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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 inteligente 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 dinheiro, mas viver ansioso, solitário.
Talvez felicidade seja uma harmonia com nós mesmos, com
os outros, com o mundo. Alguma 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.
Uma boa rima para felicidade pode ser simplicidade.
Ainda tenho projetos, sempre tive bons afetos. O que mais
devo querer? 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. Agosto de 2011. Com adaptações.)

Questão 01

Considerando as ideias apresentadas no texto, é possível
afirmar que:
A) Estar saudável é, verdadeiramente, uma garantia da felicidade.
B) Ser inteligente, possivelmente, impossibilita e dificulta a
felicidade.
C) Ler livros de autoajuda é, certamente, a melhor maneira
de ser feliz.
D) Garantir a felicidade através do silêncio e do isolamento
é, geralmente, uma dádiva.
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Questão 02

De acordo com as informações textuais, podemos deduzir
que, EXCETO:
A) A felicidade é um estado de espírito.
B) A felicidade independe de sabedoria e instrução.
C) Felicidade é um assunto impreciso, comum e contraditório.
D) Dinheiro em excesso é um privilégio que nos torna mais
felizes.

Questão 03

No trecho “Talvez felicidade seja uma harmonia com nós
mesmos, com os outros, com o mundo.” (2º§), a expressão
“harmonia” significa:
A) Equilíbrio.
B) Resistência.
C) Compaixão.
D) Ingenuidade.

Questão 04

Considerando o trecho “Portanto, cada um é infeliz à sua
maneira.” (3º§), o termo assinalado expressa ideia de:
A) Incerteza.
B) Conclusão.
C) Possibilidade.
D) Acrescentamento.

Questão 05

Considerando que o adjetivo é a classe de palavras que
modifica o substantivo atribuindo-lhe características mais
precisas, assinale a expressão destacada que NÃO se trata
de tal classe gramatical.
A) “Uma boa rima para felicidade pode ser simplicidade.”
(4º§)
B) “Mas dormimos de cortinas cerradas para não ver a
claridade do dia, ou para escutar menos o rumor do
mundo (...)” (2º§)
C) “Vejo que, longe de ser objeto de certa ironia e atribuída
somente a livros de autoajuda (...), ela serve para análises
filosóficas, psicanalíticas.” (1º§)
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 06

Em “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§), os
parênteses foram empregados para:
A) Convencer o leitor.
B) Destacar uma dúvida.
C) Indicar um comentário.
D) Revelar uma expectativa.
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Questão 07

Das palavras transcritas do texto, assinale a única acentuada por motivo DIFERENTE das demais.
A) Insônia.
B) Espírito.
C) Filosóficas.
D) Saudabilíssimo.

Questão 08

Há ERRO de grafia na seguinte afirmativa:
A) Escolha honrar seus sentimentos e emoções.
B) Começar de novo e fazer mudanças substanciais na vida
é quase sempre possível.
C) Ser amável com as pessoas ajuda a enfrentar melhor a
vida e perceber as alegrias diárias.
D) As pessoas passam a vida esperimentando diferentes
caminhos que possam levar à felicidade.

Questão 09

Em “Não se preocupe: não vou dar, pois não tenho, receita
de ser feliz.” (1º§), é possível afirmar que a ação verbal
destacada expressa:
A) Pedido.
B) Cautela.
C) Incerteza.
D) Regulamento.

Questão 13

Para adquirir um automóvel, Pedro resolveu optar por um
consórcio. O consórcio escolhido por ele tem 200 participantes e todo mês 3 integrantes são sorteados e contemplados com a carta de crédito para comprar o veículo. Após
15 meses, quantos participantes ainda estão aguardando
para serem sorteados?
A) 45
B) 135
C) 155
D) 175

Questão 14

Uma geladeira tem capacidade total de 440 litros, sendo
330 de refrigerador e 110 de congelador. Qual porcentagem do volume total dessa geladeira corresponde ao
refrigerador?
A) 25%
B) 50%
C) 65%
D) 75%

Questão 15

MATEMÁTICA

O professor de uma escola decidiu distribuir as notas dos
alunos no primeiro período letivo da seguinte forma: 8
pontos de avaliação e 4 pontos de trabalho. Um aluno tirou
5 pontos na avaliação e não fez o trabalho porque estava
de licença-saúde. Para não prejudicar esse aluno, o professor optou por modificar a nota da avaliação, considerando
como 12 o seu valor. Se, na avaliação de valor 8 pontos, o
aluno recebeu 5, quantos pontos ele receberá quando a
prova valer 12 pontos?
A) 7,0
B) 7,5
C) 8,5
D) 9,0

Questão 11

Questão 16

Questão 10

A classificação das palavras quanto ao número de sílabas
está INCORRETA em:
A) vida – dissílaba
B) infeliz – trissílaba
C) dia – monossílaba
D) claridade – polissílaba

Um quebra-cabeças retangular de 500 peças tem, na fileira
horizontal, um total de 20 peças. Considerando que todas
as peças são do mesmo tamanho, quantas peças há na
fileira vertical?
A) 15
B) 25
C) 30
D) 50

Questão 12

Um pedreiro constrói um muro retangular de altura x e
comprimento y. O comprimento tem 2 metros a mais que
a altura. Levando em consideração que a área do muro é
de 48 m², quanto mede o comprimento desse muro?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 10
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Um professor está elaborando questões de simulado para
os seus alunos e, de acordo com sua percepção, se ele
elaborar um número x de questões por dia, terminará
todos os itens em 4 dias. Entretanto, devido a um reajuste
no calendário pedagógico escolar, ele precisará acelerar o
processo e aumentar em duas questões a quantidade de
itens que ele elabora por dia, pois deverá terminar todas as
questões em 3 dias. Considere que as questões que o
professor elabora serão distribuídas igualmente entre os
dias em que elas serão elaboradas. Qual é a quantidade
total de questões que o professor precisa fazer?
A) 22
B) 24
C) 32
D) 40
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Questão 17

O programa de fidelidade de uma empresa de cartão de
crédito oferece para os seus clientes 150 pontos fixos
mensais mais 3 pontos para cada real gasto em compras
com a modalidade crédito. Considerando que em um determinado mês um cliente recebeu 960 pontos, qual foi o gasto em reais desse cliente neste mesmo período de tempo?
A) R$ 270,00
B) R$ 290,00
C) R$ 310,00
D) R$ 320,00

Questão 18

Uma determinada marca de tênis vende os seus calçados
de diferentes tamanhos por variados preços. Os tênis de tamanho 35 custam R$ 300,00 e seu valor aumenta em R$ 10,00
para cada acréscimo de uma unidade em sua numeração.
Qual equação representa o preço do tênis (P) em função da
numeração (n)?
A) P = 10n − 50
B) P = 10n + 50
C) P = 10n − 300
D) P = 10n + 300

Questão 19

Em uma sala de aula de 30 m² de área cabem 20 carteiras.
Quantas carteiras caberiam em uma sala de 18 m² de área?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 14

Questão 20

Ao assar uma peça de carne no forno é comum que ela
perca líquidos, reduzindo, assim, o seu peso total. Considere uma peça de carne, inicialmente com 2,5 kg; ao ser
assada, perdeu 20% do seu peso por conta da evaporação
da água. Sabendo que cada litro de água contém um quilograma, qual volume de água a carne perdeu?
A) 500 ml
B) 600 ml
C) 700 ml
D) 800 ml

CONHECIMENTOS GERAIS
Questão 21

A Caixa Econômica Federal antecipou os saques de até
R$ 500,00 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) para não correntistas do banco. Com a mudança,
todos os trabalhadores poderão fazer os saques ainda em
2019. São considerados benefícios trabalhistas, EXCETO:
A) Bolsa Família.
B) Vale-transporte.
C) Férias remuneradas.
D) Décimo terceiro salário.
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Questão 22

Aquecimento global é o aumento da temperatura média
dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície da
Terra, que pode ser consequência de causas naturais e
atividades humanas. Em relação ao efeito estufa, analise as
afirmativas a seguir.
I. Corresponde a uma camada de gases que cobre a
superfície da Terra.
II. É um fenômeno natural fundamental para a manutenção
da vida na Terra, pois, sem ela, o planeta poderia se
tornar muito frio, inviabilizando a sobrevivência de
diversas espécies.
III. Muitas atividades humanas emitem uma grande quantidade de gases formadores do efeito estufa (GEEs); esta
camada tem ficado cada vez mais espessa, retendo mais
calor na Terra.
Assinale a alternativa correta.
A) Todas as afirmativas estão corretas.
B) Apenas uma afirmativa está correta.
C) Apenas uma afirmativa está incorreta.
D) Apenas duas afirmativas estão corretas.

Questão 23

A globalização é um processo de aprofundamento das
relações econômicas, sociais, culturais e políticas entre os
povos espalhados pelo mundo. São características da globalização, EXCETO:
A) Fortalecimento das relações internacionais.
B) Avanço tecnológico e dos meios de comunicação.
C) União de mercado mundial (relações comerciais e financeiras).
D) Contribuição para o aumento do monopólio das empresas internacionais.

Questão 24

A União Europeia é a junção de vários países em um grupo
que integra muitas de suas regras políticas, econômicas e
sociais. É o maior e mais antigo bloco econômico no mundo
e, portanto, o mais sofisticado, pois discute, debate e vive
essa união há mais tempo do que blocos relativamente
jovens. São países membros da União Europeia, EXCETO:
A) China.
B) França.
C) Bélgica.
D) Alemanha.

Questão 25

A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de
Investigações Criminais (DEIC), prendeu mais um envolvido
no roubo de 711 quilos de ouro, ocorrido no final de julho
deste ano. O crime ocorreu no terminal de cargas do
Aeroporto de Cumbica, que fica localizado na cidade de:
A) Osasco.
B) Sorocaba.
C) Guarulhos.
D) Congonhas.
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Questão 26

O rio São Francisco atravessa o Sertão nordestino, a região
mais seca do Brasil. Suas águas são usadas para abastecimento, lazer e irrigação. Tem mais de 2.000 km de trecho
navegáveis. A região hidrográfica do São Francisco abrange
os seguintes estados:
A) Espírito Santo, Goiás, Bahia e São Paulo.
B) Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Pará.
C) Acre, Goiás, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Mato
Grosso do Sul.
D) Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe
e Distrito Federal.

Questão 30

“Art. 1º − Os filhos da mulher escrava que nascerem no
Império, desde a data desta lei, serão considerados livres.”
O trecho citado anteriormente se refere à Lei Abolicionista:
A) Lei do Ventre Livre.
B) Lei Maria da Penha.
C) Lei dos Sexagenários.
D) Lei Eusébio de Queirós.

Questão 27

O MIS Experience já atraiu 64.518 pessoas que foram ao
novo espaço do Museu da Imagem e do Som, na zona oeste
da capital, para visitar a exposição “Leonardo da Vinci – 500
Anos de um Gênio”, que tem como a obra mais famosa do
mundo o quadro de:
A) Mona Lisa.
B) A Última Ceia.
C) A Noite Estrelada.
D) Ponte Sobre Uma Lagoa de Lírios de Água.

Questão 28

“Terrorismo são atos violentos cometidos por pessoas ou
grupos, a fim de causar medo e danos materiais a um
Estado ou uma população. O atentado de 11 de setembro
de 2001, na cidade de _______________, contra as Torres
Gêmeas e o Pentágono, foi considerado um marco para
definição de terrorismo.” Assinale a alternativa que
completa corretamente a afirmativa anterior.
A) Miami
B) Orlando
C) Washington
D) Nova Iorque

Questão 29

A Câmara de São Paulo aprovou, em segunda votação, o
Projeto de Lei nº 850/2017, que proíbe que empresários
condenados por corrupção ou improbidade administrativa
tenham acesso a qualquer tipo de benefício ou incentivos
fiscais, como isenções de tributos ou até parcelamentos
especiais de débitos, por meio de qualquer empresa que
participem da direção ou quadro societário. É correto
afirmar que a cidade de São Paulo tem como atual prefeito:
A) João Doria.
B) Mário Covas.
C) Bruno Covas.
D) Márcio França.
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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.

