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CONHECIMENTOS GERAIS 

A arte de ser feliz 

Houve um tempo em que a minha janela se abria para 
um chalé. Na ponta do chalé brilhava um grande ovo de 
louça azul. Nesse ovo costumava pousar um pombo branco. 
Ora, nos dias límpidos, quando o céu ficava da mesma cor 
do ovo de louça, o pombo parecia pousado no ar. Eu era 
criança, achava essa ilusão maravilhosa e sentia-me 
completamente feliz. 

Houve um tempo em que a minha janela dava para um 
canal. No canal oscilava um barco. Um barco carregado de 
flores. Para onde iam aquelas flores? Quem as comprava? 
Em que jarra, em que sala, diante de quem brilhariam, na 
sua breve existência? E que mãos as tinham criado? E que 
pessoas iam sorrir de alegria ao recebê-las? Eu não era mais 
criança, porém a minha alma ficava completamente feliz. 

Houve um tempo em que minha janela se abria para 
um terreiro, onde uma vasta mangueira alargava sua copa 
redonda. À sombra da árvore, numa esteira, passava quase 
todo o dia sentada uma mulher, cercada de crianças. E 
contava histórias. Eu não podia ouvir, da altura da janela; e 
mesmo que a ouvisse, não a entenderia, porque isso foi 
muito longe, num idioma difícil. Mas as crianças tinham tal 
expressão no rosto, e às vezes faziam com as mãos 
arabescos tão compreensíveis, que eu participava do 
auditório, imaginava os assuntos e suas peripécias e me 
sentia completamente feliz. 

Houve um tempo em que a minha janela se abria sobre 
uma cidade que parecia feita de giz. Perto da janela havia 
um pequeno jardim quase seco. Era uma época de 
estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. 
Mas todas as manhãs vinha um pobre homem com um 
balde e, em silêncio, ia atirando com a mão umas gotas de 
água sobre as plantas. Não era uma regra: era uma espécie 
de aspersão ritual, para que o jardim não morresse. E eu 
olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de 
água que caíam de seus dedos magros e meu coração ficava 
completamente feliz. 

Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor. 
Outras vezes encontro nuvens espessas. Avisto crianças 
que vão para a escola. Pardais que pulam pelo muro. Gatos 
que abrem e fecham os olhos, sonhando com pardais. 
Borboletas brancas, duas a duas, como refletidas no 
espelho do ar. Marimbondos: quase sempre me parecem 
personagens de Lope de Vega. Às vezes, um galo canta. Às 
vezes, um avião passa. Tudo está certo, no seu lugar, 
cumprindo o seu destino. E eu me sinto completamente 
feliz. 

Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas, 
que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas 
não existem, outros que só existem diante das minhas 
janelas e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar, 
para poder vê-las assim. 

(Cecília Meireles. Escolha o seu sonho. Rio de Janeiro.) 

Questão 01 
O título do texto “A arte de ser feliz” expressa que: 
A) Conquistar a felicidade é complexo e improvável. 
B) Superar problemas é uma forma de contentamento 

pleno. 
C) Perceber as pequenas maravilhas do mundo desperta a 

felicidade. 
D) Ser feliz é inaceitável; porém, necessário ao cumprir 

nosso destino. 

Questão 02 
Considerando as informações do 2º§ do texto, podemos 
perceber que a felicidade sentida pelo narrador: 
A) É enigmática, pois não é possível ser plenamente feliz. 
B) Vem da forma de olhar o lado belo de tudo o que se 

passa. 
C) Surge através das pessoas que passam diante da sua 

janela diariamente. 
D) Inexiste, pois deixou de ser criança e perceber a 

delicadeza das coisas. 

Questão 03 
Podemos perceber, através das informações textuais, que 
as paisagens e os cenários vistos pelo narrador se alteram 
continuamente. Tal fato se dá pelo seguinte motivo: 
A) Por meio dos diversos lugares visitados e admirados pelo 

narrador. 
B) Pelo crescimento espiritual e pela maturidade de 

contemplar a vida adquiridos pelo narrador. 
C) Evidentemente que a janela é a mesma; mas, com o 

passar do tempo, as situações se modificam. 
D) Na realidade, a “janela” é o olhar atencioso aos 

acontecimentos que se passam à volta do narrador. 

Questão 04 
Através da explicação sobre o que o narrador vê pela 
janela, podemos deduzir que ele se trata de uma pessoa: 
A) Tranquila e serena. 
B) Interiorizada e frágil. 
C) Agitada e impaciente. 
D) Pensativa e melancólica. 

Questão 05 
Em “Para onde iam aquelas flores? Quem as comprava? Em 
que jarra, em que sala, diante de quem brilhariam, na sua 
breve existência? E que mãos as tinham criado? E que 
pessoas iam sorrir de alegria ao recebê-las?” (2º§), o ponto 
de interrogação foi empregado para: 
A) Realizar questionamentos. 
B) Marcar uma pequena pausa. 
C) Expressar dúvida e indignação. 
D) Suspender o pensamento do leitor. 
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Questão 06 
“Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco.” 
(4º§) O antônimo das palavras destacadas no trecho é, 
sequencialmente: 
A) Vasto e úmido. 
B) Grande e vazio. 
C) Insignificante e fértil. 
D) Ínfimo e encharcado. 

Questão 07 
Em “Outras vezes encontro nuvens espessas.” (5º§), a 
expressão “espessas” pode ser substituída, sem alteração 
de sentido, por: 
A) Densas. 
B) Íntegras. 
C) Profundas. 
D) Desmedidas. 

Questão 08 
Assinale, a seguir, a única palavra que está no grau 
aumentativo. 
A) Ilusão. 
B) Coração. 
C) Expressão. 
D) Grandalhão. 

Questão 09 
Considerando a gramática normativa da Língua Portuguesa, 
assinale a afirmativa que apresenta ERRO. 
A) Estou paralisada e feliz ao reencontrá-lo. 
B) As janelas estão abertas para receber os raios de sol. 
C) Muitos pássaros descansavam à sombra daquela árvore. 
D) Faremos uma análize sobre essas pequenas felicidades 

certas. 

Questão 10 
A expressão “época”, transcrita do 4º§ do texto, é 
acentuada pela mesma razão que a seguinte palavra: 
A) Céu. 
B) Chalé. 
C) Árvore. 
D) Existência. 

Questão 11 
João recebe, por dia trabalhado, R$ 47,50. Qual será o 
valor que João irá receber ao trabalhar um mês de 30 dias 
completos? 
A) R$ 1.400,00 
B) R$ 1.425,00 
C) R$ 1.475,00 
D) R$ 1.500,00 

Questão 12 
Em uma corrida de táxi é cobrado um valor fixo de R$ 10,00 
e R$ 3,60 para cada quilômetro rodado. Quanto custará 
uma corrida, cuja distância percorrida é de 20 km? 
A) R$ 72,00 
B) R$ 80,00 
C) R$ 82,00 
D) R$ 102,00 

Questão 13 
Camila e três amigas foram almoçar em um restaurante e 
gastaram R$ 54,00. Se elas dividiram as despesas em 
partes iguais, quanto cada uma pagou? 
A) R$ 13,50 
B) R$ 13,75 
C) R$ 14,50 
D) R$ 18,00 

Questão 14 
Kelly está lendo um livro que contém 345 páginas. Como 
pode ser representado esse número no sistema de 
numeração romano? 
A) CCCILV 
B) CCCLIV 
C) CCCXLV 
D) CCCLXV 

Questão 15 
Cláudio está pintando o muro de uma determinada escola. 

No primeiro dia ele pintou ⅕ do muro e, no dia seguinte, 
pintou o dobro do dia anterior. Que parte do muro ainda 
falta para Cláudio pintar? 
A) 1/5 
B) 2/5 
C) 3/5 
D) 4/5 

Questão 16 
Em algarismos romanos a soma 22 + 57 equivale a: 
A) LVII 
B) XXVII 
C) LXXVI 
D) LXXIX 

Questão 17 
Natália irá fazer um tapete de barbante e pretende usar 3 
novelos para finalizá-lo. Considerando que cada novelo 
possui 638 metros, quantos metros de barbante Natália 
usará para fazer esse tapete? 
A) 212 metros. 
B) 1.276 metros. 
C) 1.896 metros. 
D) 1.914 metros. 
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Questão 18 
Mauro saiu para fazer uma caminhada e, com o auxílio de 
seu celular, monitorou a distância percorrida e encontrou 
o valor de 2.563 metros. Quanto vale, aproximadamente, 
essa distância, em quilômetros? 
A) 2 km. 
B) 3 km. 
C) 2,5 km. 
D) 3,5 km. 

Questão 19 
Paulo comprou um terreno retangular que possui lados de 
52 m e 40 m, e precisa cercá-lo, sendo que o arame 
utilizado deverá dar 3 voltas em torno do terreno. 
Quantos metros de arame Paulo irá utilizar? 
A) 92 metros. 
B) 144 metros. 
C) 184 metros. 
D) 552 metros. 

Questão 20 
Um pedreiro cobra R$ 2,50 para cada metro quadrado de 
parede que reformar. Quanto esse pedreiro cobrará para 
reformar 4 paredes que possuem 6 metros de largura e 3 
metros de altura? 
A) R$ 180,00 
B) R$ 200,00 
C) R$ 250,00 
D) R$ 358,00 

Questão 21 
“Agradeço a Deus pela grande oportunidade de ajudar as 
pessoas que mais precisam. Quero fazer um trabalho de 
ajuda ao próximo, o que sempre fez parte da minha vida. 
A partir de agora, como primeira-dama, posso ampliar de 
maneira mais significativa. É grande a satisfação e o 
privilégio de poder contribuir e trabalhar para toda a 
sociedade brasileira.” O trecho refere-se ao discurso feito 
também em Libras pela primeira dama brasileira: 
A) Ruth Cardoso. 
B) Marisa Letícia. 
C) Marcela Temer. 
D) Michelle Bolsonaro. 

Questão 22 
“Apelidada de Sapoti, ________________ fez muito 
sucesso entre as décadas de 1950 e 1960. Entre seus 
sucessos estão as músicas ‘Gente Humilde’, ‘Ave Maria no 
Morro’ e ‘Lábios de Mel’. A intérprete se notabilizou como 
uma representante do gênero samba-canção, que surgiu 
no Brasil, nos anos 1930. A cantora morreu este ano, aos 
89 anos, em São Paulo.” Assinale a alternativa que 
completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Gal Costa 
B) Ângela Maria 
C) Marisa Monte 
D) Maria Bethânia 

Questão 23 
“Foi criado com o objetivo de proteger o trabalhador 
demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma 
conta vinculada ao contrato de trabalho. Assim, o 
trabalhador pode ter mais de uma conta, incluindo a do 
emprego atual e a dos anteriores. O governo anunciou a 
liberação de saques das contas ativas e inativas no último 
dia 24/07/2019.” O trecho citado anteriormente trata-se 
do: 
A) Programa Bolsa Família. 
B) Programa de Integração Social. 
C) Programa de Saúde do Trabalhador. 
D) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

Questão 24 
São produtos geneticamente modificados produzidos por 
meio de técnicas de engenharia genética. Por meio dessas 
técnicas, é possível inserir genes de organismos diferentes 
em uma espécie, fornecendo características novas ao 
produto. Correspondem aos Alimentos Geneticamente 
Modificados (AGM), ou seja, aqueles em que o DNA é 
modificado: 
A) Veganos. 
B) Energéticos. 
C) Transgênicos. 
D) Construtores. 

Questão 25 
“A Ditadura Militar já durava 20 anos, quando milhões de 
pessoas em todo o Brasil foram às ruas, em 1984, num 
movimento de massas sem precedentes, pedir a volta das 
eleições diretas para presidente e o fim do regime militar. 
As próximas eleições aconteceram em 1985, mas nesse 
ano ainda ocorreram de forma indireta, e o novo 
presidente ___________________ foi eleito.” Assinale a 
alternativa que completa corretamente a afirmativa 
anterior. 
A) Itamar Franco 
B) Getúlio Vargas 
C) Tancredo Neves 
D) Luiz Inácio Lula da Silva 

Questão 26 
É correto afirmar que, após as denúncias de corrupção 
contra Fernando Collor de Mello, foi executado o processo 
de: 
A) Impeachment. 
B) Ditadura Militar. 
C) Redemocratização. 
D) Afastamento provisório. 
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Questão 27 
“O Plano ____________ foi lançado para defender a 
paridade monetária entre o real e o dólar por meio de uma 
política de intervenção em que o governo manteria a 
economia estável mediante a venda de dólares e a 
elevação das taxas de juros, sendo o Ministro da Fazenda 
Fernando Henrique Cardoso.” Assinale a alternativa que 
completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Real 
B) Mil Réis 
C) Cruzeiros 
D) Cruzado Novo 

Questão 28 
O ex-ministro Antonio Palocci relatou à Polícia Federal, em 
Brasília, supostas propinas da J&F ao MDB, no Senado, para 
a provável compra do apoio do partido à candidatura de 
reeleição da ex-presidente: 
A) Rosa Weber. 
B) Dilma Rousseff. 
C) Janaina Paschoal. 
D) Zélia Cardoso de Melo. 

Questão 29 
Privatização é a prática na qual uma empresa ou 
instituição pública é vendida ao setor privado. Nesse caso, 
o Estado deixa de gerir uma determinada entidade, 
passando-a para uma empresa privada. São consideradas 
empresas que foram privatizadas pelo governo: 
A) Valle, Embraer e Light. 
B) Infraero e Banco do Brasil. 
C) Usiminas, Correios e Caixa Econômica Federal. 
D) Caixa Econômica Federal e Companhia Brasileira de 

Trens Urbanos. 

Questão 30 
“Expressão usada para caracterizar o processo de saída do 
Reino Unido da União Europeia iniciado com o referendo 
de 23 de junho de 2016.” Trata-se de: 
A) Brexit. 
B) Crise Asiática. 
C) Crise da União Europeia. 
D) Crise da Dívida Pública da Zona Euro. 







INSTRUÇÕES 

1. Somente é permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, de corpo transparente, de 

preferência de ponta grossa. Todos os demais objetos devem ser colocados na embalagem não reutilizável fornecida 

pelo Fiscal de Aplicação, inclusive aparelho celular desligado e carteira com documentos e valores em dinheiro. Não é 

permitida a comunicação entre os candidatos, o empréstimo de material, nem 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 ao 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, fone de ouvido, pendrive, máquina 

fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, carteiras e etc. 

2. O tempo de duração da prova objetiva de múltipla escolha é de 4 (quatro) horas para o turno da manhã e de 4 (quatro) 

horas para o turno tarde, exceto para Procurador Municipal e Topógrafo com acréscimo de 1 (uma) hora para a 

realização da Prova Prática. Esse período abrange a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas 

e a Folha de Textos Definitivos, se for o caso. 

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção 

de metais no ingresso e na saída de sanitários durante a realização da prova. 

4. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior, 40 

(quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Médio Técnico e Médio Completo e 30 (trinta) 

questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Fundamental Completo e Incompleto. 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 

e na Folha de Textos Definitivos, se for o caso, que lhe foi fornecido estão corretos. 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. 

5. 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 

Resposta (prova objetiva) e o Caderno/Folha de Textos Definitivos (Prova Prática), apenas para os cargos de 

Procurador Municipal e Topógrafo, devidamente assinados no local indicado. 

6. 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. 

7. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou 

em qualquer meio. 

8. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o Caderno de Provas no decurso dos 

últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. Após identificado e acomodado na sala, 

o candidato somente poderá ausentar-se 90 (noventa) minutos após o início das provas; contudo, não poderá levar 

consigo o Caderno de Provas. 

9. 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 pelo Coordenador da Unidade. 

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 (terça-feira), 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. 




