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CARGO: MARCENEIRO 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Por um pé de feijão 
 

Nunca mais haverá no mundo um ano tão bom. Pode 
até haver anos melhores, mas jamais será a mesma coisa. 
Parecia que a terra (a nossa terra, feinha, cheia de altos e 
baixos, esconsos, areia, pedregulho e massapê) estava 
explodindo em beleza. E nós todos acordávamos cantando, 
muito antes do sol raiar, passávamos o dia trabalhando e 
cantando e logo depois do pôr do sol desmaiávamos em 
qualquer canto e adormecíamos, contentes da vida.  

Até me esqueci da escola, a coisa que mais gostava. 
Todos se esqueceram de tudo. Agora dava gosto trabalhar.  

Os pés de milho cresciam desembestados, lançavam 
pendões e espigas imensas. Os pés de feijão explodiam as 
vagens do nosso sustento, num abrir e fechar de olhos. 
Toda a plantação parecia nos compreender, parecia 
compartilhar de um destino comum, uma festa comum, 
feito gente. O mundo era verde. Que mais podíamos 
desejar?  

E assim foi até a hora de arrancar o feijão e empilhá-lo 
numa seva tão grande que nós, os meninos, pensávamos 
que ia tocar nas nuvens. Nossos braços seriam bastantes 
para bater todo aquele feijão? Papai disse que só íamos ter 
trabalho daí a uma semana e aí é que ia ser o grande 
pagode. Era quando a gente ia bater o feijão e iria medi-lo, 
para saber o resultado exato de toda aquela bonança. Não 
faltou quem fizesse suas apostas: uns diziam que ia dar 
trinta sacos, outros achavam que era cinquenta, outros 
falavam em oitenta.  

No dia seguinte voltei para a escola. Pelo caminho 
também fazia os meus cálculos. Para mim, todos estavam 
enganados. Ia ser cem sacos. Daí para mais. Era só o que eu 
pensava, enquanto explicava à professora por que havia 
faltado tanto tempo. Ela disse que assim eu ia perder o ano 
e eu lhe disse que foi assim que ganhei um ano. E quando 
deu meio dia e a professora disse que podíamos ir, saí 
correndo. Corri até ficar com as tripas saindo pela boca, a 
língua parecendo que ia se arrastar pelo chão. Para quem 
vem da rua, há uma ladeira muito comprida e só no fim 
começa a cerca que separa o nosso pasto da estrada. E foi 
logo ali, bem no comecinho da cerca, que eu vi a maior 
desgraça do mundo: o feijão havia desaparecido. Em seu 
lugar, o que havia era uma nuvem negra, subindo do chão 
para o céu... Dentro da fumaça, uma língua de fogo 
devorava todo o nosso feijão.  

Durante uma eternidade, só se falou nisso: que Deus 
põe e o diabo dispõe.  

Fui o primeiro a ter coragem de ir até lá. Como a gente 
podia ver lá de cima, da porta da casa, não havia sobrado 
nada. Um vento leve soprava as cinzas e era tudo. Quando 
voltei, papai estava falando.  

– Ainda temos um feijãozinho-de-corda no quintal das 
bananeiras, não temos? Ainda temos o quintal das 
bananeiras, não temos? Ainda temos o milho para quebrar, 

despalhar, bater e encher o paiol, não temos? Como se diz, 
Deus tira os anéis, mas deixa os dedos.  

E disse mais:  
– Agora não se pensa mais nisso, não se fala mais 

nisso. Acabou. Então eu pensei: o velho está certo.  
Eu já sabia que quando as chuvas voltassem, lá estaria 

ele, plantando um novo pé de feijão.  
(Antônio Torres. Os cem melhores contos brasileiros do século. 

Adaptado.) 

 
Questão 01 
Considerando as ideias do texto, podemos afirmar que: 
A) A família cultivava unicamente feijão na lavoura. 
B) O sonho da família era deixar o campo para ir morar na 

cidade. 
C) O narrador-personagem não participava do trabalho na 

lavoura porque ia à escola todos os dias. 
D) O comprometimento do narrador-personagem com o 

trabalho o fez esquecer do que mais gostava. 

 
Questão 02 
Assinale, a seguir, o trecho que enuncia uma opinião do 
narrador. 
A) “(...) todos estavam enganados.” (5º§) 
B) “(...) que Deus põe e o diabo dispõe.” (6º§) 
C) “(...) Deus tira os anéis, mas deixa os dedos.” (8º§) 
D) “Corri até ficar com as tripas saindo pela boca (...)” (5º§) 

 
Questão 03 
Segundo o texto, podemos concluir que a conduta do pai, 
mediante o fatídico acontecimento, foi: 
A) Jubilosa. 
B) Vingativa. 
C) Revoltante. 
D) Perseverante. 

 
Questão 04 
Em “Os pés de milho cresciam desembestados, lançavam 
pendões e espigas imensas.” (3º§), a expressão 
“desembestados”, considerando o contexto em que se 
encontra empregada, significa: 
A) Encruados. 
B) Minguados. 
C) Apressados. 
D) Descontrolados. 

 
Questão 05 
No trecho “Eu já sabia que quando as chuvas voltassem, 
lá estaria ele, plantando um novo pé de feijão.” (11º§), o 
termo destacado expressa ideia de: 
A) Tempo. 
B) Escolha. 
C) Explicação. 
D) Contradição. 
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Questão 06 
No trecho “Nunca mais haverá no mundo um ano tão 
bom.” (1º§), é correto afirmar que a ação verbal exprime 
uma: 
A) Incerteza. 
B) Opinião remota. 
C) Estimativa possível. 
D) Exatidão sobre o fato. 

 
Questão 07 
Em “Não faltou quem fizesse suas apostas: uns diziam que 
ia dar trinta sacos, outros achavam que era cinquenta, 
outros falavam em oitenta.” (4º§), os dois-pontos têm 
como finalidade: 
A) Expressar surpresa. 
B) Indicar um esclarecimento. 
C) Marcar citação incompleta. 
D) Sugerir a continuidade de uma ação. 

 
Questão 08 
Sabe-se que o adjetivo é a palavra que expressa uma 
qualidade ou característica do ser e se adequa 
diretamente ao lado de um substantivo. Considerando a 
afirmação, assinale a afirmativa transcrita do texto que 
evidencia um adjetivo. 
A) “Todos se esqueceram de tudo.” (2º§) 
B) “Um vento leve soprava as cinzas e era tudo.” (7º§) 
C) “Nossos braços seriam bastantes para bater todo aquele 

feijão?” (4º§) 
D) “E nós todos acordávamos cantando, muito antes do sol 

raiar (...)” (1º§) 

 
Questão 09 
As paroxítonas são palavras que possuem a penúltima 
sílaba da palavra como sílaba tônica. São consideradas 
paroxítonas as seguintes palavras transcritas do texto, 
EXCETO: 
A) Lugar. 
B) Língua. 
C) Estrada. 
D) Pedregulho. 

 
Questão 10 
Considerando a classificação gramatical, assinale a 
associação INCORRETA. 
A) “Então eu pensei: o velho está certo.” (10º§) – adjetivo. 
B) “(...) Deus tira os anéis, mas deixa os dedos.” (8º§) – 

conjunção. 
C) “Durante uma eternidade, só se falou nisso (...)” (6º§) – 

substantivo. 
D) “(...) e só no fim começa a cerca que separa o nosso pasto 

da estrada.” (5º§) – pronome. 

 
 
 
 
 

Questão 11 
Maria fez suas orações semanais e, para isso, acendeu 
uma vela que possui 28 cm de altura. Essa vela diminui 1,8 
mm por minuto. Se Maria permanecer em oração até que 
a vela acabar, quanto tempo levará, aproximadamente, 
para que Maria termine suas orações? 
A) 3 horas. 
B) 2 horas e 18 minutos. 
C) 2 horas e 30 minutos. 
D) 2 horas e 36 minutos. 
 

Questão 12 
João é caminhoneiro e está transportando uma carga com 
30,5 toneladas de milho. Quanto equivale essa medida em 
quilograma? 
A) 305 kg 
B) 3.050 kg 
C) 30.500 kg 
D) 305.000 kg 
 

Questão 13 
Em 2019, 220 pessoas participaram de um evento 
esportivo na Escola Professora Joana da Paz. Em 2018, no 
mesmo evento, participaram 208 pessoas. Qual a razão 
entre o número de participantes em 2018 e o número de 
participantes em 2019? 
A) 52/50 
B) 55/52 
C) 50/55 
D) 52/55 
 

Questão 14 
O caixa de um determinado supermercado verificou que 
leva, em média, 10 minutos para atender 3 clientes. 
Quanto tempo ele gastará para atender 27 clientes? 
A) 45 minutos. 
B) 1 hora e 15 minutos. 
C) 1 hora e 30 minutos. 
D) 1 hora e 45 minutos. 
 

Questão 15 
Em uma determinada loja havia uma promoção de férias 
em que o notebook, que custava R$ 1.300,00, poderia ser 
dividido em 10 vezes no cartão de crédito, ou ser vendido 
com um desconto de 15% à vista. Qual será o valor do 
notebook à vista? 
A) R$ 1.005,00 
B) R$ 1.100,00 
C) R$ 1.105,00 
D) R$ 1.170,00 
 

Questão 16 
Wilson pensou em um número e multiplicou-o por 4; do 
resultado subtraiu 15 e obteve o número 9. Em que 
número Wilson pensou? 
A) 6 
B) –6 
C) 20 
D) 24 
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Questão 17 
Um terreno retangular possui seu comprimento igual ao 

dobro de sua largura. Se seu perímetro é de 36 metros e 

sua área igual à 72 m², quais são os valores, 

respectivamente, do seu comprimento e de sua largura? 

A) 6 m e 12 m. 

B) 12 m e 6 m. 

C) 9 m e 18 m. 

D) 18 m e 9 m. 

 

Questão 18 
De acordo com as propriedades das equações do 2º grau, 

analise as afirmativas a seguir. 

I. Se o ∆ > 0, há duas raízes reais e distintas. 

II. Se o ∆ = 0, não há raízes reais. 

III. Se o ∆ < 0, existem duas raízes reais negativas. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 

A) I, II e III. 

B) I, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas. 

 

Questão 19 
Sejam p e q dois números naturais, com p > q. Considere que: 

 
p

q
=

p + q

7
; 

 a diferença entre esses números é 30. 

Qual é o valor de q? 

A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 6 

 

Questão 20 
A equação a seguir pode ser fatorada: 

1 . 25x2 y + 4y

3y
= 8 

Qual é o valor de x nessa equação? 

A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 6 

 

Questão 21 
A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 

nomenclatura utilizada atualmente, foi criada pelo 

Decreto-Lei nº 926, de 10 de outubro de 1969. Sua função 

é reproduzir a vida a funcional do trabalhador. São 

considerados os principais direitos trabalhistas, EXCETO: 

A) Seguro de vida. 

B) Seguro-desemprego. 

C) Férias proporcionais. 

D) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

 

Questão 22 
“O Ministério da Justiça e a Polícia Federal (PF) vão 

identificar e comunicar as centenas de vítimas de invasões 

de celulares dos supostos hackers que foram presos em São 

Paulo. Segundo o Ministro da justiça ________________, 

haverá notificação para as vítimas de hackeamento, sejam 

elas autoridades ou não.” Assinale a alternativa que 

completa corretamente a afirmativa anterior. 

A) Cesar Maia 

B) Dias Toffoli 

C) Sérgio Moro 

D) Paulo Guedes 

 

Questão 23 
Há seis meses, o mar de lama da Vale soterrava sonhos, 

esperanças e vidas. As matas densas e a biodiversidade, 

eram levadas pelo caminho marrom dos rejeitos da 

mineração. Desde o desastre, que também destruiu quase 

200 km do rio Paraopeba, as feridas ainda seguem 

marcando a cidade de:  
A) Mariana. 

B) Brumadinho. 

C) Rio de Janeiro. 

D) Belo Horizonte. 

 

Questão 24 
“Considerado hoje o principal Exame para o ingresso nas 

instituições públicas de nível superior, substituindo, em 

muitos casos, o vestibular.” Trata-se do: 

A) SAEB. 

B) ENEM. 

C) ENADE. 

D) ENCCEJA. 

 

Questão 25 
“Segundo a ONU, atualmente, a Venezuela é o país que 

tem o maior grupo populacional fora do local de origem. 

O Brasil é o país com o quinto maior contingente de 

refugiados venezuelanos. Até o início deste mês, o 

processo de interiorização levou mais de 15 mil 

venezuelanos através do estado de(do) _____________ a 

outros estados do Brasil, por meio da denominada Acolhida, 

missão humanitária que cuida do fluxo migratório.” Assinale 

a alternativa que completa corretamente a afirmativa 

anterior. 

A) Amapá 

B) Roraima 

C) Pernambuco 

D) Espírito Santo 
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Questão 26 
O sistema elétrico do Brasil pode estar atravessando o que 
seria um “novo período crítico” para a produção das 
hidrelétricas, principal fonte de geração do país, com os 
reservatórios das usinas mostrando tantas dificuldades para 
se recuperar quanto nos piores anos já registrados até então, 
de 1948 a 1955. 

(Disponível em: https://exame.abril.com.br/economia/hidreletricas-
podem-passar-por-novo-periodo-critico-de-geracao-alerta-ons/. 

Acesso em: 20/07/2019.) 
 

Uma usina hidroelétrica tem como sua principal fonte: 
A) Ar. 
B) Sol. 
C) Movimento da água. 
D) Processos físico-químicos. 
 

Questão 27 
“Há 24 anos, em uma fria manhã de 8 de dezembro de 
1994, morria, em Nova York, aos 67 anos, o músico carioca 
e compositor da música ‘garota de Ipanema’ 
__________________. Um dos maiores expoentes da 
música brasileira no mundo superou as barreiras que 
limitavam a sonoridade tupiniquim e levou a Bossa Nova 
como criação nacional – pautada em própria autoria – 
para o mundo.” Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior. 
A) João Gilberto 
B) Marcelo Yuka 
C) Chico Buarque 
D) Antônio Carlos Jobim 
 

Questão 28 
A Petrobras informou que recebeu esta semana 425 
milhões de reais em decorrência de acordos de leniência e 
repatriações promovidas pelo Ministério Público Federal. 
A estatal é considerada vítima, nos casos de corrupção 
investigados pela Operação:  
A) Desvio. 
B) Apagão. 
C) Lava Jato. 
D) E o Vento Levou. 
 

Questão 29 
“No Brasil, há 3 surtos de sarampo: em São Paulo com 363 
casos, seguido por Pará (53) e Rio de Janeiro (11). A única 
forma de prevenção é através da vacina. O sarampo é uma 
doença _________________ grave, que pode ser 
transmitida pela fala, tosse e espirro.” Assinale a alternativa 
que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) crônica 
B) parasitária 
C) infectocontagiosa 
D) neoplásica (tumores) 
 
 
 
 

Questão 30 
“A Coreia do Norte disparou dois mísseis de curto alcance 
no Mar do Leste (...); informaram os militares da Coreia do 
Sul à Agência Reuters. É o primeiro teste desde que o líder 
norte-coreano e o presidente do Estados Unidos concorda-
ram em recomeçar as conversas sobre desnuclearização 
durante encontro na fronteira entre as duas coreias.” É 
considerado o líder norte-coreano: 
A) Kim Jong-un. 
B) Donald Trump. 
C) Mauricio Macri. 
D) Nicolás Maduro. 
 

 

 

 
 

 



 



 



 

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. 


