, foi influenciada, principalmente, pelas
tradições africanas, pelos europeus e índios. O estilo de
música popular de origem paulista mais característico, tendo sido amplamente divulgado por Cornélio Pires (Folclorista – 1884/1958), é:
A) Jongo.
B) Carimbó.
C) Fandango.
D) Moda de viola.

CARGO: AGENTE CULTURAL (M)

A base das famílias no Brasil desde o período colonial até
épocas recentes era o patriarcal, que tem como características, EXCETO:
A) O pai exercia o direito legal à poligamia, desde que arcasse com todos os proventos de sua família.
B) O pai exercia poder sobre os seus subordinados, mas
também definia o destino de todos os demais entes da
família.
C) O pai determinava com quem as filhas se casariam; preparavam os filhos para assumir as suas funções no futuro,
como herdeiros legítimos, ou lhes indicava a profissão.
D) O pai se submetia à esposa, que não tinha nenhum tipo
de direito, apenas aos afazeres domésticos e à procriação
– não lhe permitindo nenhuma participação sobre as
decisões representativas da família.
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Questão 35

O Patrimônio Cultural é tudo aquilo que criamos, valorizamos e queremos preservar; são os monumentos e as obras
de arte, e também as festas, as músicas e as danças, os
folguedos e as comidas, os saberes, os fazeres e os falares.
Tudo, enfim, que produzimos com as mãos, as ideias e a
(C. Londres – Historiadora IPHAN.)
fantasia.

O patrimônio material é formado por um conjunto de bens
culturais classificados, segundo sua natureza, como: arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; belas artes; e,
das artes aplicadas. Os bens culturais imateriais estão
relacionados aos saberes, às habilidades, às crenças, às
práticas, ao modo de ser das pessoas. Sobre o patrimônio
cultural material e imaterial de São Paulo, marque V para
as alternativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Museu Casa de Portinari / Virado a Paulista.
( ) MASP / Caipirinha (bebida).
( ) Teatro Oficina / Samba paulista.
( ) Arena Itaquera / Feijoada.
A sequência está correta em
A) V, F, V, F.
B) F, V, F, F.
C) V, F, F, F.
D) V, F, F, V.

Questão 36

Sobre a cidade de Suzano, analise as afirmativas a seguir.
I. O local onde hoje está situado o município de Suzano
passou a ser conhecido apenas a partir do século XIX
devido às incursões à caça e a busca por ouro com a
vinda de pessoas do litoral.
II. O engenheiro Joaquim Augusto Suzano Brandão autorizou a construção de uma estação de alvenaria que, em
22 de dezembro de 1907, teve em sua homenagem a
troca da placa de Estação Piedade para Suzano.
III. Promulgada pelo então presidente do estado, Altino
Arantes, a Vila de Suzano se tornou o município de
Suzano, efetivamente, em 4 de maio de 1920.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II e III.
B) II, apenas.
C) III, apenas.
D) I e II, apenas.

Questão 37

Suzano é um dos municípios brasileiros que mais receberam influência da cultura japonesa por causa da imigração
japonesa no Brasil; porém, parte da população residente
tem origem nordestina. Assinale o evento cultural tradicional que NÃO se relaciona à cultura de Suzano.
A) Gincana Undokai.
B) Festa da Cerejeira.
C) Festa do Boi de Suzano.
D) Festa Nordestina de Suzano.

CARGO: AGENTE CULTURAL (M)

Questão 38

A Lei Rouanet foi criada para financiar a produção, a distribuição e o consumo de bens culturais, proteger o patrimônio cultural e promover a diversidade regional do Brasil.
Considerando a Lei Rouanet, marque V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas.
( ) Foi sancionada pelo Presidente Fernando Collor de Mello.
( ) Institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura
Pronac, que tem como objetivo apoiar e direcionar
recursos para investimentos em projetos culturais.
( ) É responsável por avaliar o posicionamento político,
artístico, estético, ou qualquer outro relacionado à
liberdade de expressão do artista ou projeto avaliado.
( ) O patrocinador pode optar por doar até 6% do valor
que paga de Imposto de Renda (IR) e deduzir 100% do
valor doado.
A sequência está correta em
A) V, F, V, F.
B) F, V, V, V.
C) V, V, F, V.
D) F, F, V, F.

Questão 39

O conceito de identidade cultural é considerado pelos
acadêmicos como um termo em trânsito, isto é, em constante evolução. Isso nos permite afirmar que, para a sua
formação, é necessário que sejam consideradas as manifestações sociais e culturais diversas, como, EXCETO:
A) A língua.
B) A política.
C) As vestes.
D) Os costumes.

Questão 40

São Paulo possui múltiplas identidades; diante da ausência
de referenciais estáveis, sua narrativa identitária foi analisada, que pode ser apreendida na história, na literatura, na
música, nos meios de comunicação, na cultura popular, que
assumem o papel de indícios, permitindo captar como a cidade é imaginada, descrita e apresentada. Na perspectiva
histórica, a identidade da cidade foi vinculada à velocidade,
ao trabalho e ao progresso, caracterizada como centro fi(A. Leonarde, R. Ricci.)
nanceiro e industrial do país.
É possível considerar no tempo presente, como mais um
elemento da identidade cultural da cidade de São Paulo,
ganhando relevância econômica, espaço nos meios de comunicação, tornando-se importante empreendimento econômico:
A) O entretenimento com shows, feiras, peças e exposições.
B) As igrejas tradicionais e as novas pentecostais, trazendo
divisas para o estado.
C) As praias litorâneas cantadas em versos e prosas pela
nova música brasileira.
D) O futebol com os times de São Paulo, protagonizando os
principais campeonatos nacionais.
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INSTRUÇÕES
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

ponta grossa.
É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e 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 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 etc.; o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais
equipamentos. É proibido também o uso de telefone celular no final da aplicação das provas, enquanto o candidato estiver
dentro da Unidade de Aplicação.
Com vistas à garantia da segurança e 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 de sanitários.
O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior Completo; 40
(quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Médio e Médio Técnico; e, 30 (trinta) questões para os
cargos de Nível Fundamental Completo.
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 emprego a que está concorrendo, bem como se os dados constantes
no Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido está correto. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja
incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação.
Terão duração de 3h (três) horas as provas para os cargos de Nível Fundamental Completo e 4h (quatro) horas para os
cargos de Nível Médio, Médio Técnico e Superior Completo. Esse período abrange a assinatura e a transcrição das respostas
para o Cartão de Respostas (gabarito).
As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (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 no local indicado.
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.
Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em
qualquer outro meio.
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 se retirar
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.
Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação
da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência,
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação e, ainda, pelo Coordenador da Unidade de
Aplicação.

RESULTADOS E RECURSOS
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h 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 com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan,
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso
Público.

