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EMPREGO: INSPETOR DE ALUNOS 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Minha condição humana me fascina. Conheço o limite 
de minha existência e ignoro por que estou nesta terra, mas 
às vezes o pressinto. Pela experiência cotidiana, concreta e 
intuitiva, eu me descubro vivo para alguns homens, porque 
o sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente, 
mas ainda para outros que, por acaso, descobri terem 
emoções semelhantes às minhas.  

E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida — corpo 
e alma — integralmente tributária do trabalho dos vivos e 
dos mortos. Gostaria de dar tanto quanto recebo e não paro 
de receber. Mas depois experimento o sentimento satisfeito 
de minha solidão e quase demonstro má consciência ao 
exigir ainda alguma coisa de outrem. Vejo os homens se 
diferenciarem pelas classes sociais e sei que nada as justifica 
a não ser pela violência. Sonho ser acessível e desejável para 
todos uma vida simples e natural, de corpo e de espírito.  

Aprendo a tolerar aquilo que me faz sofrer. Suporto 
então melhor meu sentimento de responsabilidade. Ele já 
não me esmaga e deixo de me levar, a mim ou aos outros, a 
sério demais. Vejo então o mundo com bom humor.  

Foram ideais que suscitaram meus esforços e me 
permitiram viver. Chamam-se o bem, a beleza, a verdade. Se 
não me identifico com outras sensibilidades semelhantes à 
minha e se não me obstino incansavelmente em perseguir 
este ideal eternamente inacessível na arte e na ciência, a 
vida perde todo o sentido para mim. Ora, a humanidade se 
apaixona por finalidades irrisórias que têm por nome a 
riqueza, a glória, o luxo. Desde moço já as desprezava.  

(Albert Einstein. Como vejo o mundo. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1981. Com adaptações.) 

 
Questão 01 
Em “Mas depois experimento o sentimento satisfeito de 
minha solidão e quase demonstro má consciência ao exigir 
ainda alguma coisa de outrem.” (2º§), a expressão “mas” 
expressa ideia de: 
A) Causa. 
B) Indecisão. 
C) Preferência. 
D) Contradição. 
 
Questão 02 
No fragmento “E cada dia, milhares de vezes, sinto minha 
vida — corpo e alma — integralmente tributária do traba-
lho dos vivos e dos mortos.” (2º§), a expressão destacada 
retrata o sentimento do autor: 
A) Descrito de forma simples e única. 
B) Potencializado por meio de exagero. 
C) Caracterizado por um viver angustiante. 
D) Retratado sem limites, de maneira insensata. 
 

Questão 03 
No trecho “Ora, a humanidade se apaixona por finalidades 
irrisórias que têm por nome a riqueza, a glória, o luxo.” 
(4º§), o termo “irrisórias” significa: 
A) Comuns. 
B) Cobiçadas. 
C) Momentâneas. 
D) Insignificantes. 
 
Questão 04 
“Minha condição humana me fascina.” (1º§) Após esta 
afirmação, o autor: 
A) Esclarece tal declaração. 
B) Desmente o depoimento. 
C) Conta sobre a igualdade social. 
D) Questiona a existência humana. 
 
Questão 05 
No segmento “Aprendo a tolerar aquilo que me faz sofrer.” 
(3º§), a palavra destacada pode ser substituída, sem 
alteração de sentido, por: 
A) Suplicar. 
B) Advertir. 
C) Detestar. 
D) Suportar. 
 
Questão 06 
No trecho “Chamam-se o bem, a beleza, a verdade.” (4º§), 
as vírgulas têm como objetivo: 
A) Isolar palavras retificativas. 
B) Marcar o adjunto adverbial. 
C) Reforçar a melodia da frase. 
D) Separar itens de mesma função sintática. 
 
Questão 07 
Em “Vejo então o mundo com bom humor.” (3º§), a ação 
verbal exprime um fato: 
A) Habitual. 
B) Duvidoso. 
C) Ocorrido no passado. 
D) Esperado e que não aconteceu. 
 
Questão 08 
São palavras transcritas do texto consideradas paroxítonas 
terminadas em ditongo crescente, EXCETO: 
A) Sério. 
B) Glória. 
C) Tributária. 
D) Desejável. 
 
Questão 09 
Considerando que dígrafo é uma sequência de duas letras 
que forma um único som, assinale, a seguir, um dígrafo 
vocálico. 
A) terra  
B) fascina 
C) sentido 
D) trabalho 
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Questão 10 
Assinale a afirmativa que apresenta ERRO de grafia. 
A) Há muita dor e sofrimento na existência humana. 
B) O país teve uma queda no número de mortes violentas 

registradas em 2019. 
C) Estudos mostram uma desaceleração do aumento de 

desigualdade social no Brasil. 
D) Quando se é apaixonado pelo que faz, a chance de 

sucesso cresce vertijinosamente. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
A informação contextualiza as questões 11, 12 e 13. Leia-a 
atentamente. 
 

“Na sala de aula de Pedro há 30 alunos dos quais 20 são 
meninas.”  
 

Questão 11 
Em um sorteio feito apenas entre os meninos, qual a 
probabilidade de Pedro ser sorteado? 
A) 1/3   
B) 1/10 
C) 1/20 
D) 1/30 
 
Questão 12 
Observe o número de meninas da sala de aula de Pedro. As 
meninas da sala de aula de Pedro representam, aproximada-
mente, qual porcentagem dos alunos desta sala de aula?  
A) 20% 
B) 33% 
C) 67% 
D) 100%  
 
Questão 13 
Observando o número de meninos e meninas na sala de 
aula de Pedro podemos afirmar que a razão entre o 
número de meninos e o número de meninas nesta sala de 
aula é de:  
A) 1/2 
B) 1/3 
C) 2/1 
D) 2/3   
 
Questão 14 
Um carro, viajando em uma determinada velocidade 
constante, percorreu 200 quilômetros em três horas. Este 
mesmo carro, viajando na mesma velocidade constante 
citada anteriormente, percorrerá 500 quilômetros em 
quanto tempo? 
A) 3 horas  
B) 3,5 horas 
C) 6 horas 
D) 7,5 horas 
 
 

Questão 15 
Segundo dados do site da Prefeitura Municipal de 
Colômbia/SP, a população do município era de 5.994 
habitantes, considerando informações do Censo de 2010 
com expectativa 6.203 habitantes em 2014. Analisando os 
dados, podemos afirmar que o crescimento esperado no 
intervalo 2010-2014 era de, aproximadamente: 
A) 3,5% 
B) 5%   
C) 7,0% 
D) 10% 
 
Questão 16 
Houve um crescimento de 5% na produção diária de doces 
caseiros de Júlia. Se, antes, ela produzia 100 doces por dia, 
qual será sua nova produção diária, com base neste 
crescimento?  
A) 5 doces 
B) 105 doces 
C) 115 doces  
D) 200 doces 
 
A seguinte informação contextualiza as questões 17 e 18. 
Leia-a atentamente. 
 

A diferença entre o dobro da idade de Paulo e 10 é igual 
a adição entre a idade de Paulo e 6.  

 

Questão 17 
Qual será a equação de 1º grau que indica a operação 
descrita anteriormente? 
A) 2x – x = 4   
B) 2x – 10 = x + 6 
C) 2x + 10 = x – 6 
D) 2x + 6 = x – 10 
 
Questão 18 
Qual é a idade de Paulo?  
A) 4 anos 
B) 10 anos 
C) 16 anos 
D) 32 anos 
 
Questão 19 
Considerando as informações apresentadas no site da 
Prefeitura Municipal de Colômbia/SP, o índice de alfabeti-
zação do município era de 87,62%, de acordo com o Censo 
de 2010. É possível afirmar que a cada 100 habitantes 
A) alfabetizados, 80 são homens.  
B) alfabetizados, 80 são mulheres.  
C) do município, 88, aproximadamente, são alfabetizados.  
D) do município, 80, aproximadamente, não são alfabetiza-

dos.  
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Questão 20 
Observe a sequência a seguir. 
 

 
 

Qual será o 15º termo dessa sequência?  

A) 
 

B) 
 

C) 
 

D) 
 

 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 21 
Após dois anos de alta, as emissões de gases do efeito estufa 
do setor de energia pararam de aumentar em 2019, segundo 
dados da Agência Internacional de Energia (AIE). O jornal 
francês Les Echos destacou que 33 milhões de toneladas de 
gás carbônico foram emitidas em 2019, mesma quantidade 
do ano anterior. 

(Disponível em: Veja mais em https://noticias.uol.com.br/meio-
ambiente/ultimas-noticias.) 

 

Quanto ao efeito estufa, está INCORRETO o que se afirma em: 
A) É um fenômeno atmosférico. 
B) O gás metano é o segundo maior contribuinte para o au-

mento das temperaturas da Terra. 
C) O uso de energias renováveis é uma das atividades que 

mais produzem gases de efeito estufa. 
D)  Sua concentração na atmosfera impossibilita que o calor 

seja irradiado, aquecendo a superfície terrestre, elevan-
do as temperaturas. 

 
Questão 22 
Um dos principais e mais sérios problemas que qualquer 
cidade enfrenta, mas particularmente grave nas enormes 
aglomerações urbano-industriais, é o lixo. As soluções para 
o problema do lixo urbano são várias, dependendo da 
fonte produtora. Considerando o tipo de lixo e a possível 
solução, assinale a afirmativa correta. 
A) O lixo orgânico deve ser incinerado. 
B) No caso do lixo hospitalar, a saída é o retorno do lixo ao 

solo.   
C) Para o lixo hospitalar não há uma outra solução a não ser 

lançá-lo no lixo comum. 
D) Para o lixo inorgânico, o ideal seria a coleta seletiva, que 

possibilitaria a reciclagem de grande parte do lixo 
domiciliar e industrial. 

 
 

Questão 23 
Foi a partir do século XVII, durante o processo de indus-
trialização, que a tecnologia passou a avançar com mais 
intensidade. A vida anterior à industrialização era essencial-
mente agrária, sem muito uso da tecnologia e sem grandes 
necessidades de avanço. São benefícios da tecnologia, 
EXCETO: 
A) Uma televisão de LED, muitas vezes mais leve e fina, con-

some em média 1
5

 do que as antigas telas de tubo.  

B) Com a popularização dos smartphones e o ambiente 
digital, a gama de serviços e produtos disponíveis tem 
sido ampliada constantemente. 

C) A criação de lixo e materiais nocivos ao meio ambiente que 
acontece desde a criação de placas de computadores até a 
embalagem plástica que envolve as caixas de softwares. 

D) Saúde, educação e segurança são diretamente beneficia-
das pela tecnologia, sistemas mais eficientes de gestão da 
informação, sendo possível observar a ascensão das 
cidades inteligentes. 

 
Questão 24 
A sustentabilidade é formada por um conjunto de ideias, 
estratégias e demais atitudes ecologicamente corretas, 
economicamente viáveis, socialmente justas e cultural-
mente diversas. Para se desenvolver de forma sustentável, 
é necessário atuar de forma que os três pilares da 
sustentabilidade coexistam e interajam entre si de forma 
plenamente harmoniosa. São considerados pilares da 
sustentabilidade, EXCETO: 
A) Social. 
B) Político. 
C) Ambiental. 
D) Econômico. 
 
Questão 25 
O governo aprovou o aumento do teto para saques 
imediatos de contas do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) que começará a ser pago em abril de 2020. 
Este saque não tem relação com o saque aniversário. O 
valor do teto para saques imediatos será de: 
A) R$ 400,00. 
B) R$ 500,00. 
C) R$ 600,00. 
D) R$ 998,00. 
 
Questão 26 
Um efeito muito sério, local e regional, do desmatamento 
é o agravamento dos processos erosivos. A retirada da 
cobertura vegetal expõe o solo ao impacto das chuvas. São 
consequências desta interferência, EXCETO: 
A) Manutenção das nascentes. 
B) Proliferação de pragas e doenças. 
C) Elevação das temperaturas locais e regionais.  
D) Agravamento dos processos de desertificação.  
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Questão 27 
O Ministério da Saúde divulgou que novos 11 casos 
suspeitos do coronavírus são investigados no Brasil. Desde o 
começo dos alertas, o Brasil já descartou 33 casos suspeitos. 
Nenhum foi confirmado. Dos casos atualmente sob 
investigação, seis estão em São Paulo, dois no Rio de Janeiro, 
e os seguintes estados todos têm uma suspeita: Rio Grande 
do Sul, Paraná e Minas Gerais. 

(Disponível em: https://g1.globo.com/ciencia-e-
saude/noticia/2020/02/12/brasil-investiga-11-casos-suspeitos-de-

coronavirus.ghtml. Adaptado.) 
 

São formas de contágio do coronavírus entre os humanos, 
EXCETO: 
A) Suor. 
B) Tosse. 
C) Espirro. 
D) Catarro. 
 
Questão 28 
O Brasil é constituído a partir de cinco grandes regiões: 
Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Das grandes 
regiões brasileiras, o Sudeste é a segunda menor, ficando 
apenas atrás do Sul. São estados que compõem a região 
Sudeste, EXCETO: 
A) Bahia. 
B) São Paulo. 
C) Minas Gerais. 
D) Espírito Santo. 
 
Questão 29 
Malala Yousafzai desde muito jovem contava em um blog 
as dificuldades das meninas em receber educação no lugar 
onde morava, no Paquistão. Em 2012, aos 15 anos, ela 
sofreu um atentado a caminho da escola. Levada para a 
Inglaterra, ela sobreviveu. Malala é estudante ativista na 
luta pelos direitos humanos das mulheres e pela educação. 
Pela sua brilhante luta social, Malala ganhou o Prêmio 
Nobel de(a): 
A) Paz.  
B) Física.  
C) Literatura.   
D) Economia.  
 
Questão 30 
O Senado Federal tem suas funções exercidas pelos 
senadores da República, que são eleitos segundo o 
princípio majoritário para representarem os estados e o 
Distrito Federal. Cada estado e o Distrito Federal elegem 
três senadores para um mandato de oito anos. Podemos 
afirmar que o Senado Federal tem como atual presidente: 
A) Cesar Maia. 
B) Flávio Bolsonaro. 
C) Davi Alcolumbre. 
D) Antônio Anastasia. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

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 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os empregos de Nível Superior, exceto 
para os empregos de Professor Coordenador Pedagógico e Técnico em Assuntos Educacionais, que conterá 60 (sessenta) 
questões; 40 (quarenta) questões para os empregos de Nível Médio e Nível Médio Técnico; e, 30 (trinta) questões para os 
empregos 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 4h30min (quatro horas e trinta minutos) as provas para os empregos de Professor Coordenador 
Pedagógico e Técnico em Assuntos Educacionais e 4h (quatro horas) para todos os demais empregos. Este 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 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 algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato 
e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação desta Sala e pelo Coordenador da Unidade de 
Provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso. 

 
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 referente 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. 


