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CARGO: PEDREIRO (T) ₸ 

CARGO: PEDREIRO 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 

O jabuti 
 

O funileiro desce a rua; não vai malsatisfeito porque 
sempre faz algum dinheiro em nossa esquina. Não se queixa 
da profissão, mas diz que é dura. Há os dias de chuva, por 
exemplo. Sim, existe um sindicato, mas ele não acredita que 
valha de nada. Enfim... Depois de arrumar suas ferramentas 
e suas folhas de zinco e alumínio ele se despediu com 
indiferença.  

Em seu lugar, como em um ballet, aparecem três 
moças de short. Uma delas traz uma bola branca e as três 
ficam a jogá-la com as mãos, na esquina. Uma tem o corpo 
mais bem traçado que as outras; é mais linda quando ergue 
os braços para deter a bola, com um gesto ao mesmo 
tempo ágil e indolente. Depois elas somem, caminho da 
praia, e aparecem dois velhos, de guitarra e bandolim. O 
cego da guitarra já o conheço; não aparecia há algum 
tempo, e costumava passar acompanhado de uma velha. 
Ele tocava e os dois cantavam, com vozes finas, horríveis e 
tristes, os últimos sambas; a mulher vendia o jornal de 
modinhas e recolhia as moedas jogadas do alto dos 
apartamentos. Na voz daquele casal triste todos os sambas 
pareciam iguais, e nenhum parecia samba. Eram mais 
pungentes e ridículos quando tentavam cantar marchinhas 
alegres de carnaval. Terá morrido a velha portuguesa?  

Os dois atravessam a rua vazia com um ar tão 
hesitante como se ambos fossem cegos. Param já longe de 
minha janela, e daqui ouço a mistura confusa e triste de 
suas vozes e instrumentos.  

Um menino vem avisar que o nosso jabuti está 
fugindo: apanhou-o já na calçada, virado para cima; 
certamente perdeu o equilíbrio ao passar da soleira do 
portão para a calçada.  

Esse filhote de jabuti tem um quintal para seu 
domínio, e uma casa inteira onde pode passear. Mas segue 
o exemplo de um outro jabuti que um vizinho deixou aqui 
nos meses do verão. Vem exatamente no mesmo rumo, 
atravessando a cozinha, a sala de jantar e o escritório até a 
varanda. Quando encontra uma porta fechada fica 
esperando. Desce penosamente os degraus, avança colado 
ao muro. Às vezes cai no caminho e fica de patas para cima, 
impotente: às vezes chega até a rua. Sempre que tem de se 
lançar de um degrau a outro se detém um pouco; mas 
sempre arrisca.  

Aonde levará essa trilha secreta dos jabutis, essa linha 
misteriosa do destino que eles parecem obrigados a seguir 
com obstinação e sacrifício? Se eu os deixasse seguir, 
seriam levados para alguma outra casa, esmagados por 
algum carro ou comidos por algum bicho quando caíssem 
de barriga para o ar. Neste mundo de cimento e asfalto não 
há maiores esperanças para eles. Entretanto, o pequeno 
jabuti insiste sempre em sua aventura, com o passo penoso 
e lerdo. Há alguma fonte secreta, algum reino fabuloso, 

alguma coisa que o chama de longe; e lá vai ele carregando 
seu casco humilde, lentamente, para atender a esse apelo 
secreto...  

(BRAGA, Rubem. 200 Crônicas Escolhidas. Círculo do Livro S.A.) 

 

Questão 01 
Considerando as informações textuais, é correto afirmar 
que o jabuti: 
A) Moraria melhor na rua do que nos cômodos da casa. 
B) Fugia apressado para a rua ao perceber a porta aberta. 
C) Descia os degraus da escada com exatidão e celeridade. 
D) Aparentava seguir um impulso repentino próprio da sua 

espécie. 
 

Questão 02 
Conforme a explicação do funileiro, pode-se inferir que se 
trata de um profissional: 
A) Triste e insatisfeito com o trabalho. 
B) Que levava uma vida difícil e penosa. 
C) Desgostoso com a vida, principalmente nos dias de chuva. 
D) Que leva uma vida confortável com o dinheiro que 

ganhava na esquina. 
 

Questão 03 
No trecho “Os dois atravessam a rua vazia com um ar tão 
hesitante como se ambos fossem cegos. ” (3º§), a 
expressão destacada, pode ser substituída, sem alteração 
de sentido, por:  
A) Incerto. 
B) Lastimoso. 
C) Resistente. 
D) Despreocupado. 
 

Questão 04 
Em “Desce penosamente os degraus, avança colado ao 
muro. ” (5º§), o termo destacado exprime circunstância 
de:  
A) Modo. 
B) Tempo. 
C) Afirmação. 
D) Intensidade. 
 

Questão 05 
Considerando as afirmativas transcritas do texto e o 
contexto em que se encontram empregadas, assinale a 
associação INCORRETA. 
A) “(...) e as três ficam a jogá-la com as mãos, na esquina. ” 

(2º§) – bola branca.  
B) “Sim, existe um sindicato, mas ele não acredita que valha 

de nada. ” (1º§) – funileiro. 
C) “(...) essa linha misteriosa do destino que eles parecem 

obrigados a seguir com obstinação e sacrifício? ” (6º§) – 
jabutis. 

D) “(...) apanhou-o já na calçada, virado para cima; 
certamente perdeu o equilíbrio ao passar da soleira do 
portão para a calçada.” (4º§) – menino. 
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Questão 06 
No trecho “Aonde levará essa trilha secreta dos jabutis, 

essa linha misteriosa do destino que eles parecem 

obrigados a seguir com obstinação e sacrifício?” (6º§), o 

ponto de interrogação tem como finalidade: 
A) Fazer um questionamento. 

B) Expressar indignação e espanto. 

C) Produzir uma pausa de longa duração. 

D) Interromper o ponto de vista do autor. 

 
Questão 07 
Em “O funileiro desce a rua; não vai malsatisfeito porque 
sempre faz algum dinheiro em nossa esquina.” (1º§), a 

ação verbal expressa um fato:  

A) Vigente e atual. 
B) Duvidoso e remoto. 

C) Exato e já concluído. 

D) Que acorrerá certamente. 

 

Questão 08 
Assinale a palavra transcrita do texto que NÃO apresenta 
dígrafo. 

A) Jabuti. 
B) Mulher. 

C) Morrido. 

D) Fechada. 

 

Questão 09 
Considerando a norma-padrão da Língua Portuguesa, 
assinale a afirmativa escrita INCORRETAMENTE. 

A) O funileiro analizou com desprezo no olhar. 
B) O filhote de jabuti está escondido na mochila. 

C) Os cantores cegos entoavam cantigas francesas. 

D) O funileiro foi discriminado pelos moradores da rua. 

 

Questão 10 
A expressão “ridículos”, transcrita do 2º§ texto, é 

acentuada pelo mesmo motivo que a seguinte palavra: 
A) Últimos. 

B) Caíssem. 

C) Alumínio. 

D) Escritório. 

 

Questão 11 
Luiza está vendendo dois lotes de terreno. O terreno 
maior possui 200 m² de área e valor de R$ 250.000,00, 

enquanto o menor possui 95 m² e o seu valor é de                 

R$ 105.000,00. Qual a razão entre o valor do terreno 

menor e o valor do terreno maior? 

A) 19/40 

B) 21/50 

C) 40/19 

D) 50/21 
 

Questão 12 
Um motorista percorre uma distância diária de 52 km e 

gasta 1 hora e 10 minutos. Certo dia, a ponte onde ele 

costumava passar caiu e houve a necessidade de fazer um 

desvio, o que aumentaria a distância a ser percorrida pelo 
motorista em 8 km. Considerando a situação apresentada, 

qual será, aproximadamente, o tempo gasto por ele? 

A) 1 hora e 20 minutos. 

B) 1 hora e 30 minutos. 

C) 1 hora e 35 minutos. 
D) 1 hora e 40 minutos. 

 
Questão 13 
Uma empresa de construções contratou 12 operários para 

fazer uma determinada obra, que deveria ficar pronta em 
20 dias. Para a obra terminar antes do prazo previsto, 

foram contratados mais 3 operários. Quantos dias serão 

necessários para o término da obra? 
A) 16 dias. 
B) 18 dias. 

C) 22 dias. 

D) 25 dias. 

 

Questão 14 
Uma revendedora de cosméticos ganha uma comissão de 

35% sobre cada venda. Se no último mês ela vendeu um 
total de R$ 845,00, de quanto foi sua comissão? 

A) R$ 295,00. 

B) R$ 295,75. 
C) R$ 549,25. 

D) R$ 591,50. 

 

Questão 15 
Em uma caixa fechada existem bolas numeradas de 1 a 30. 
Ao retirar, aleatoriamente, uma única bola, qual será a 

probabilidade de que essa bola possua um número par ou 
primo? 

A) 4/5 

B) 4/30 
C) 1/15 

D) 1/30 

 
Questão 16 
Dada a expressão y² – 10y, qual é o termo que deverá ser 

adicionado a essa expressão para se obter o seguinte 

produto notável (y – 5) ²? 

A) 5. 

B) –5. 
C) 25. 

D) –25. 
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Questão 17 
Qual das alternativas relacionadas apresenta o resultado 
da forma simplificada da expressão? 

yx

2x

yx

y

y

yx








 

A) 
yx

x
2


 

B) 
yx

y
2


 

C) 
 yxy

x
2


 

D) 
 yxx

y
2


 

 

Questão 18 
Uma pesquisa escolar questionou 600 alunos acerca da cor 
de caneta que utilizava em seu dia a dia na escola para 
copiar os conteúdos das disciplinas estudadas. Os dados 
obtidos foram: 

 450 utilizam caneta preta; 

 300 utilizam caneta azul; e, 

 50 utilizam apenas lápis ou lapiseira. 
Quantos desses alunos utilizam tanto caneta preta quanto 
caneta azul? 
A) 50. 
B) 100. 
C) 150. 
D) 200. 
 

Questão 19 
Existem dois números reais que possuem a seguinte 
propriedade em comum: 
“Elevado ao quadrado e adicionado ao seu quádruplo; o 
resultado obtido é –3.” 
Quais números são esses? 
A) 0 e 1. 
B) 0 e 3. 
C) –2 e 2. 
D) –3 e –1. 
 

Questão 20 
Daqui a 16 anos, Pedro terá 6 anos a mais do que seu 
irmão Gustavo tem no momento. Sabendo-se que 
Gustavo possui 20 anos hoje, qual é a razão entre a idade 
de Pedro e a idade de Gustavo?  
A) 1/3 

B) 1/3 
C) 2 
D) 3 

 

 

 

 

Questão 21 
São Paulo é o estado mais rico e mais populoso do Brasil, 
possuindo o maior parque industrial e a maior produção 
econômica da América do Sul.  É correto afirmar que o 
estado de São Paulo tem como atual governador: 
A) José Serra. 
B) João Doria. 
C) Márcio França. 
D) Geraldo Alckmin. 

 
Questão 22 
O Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou (...) 
que o programa que vai rever o Mais Médicos será lançado 
ainda nesta semana. “A Casa Civil e a Presidência da 
República deram o OK e na semana que vem a gente lança 
o Médico Pelo Brasil, o novo programa que vai rever o 
Programa Mais Médicos”, disse Mandetta a jornalistas no 
Rio de Janeiro. 

(Disponível em: https://g1.globo.com/ciencia-e-
saude/noticia/2019/07/27/programa-que-vai-rever-o-mais-medicos-

sera-lancado-na-semana-que-vem-diz-ministro-da-saude.ghtml.) 
 

O Programa Mais Médicos foi criado, em julho de 2013, 
pelo governo federal para fixar profissionais em regiões 
mal atendidas em parceira com:  
A) Cuba. 
B) Bolívia. 
C) Paraguai. 
D) Estados Unidos. 
 

Questão 23 
O preço médio do litro da gasolina nas bombas recuou 
0,3%, segundo levantamento divulgado pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) nesta sexta-feira, dia 26/07/2019. Foi a 11ª queda 
semanal consecutiva no valor do combustível. Assinale, a 
seguir, a Estatal Brasileira, criada na década de 1950, após 
o movimento “O petróleo é nosso”: 
A) DNIT. 
B) ANTT. 
C) Petrobras. 
D) Eletrobras. 
 

Questão 24 
“O presidente do Supremo Tribunal Federal, __________ 
________, pretende adiantar o julgamento de um 
processo que discute o uso de dados fiscais e bancários 
sem autorização judicial.  Os dados eram obtidos através 
dos relatórios produzidos pelo Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Coaf).” Assinale a alternativa que 
completa corretamente a afirmativa anterior.  
A) Dias Toffoli 
B) Sergio Moro 
C) Marcos Aurélio 
D) Gilmar Mendes 
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Questão 25 
Campeão, um cachorro dócil de dois anos e dois meses, se 

tornou, na cidade costa-riquenha de Atenas, o 

primeiro animal a assistir como vítima de maus-tratos ao 

julgamento de sua ex-dona. É correto afirmar que a Costa 

Rica é um país localizado na: 

A) Ásia. 

B) América do Sul. 

C) América Central. 

D) América do Norte. 

 

Questão 26 
O estado de São Paulo registrou queda de quase todos os 

indicadores de criminalidade durante o 1º semestre de 

2019, em comparação com o mesmo período do ano 

passado. Casos de homicídio, roubo, latrocínio e estupro 

tiveram redução. “Homicídio praticado contra a mulher 

em decorrência do fato de ela ser mulher, discriminação 

de gênero; fatores que também podem envolver violência 

sexual ou em decorrência de violência doméstica.” A 

afirmativa se refere a crime: 

A) Simples. 

B) Culposo. 

C) Qualificado. 

D) De Feminício. 

 

Questão 27 
Vereadora eleita com 46 mil votos pelo PSOL, negra, mãe 

solteira, 38 anos, socióloga, lésbica, criada no Complexo 

da Maré. Marielle Francisco da Silva era uma líder política 

defensora dos direitos humanos. Ela se opunha à violência 

da Polícia Militar e à intervenção federal nas comunidades 

cariocas. Após deixar um evento sobre a atuação de 

mulheres negras na política, Marielle foi executada na 

cidade de:  

A) Niterói. 

B) Campos. 

C) Rio de Janeiro. 

D) Duque de Caxias. 

 

Questão 28 
O Presidente dos EUA conseguiu uma importante vitória 

judicial para a construção do muro na fronteira mexicana. 

A Suprema Corte dos EUA abriu caminho, para que o 

governo possa usar US$ 2,5 bilhões do Departamento de 

Defesa para erguer o polêmico projeto. O atual presidente 

dos Estados Unidos é: 

A) Bill Clinton. 

B) Barack Obama. 

C) Donald Trump. 

D) George W. Bush. 

 

 

 

Questão 29 
O Ministério da Agricultura aprovou o registro de mais 51 

agrotóxicos, totalizando 262 neste ano. O ritmo de 

liberação de novos pesticidas é o mais alto já visto para o 

período. Desse total, 7 são produtos formulados, aqueles 

que os agricultores podem comprar em lojas de insumos 

agrícolas. Assinale, a seguir, o órgão responsável pelos 

registros de agrotóxicos no Brasil: 

A) Ministério da Agricultura. 

B) Agência Nacional de Águas. 

C) Ministério do Meio Ambiente. 

D) Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

 

Questão 30 
Primeiro latino-americano a ganhar o prêmio, criado em 

1972, e irá receber 1,1 milhão de libras esterlinas, o 

equivalente a R$ 5,5 milhões. A cerimônia de premiação 

ocorreu em 29 de maio deste ano, em Nova York. Sobre a 

teoria religiosa de criação da Terra em sete dias, Gleiser 

diz que não há inimigos. “Eles consideram a ciência como 

o inimigo, porque têm um modo muito antiquado de 

pensar sobre ciência e religião, no qual todos os cientistas 

tentam matar Deus”, disse. É correto afirmar que o 

cientista Marcelo Gleiser é:  

A) Asiático. 

B) Africano. 

C) Brasileiro. 

D) Americano. 

 
 
 

 
 

 



 



 



 

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. 


