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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Céus e terras 
 

Todos somos vítimas de ideias erradas a nosso respeito. 
No meu caso, não sei por que, volta e meia apelam para mim 
em busca de conselhos sobre paixão. É um mal ou um bem? 
Devemos amar sem paixão? O limite entre o amor e o 
desvario é tênue ou profundo? Sinceramente, quem sou eu 
para responder a questão tão alienada, digna daquele 
concílio bizantino que discutia o sexo dos anjos?  

O amor é necessário, a paixão é descartável. Mas é bom 
quando acontece. Todos os outros valores ficam irrelevantes 
– a fome que mata em Biafra, as torres do World Trade 
Center desabando, o nosso time sendo rebaixado à segunda 
divisão.  

Tive um amigo que viveu uma paixão durante sete 
anos, como aquele Jacó do soneto de Camões, que se 
amarrou em Raquel, “serena e bela”. Não tomou conheci-
mento do assassinato de Kennedy, do Golpe Militar de 64, 
dos Beatles, da morte de Guevara, do AI-5, do tricampeo-
nato em 1970.  

Possuído pela paixão, a Raquel dele chamava-se 
Marlene e morava no Méier. Ele vivia, respirava, sofria e 
gozava num só sentido, num único rumo: ela. O vestido que 
estaria usando, com quem sairia naquele sábado, a música 
que estaria ouvindo.  

Ele flutuava no espaço, como um ectoplasma bêbado, 
somente pensando nela, mesmo quando estava com ela. Até 
que um dia a paixão acabou, despejando-o novamente na 
terra e no cotidiano de todos nós.  

Encontrei-o então, furioso, queixando-se do ralo 
entupido de sua cozinha. Pagara adiantado a um bombeiro 
para fazer o serviço, o sujeito levara o dinheiro, esburacara 
o chão à procura do entupimento e desaparecera havia três 
dias. Como pode? Queria ir à polícia, escrever aos jornais, 
mover céus e terras, os mesmos céus e as mesmas terras 
que, por sete anos, não existiam para ele, muito menos um 
entupido ralo de cozinha.  

A paixão tem isso de bom. Céus e terras deixam de 
existir, ficamos entupidos como um ralo que não escoa 
nosso desatino.  

(CONY, Carlos Heitor. Céus e terras. In: PINTO, Manuel da Costa 
(Org.). Crônica Brasileira Contemporânea. São Paulo: Moderna, 

2008.) 
 
Questão 01 
É possível afirmar que o principal assunto abordado no 
texto é: 
A) A influência do amor. 
B) A fragilidade do amor. 
C) O isolamento causado pela paixão. 
D) A ilusão causada pelos sentimentos. 
 

Questão 02 
O objetivo comunicativo do texto é: 
A) Contar um fato corriqueiro. 
B) Orientar o leitor sobre os valores morais. 
C) Convencer o leitor com argumentos próprios. 
D) Distinguir sentimentos necessários como amor e paixão. 
 
Questão 03 
Ao declarar que “A paixão tem isso de bom.” (7º§), o autor 
estabelece uma ideia de: 
A) Escolha. 
B) Conclusão. 
C) Divergência. 
D) Esclarecimento. 
 
Questão 04 
No trecho “Sinceramente, quem sou eu para responder a 
questão tão alienada, digna daquele concílio bizantino que 
discutia o sexo dos anjos?” (1º§), a expressão “sincera-
mente” exprime circunstância de: 
A) Modo. 
B) Hipótese. 
C) Insatisfação. 
D) Confirmação. 
 
Questão 05 
Considerando a gramática normativa da Língua Portu-
guesa, há ERRO de grafia em: 
A) O amor é feito de trocas e concensos. 
B) A paixão é um sentimento bastante profundo e comple-

xo. 
C) A paixão é considerada a manifestação do fenômeno da 

projeção. 
D) Quando estamos apaixonados somos atraídos pela ideali-

zação que fazemos do próximo. 
 
Questão 06 
No trecho “Possuído pela paixão, a Raquel dele chamava-se 
Marlene e morava no Méier.” (4º§), o termo assinalado 
enuncia valor: 
A) Relativo. 
B) Indefinido. 
C) Possessivo. 
D) Demonstrativo. 
 
Questão 07 
Considerando os trechos do 1º§ do texto “É um mal ou um 
bem? Devemos amar sem paixão? O limite entre o amor e 
o desvario é tênue ou profundo?”, podemos afirmar que o 
ponto de interrogação foi utilizado para: 
A) Expressar certeza. 
B) Impor a opinião do autor. 
C) Realizar questionamentos. 
D) Marcar uma pequena pausa. 
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Questão 08 
Em “O amor é necessário, a paixão é descartável.” (2º§), a 
expressão “descartável” significa: 
A) Influente. 
B) Degradante. 
C) Desinteressante. 
D) Sem importância. 
 
Questão 09 
Considerando o trecho “Todos somos vítimas de ideias 
erradas a nosso respeito.” (1º§), é correto afirmar que a 
ação verbal expressa um fato: 
A) Ilusório. 
B) Provável. 
C) Distante. 
D) Habitual. 
 
Questão 10 
As seguintes palavras transcritas do texto são acentuadas 
pelo mesmo motivo, EXCETO: 
A) Vítimas. 
B) Música. 
C) Sábado. 
D) Necessário. 
 
MATEMÁTICA 
 
Questão 11 
Um fazendeiro possui 560 m² de terreno para construir um 
estábulo e um galinheiro. Se ele reservar 4/7 desse terreno 
para o estábulo, quantos metros quadrados serão destina-
dos à construção do galinheiro?  
A) 120 m² 
B) 240 m² 
C) 360 m² 
D) 480 m² 
 
Questão 12 
Em um determinado salão de beleza são utilizados 4 litros 
de produto para hidratar os cabelos a cada 16 clientes 
atendidas. Se em uma semana 840 clientes são atendidas, 
quantos litros do produto serão necessários? 
A) 210 litros. 
B) 220 litros. 
C) 225 litros. 
D) 230 litros. 
 
Questão 13 
Sejam os números p N ∈ e q  Ζ,∈ as raízes da seguinte equa-
ção: 23x + 12x = 96. Qual alternativa apresenta o valor da 

razão p
q ? 

A) 2 
B) −2 
C) 1/2 
D) −1/2 

Questão 14 
A chave de boca, ou chave fixa, se trata de uma chave com 
uma abertura em cada lado, lembrando o desenho de uma 
boca. É utilizada para dar apertos em parafusos e porcas 
sextavados. Essas chaves podem vir com duas aberturas de 
diferentes tamanhos, uma em cada extremidade. Consi-
dere que um mecânico tem em seu kit 5 chaves, cujos 
tamanhos de suas extremidades são: 
 

CHAVE LADO ESQUERDO LADO DIREITO 
1 12 mm 13 mm 
2 13 mm 14 mm 
3 14 mm 15 mm 
4 15 mm 16 mm 
5 16 mm 17 mm 

 

Qual é a probabilidade do mecânico pegar, em sua maleta 
de chaves de boca, aleatoriamente, na primeira tentativa, 
uma chave compatível com um parafuso de 13 mm? 
A) 1/3 
B) 1/5 
C) 2/5 
D) 1/10 
 
Questão 15 
A forma fatorada do perímetro de um retângulo é dada 
por: P = 2 (x + y), em que P é o perímetro, x e y são os lados 
desse retângulo (largura e altura). 
 

 

y 

x  
 

Considere um retângulo de perímetro 26 cm e cuja altura 
seja 1 cm maior que sua largura. Qual é a área desse 
retângulo? 
A) 28 cm² 
B) 32 cm² 
C) 36 cm² 
D) 42 cm² 
 
Questão 16 
Fernando irá lavar o piso da área externa de sua casa. Para 
isso, misturou em um recipiente de 5 litros: detergente, 
cloro e água, criando uma mistura que serviria para a 
limpeza eficaz do local. Considerando que a razão entre o 
volume de cloro e de detergente usado na mistura foi de 
1/4 e que 85% do volume da mistura é água, qual volume 
de cloro Fernando utilizou para a limpeza do piso? 
A) 150 ml 
B) 200 ml 
C) 250 ml 
D) 275 ml 
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Questão 17 
O prefeito de uma determinada cidade deseja construir 
uma praça em formato retangular, cuja largura será igual a 
80% de seu comprimento, a fim de manter uma boa 
ambientação na cidade e não ter que alterar o fluxo do 
trânsito. Desse modo, se a largura da praça for de 80 
metros, qual será a sua área total? 
A) 5.120 m² 
B) 6.400 m² 
C) 7.680 m² 
D) 8.000 m² 
 
O trecho contextualiza as questões 18 e 19. Leia-o atenta-
mente. 
 

Vinícius quer comprar um par de alianças para seu noivado. 
A joalheria escolhida informou que o valor do grama do ouro 
é R$ 275,00 e que a mão de obra apresenta um preço fixo 
de R$ 320,00. 
 

Questão 18 
Qual é a equação que descreve o preço P a ser pago no par 
de alianças em relação à quantidade x de gramas que elas 
pesam? 
A) P = 275 + 320x 
B) P = 320 + 275x 
C) P = 320 + 2.75x 
D) P = 320 + 0.275x 
 
Questão 19 
O valor que Vinícius irá pagar se escolher um par de 
alianças que possui um total de 8 gramas está compreen-
dido entre: 
A) R$ 2.400,00 e R$ 2.450,00 
B) R$ 2.451,00 e R4 2.500,00 
C) R$ 2.501,00 e R$ 2.550,00 
D) R$ 2.551,00 e R$ 2.600,00 
 
Questão 20 
Uma fábrica de travesseiros produz três unidades utilizan-
do 2.550 gramas de penas de ganso. Quantas unidades desse 
modelo de travesseiro podem ser produzidas com 12 kg de 
penas de ganso? 
A) 12 
B) 13 
C) 14 
D) 15 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 21 
São municípios limítrofes de Suzano, EXCETO: 
A) Santo André. 
B) Mogi das Cruzes. 
C) Itaquaquecetuba. 
D) São Bernardo do Campo. 
 

Questão 22 
O feudalismo promoveu uma reestruturação no modelo de 
organização social, política, econômica e cultural dos 
países da Europa Ocidental. O sistema criou um modo de 
produção que marcou o início da Idade Média após a queda 
do Império Romano. São classes sociais que faziam parte 
do feudalismo, EXCETO: 
A) Clero. 
B) Servo. 
C) Nobreza. 
D) Proletariado. 
 
Questão 23 
“_______________, a chamada ‘cidade perdida dos Incas’, 
é uma cidade pré-colombiana bem conservada, localizada 
no topo de uma montanha, a 2.400 metros de altitude, no 
vale do rio Urubamba, atual Peru. É considerada uma das 
sete maravilhas do mundo.” Assinale a alternativa que 
completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Petra 
B) Machu Picchu 
C) Coliseu de Roma 
D) Muralha da China 
 
Questão 24 
A Antártida, também chamada de Antártica, é um 
continente quase totalmente coberto de gelo que se situa 
no Polo Sul. Sobre a Antártida, marque V para as afirmati-
vas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Oficialmente, nenhum país é proprietário de qualquer 

pedaço de terra da região. 
(     ) Os mares e os oceanos em torno do continente gelado 

são povoados por várias espécies de peixes e mamífe-
ros, como as baleias-azuis e as focas. 

(     ) A Base Científica Comandante Ferraz é a casa brasileira 
na Antártida. 

(     ) Tem grandes riquezas minerais e uma alta extração de 
minério de ferro. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V, F. 
B) F, V, F, V. 
C) V, V, F, F. 
D) V, F, V, F. 
 
Questão 25 
A Proclamação da República foi um acontecimento condu-
zido, em grande parte, pelo Exército brasileiro. No século 
XIX, a insatisfação dos militares com o regime monárquico 
era tão grande que um grupo de militares passou a conspi-
rar contra o Imperador Dom Pedro II. A Proclamação da 
República é uma data comemorativa celebrada em: 
A) 1º de janeiro. 
B) 12 de outubro. 
C) 7 de setembro. 
D) 15 de novembro. 
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Questão 26 
O Brasil gerou, aproximadamente, 70.850 empregos com 
carteira assinada em outubro, de acordo com números do 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) 
divulgados pelo Ministério da Economia, que tem como 
atual Ministro: 
A) Sergio Moro. 
B) Paulo Guedes. 
C) Onyx Lorenzoni. 
D) Augusto Heleno. 
 
Questão 27 
A Bossa Nova desponta em meio ao processo de 
urbanização e industrialização no Brasil, no governo de 
Juscelino Kubitschek (1902-1976). A expressão era uma 
gíria utilizada para se referir a um ‘jeito de fazer as coisas’. 
Dessa forma, os artistas se apropriaram do termo ‘Bossa 
Nova’ para sugerir que estavam compondo e cantando de 
uma nova maneira. Uma das músicas mais marcantes 
desse movimento, e que ficou conhecida mundialmente, é 
‘Garota de Ipanema’, composta por: 
A) Edu lobo. 
B) João Gilberto. 
C) Helô Pinheiro. 
D) Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim. 
 
Questão 28 
“Com 78 mil m² de área construída, o __________________ 
foi concebido para ser um espaço de integração e informa-
ção dos países latino-americanos, de suas raízes e culturas, 
e acolhe, também, a sede do Parlamento Latino-Americano 
– Parlatino. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, 
abriga um pavilhão de exposições, onde a rica produção 
artesanal do continente encontra-se permanentemente 
exposta.” Assinale a alternativa que completa correta-
mente a afirmativa anterior. 
A) Museu Paulista 
B) Museu da Imigração 
C) Memorial da América Latina 
D) Museu de Arte Contemporânea 
 
Questão 29 
O meio ambiente pode ser definido como o conjunto de 
fatores bióticos e abióticos em que o organismo está inse-
rido e suas interações. Os recursos naturais são elementos 
essenciais à existência do ser humano e à manutenção da 
vida. São considerados recursos biológicos naturais, EXCETO: 
A) Ventos. 
B) Animais. 
C) Vegetais. 
D) Florestas. 
 
 
 
 
 

Questão 30 
Situado no Sudeste, o estado de São Paulo tem como 
limites norte e nordeste os estados de Minas Gerais e Rio 
de Janeiro, a leste o oceano Atlântico e, ao sul, o estado 
do(a): 
A) Bahia. 
B) Paraná. 
C) Espírito Santo. 
D) Mato Grosso do Sul. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 
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 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. 

3. 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. 

4. 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.  

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 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. 

6. 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). 

7. 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. 

8. 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. 

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 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. 

11. 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. 


