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As caridades odiosas
Foi uma tarde de sensibilidade ou de suscetibilidade? Eu
passava pela rua depressa, emaranhada nos meus pensamentos, como às vezes acontece. Foi quando meu vestido me reteve: alguma coisa se enganchava na minha saia. Voltei-me e
vi que se tratava de uma mão pequena e escura. Pertencia a
um menino a que a sujeira e o sangue interno davam um tom
quente de pele. O menino estava de pé no degrau da grande
confeitaria. Seus olhos, mais do que suas palavras meio engolidas, informavam-me de sua paciente aflição. Paciente demais.
Percebi vagamente um pedido, antes de compreender o seu
sentido concreto.
– Um doce, moça, compre um doce para mim.
Acordei finalmente. O que estivera eu pensando antes de
encontrar o menino? O fato é que o pedido pareceu cumular
uma lacuna, dar uma resposta que podia servir para qualquer
pergunta, assim como uma grande chuva pode matar a sede
de quem queria uns goles de água.
Sem olhar para os lados, por pudor talvez, sem querer
espiar as mesas da confeitaria onde possivelmente algum
conhecido tomava sorvete, entrei, fui ao balcão e disse com
uma dureza que só Deus sabe explicar: um doce para o menino.
De que tinha eu medo? Eu não olhava a criança, queria
que a cena humilhante para mim, terminasse logo. Perguntei-lhe: que doce você...
Antes de terminar, o menino disse apontando depressa
com o dedo: aquelezinho ali, com chocolate por cima. Por um
instante perplexa, eu me recompus logo e ordenei, com
aspereza, à caixeira que o servisse.
– Que outro doce você quer? Perguntei ao menino escuro.
Este, que mexendo as mãos e a boca ainda espera com
ansiedade pelo primeiro, interrompeu-se, olhou-me um
instante e disse com uma delicadeza insuportável, mostrando
os dentes: não precisa de outro não. Ele poupava a minha
bondade.
– Precisa sim, cortei eu ofegante, empurrando-o para a
frente. O menino hesitou e disse: aquele amarelo de ovo.
Recebeu um doce em cada mão, levando as duas acima da
cabeça, com medo talvez de apertá-los... E foi sem olhar para
mim que ele, mais do que foi embora, fugiu. A caixeirinha
olhava tudo:
– Afinal uma alma caridosa apareceu. Esse menino
estava nesta porta há mais de uma hora, puxando todas as
pessoas mas ninguém quis dar.
Fui embora, com o rosto corado de vergonha. De
vergonha mesmo? Eu estava cheia de um sentimento de amor,
gratidão, revolta e vergonha. Mas, como se costuma dizer, o
sol parecia brilhar com mais força. Eu tivera a oportunidade
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de... E para isso foi necessário que outros não lhe tivessem
dado doce.
E, agora, sozinha, meus pensamentos voltavam lentamente a ser os anteriores, só que inúteis.
(As caridades odiosas. Clarice Lispector. Com adaptações.)

Questão 01

Considerando o título do texto “Caridades odiosas”, é possível afirmar que:
A) O ódio impede a realização de caridades e doações.
B) Os insensíveis são odiados por não ajudarem o próximo.
C) As oportunidades de solidariedade devem ser ignoradas.
D) A caridade deve ser espontânea, e não pressionada por
uma situação.

Questão 02

Sobre o questionamento “Foi uma tarde de sensibilidade
ou de suscetibilidade?” (1º§), é possível afirmar que:
A) É cheio de estupidez e ignorância.
B) Trata-se de uma dúvida inexplicável.
C) É insignificante e desnecessário ao texto.
D) Poderá ser respondido após a leitura do texto.

Questão 03

No trecho “Percebi vagamente um pedido, antes de compreender o seu sentido concreto.” (1º§), o termo destacado
exprime circunstância de:
A) Modo.
B) Dúvida.
C) Afirmação.
D) Intensidade.

Questão 04

Levando em consideração que o adjetivo é a classe de palavras encarregada de atribuir características aos substantivos, ou seja, indicar suas qualidades e estados, assinale a expressão assinalada que NÃO se trata de tal classe gramatical.
A) “– Afinal uma alma caridosa apareceu.” (10º§)
B) “O menino estava de pé no degrau da grande confeitaria.”
(1º§)
C) “Seus olhos, mais do que suas palavras meio engolidas (...)”
(1º§)
D) “Eu não olhava a criança, queria que a cena humilhante
para mim, terminasse logo.” (5º§)

Questão 05

Considerando que o ser de quem se informa algo denomina-se sujeito, assinale a afirmativa, transcrita do texto, que
apresenta um sujeito simples.
A) “Perguntei ao menino escuro.” (7º§)
B) “Fui embora, com o rosto corado de vergonha.” (11º§)
C) “Eu estava cheia de um sentimento de amor, gratidão,
revolta e vergonha.” (11º§)
D) “Seus olhos, mais do que suas palavras meio engolidas,
informavam-me de sua paciente aflição.” (1º§)
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Questão 06

No fragmento “Ele poupava a minha bondade.” (8º§), a expressão “poupava” significa:
A) Julgava.
B) Impedia.
C) Entendia.
D) Impunha.

Questão 07

No trecho “– Um doce, moça, compre um doce para mim.”
(2º§), as vírgulas foram utilizadas para separar:
A) O aposto.
B) O vocativo.
C) Um termo explicativo.
D) Um complemento verbal.

Questão 08

Em “Eu tivera a oportunidade de...” (11º§) é correto afirmar
que a ação verbal expressa:
A) Um fato atual.
B) Uma ideia distante.
C) Um acontecimento possível.
D) Uma ação incerta do passado.

Questão 09

Há ERRO de grafia em:
A) As caridades deveriam ser praticadas em segredo.
B) A verdadeira caridade não espera que um pedido seja feito.
C) Os dias passam, os problemas aumentam e o tempo se redus.
D) As pessoas fazem muito pouco pelas crianças abandonadas e desamparadas.

Questão 10

A palavra “insuportável”, transcrita do texto, é acentuada
pelo mesmo motivo que, EXCETO:
A) Pé.
B) Água.
C) Inútil.
D) Ninguém.

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
Questão 11

Se A = {1, 3, 5} e B = { –1, 0, 1}, então A – B é igual a:
A) {1}
B) {3, 5}
C) {–1, 0}
D) {–1, 0, 3, 5}

Questão 12

Se λ e δ são raízes reais da equação x2 + 7x – 98 = 0, com
λ > δ, então 2λ + δ é igual a:
A) – 21
B) – 7
C) 0
D) 7
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Questão 13

Para fazer um molho de tomate com 10 tomates, usa-se
150 ml de água. Carla quer fazer o molho com apenas 3
tomates, na mesma proporção; a quantidade de água em
mililitros necessária para fazê-lo é de:
A) 45
B) 50
C) 60
D) 75

Questão 14

Lucas faz quadros de decoração para vender; o custo total
para produzir cada quadro é R$ 12,75. Lucas deseja que o
lucro seja 40% do custo total. Assim, cada quadro deve ser
vendido por:
A) R$ 13,15
B) R$ 15,10
C) R$ 16,75
D) R$ 17,85

Questão 15

Em uma sala de aula com 35 alunos, há 9 meninas a mais
que meninos. A quantidade de meninas nessa turma é:
A) 13
B) 17
C) 22
D) 26

Questão 16

Todo dia Paulo dá 16 voltas em torno de uma quadra. Considerando que essa quadra tem formato de um retângulo, em
que um dos lados mede 18 m e a área total dela é de 540 m²,
a quantidade de metros, no total, que Paulo caminha diariamente ao redor dessa quadra é de:
A) 768
B) 1.152
C) 1.536
D) 1.920

Questão 17

Observe a sequência a seguir.
(0, 3, 1, 4, 2, 5, ...)
O dobro do nono termo é:
A) 4
B) 6
C) 8
D) 18

Questão 18

Em um caixa contém 5 fichas, numeradas de 1 a 5. A
probabilidade de se retirar, simultaneamente, ao acaso,
duas fichas desta caixa e a soma entre os dois números
retirados ser igual a 5 é de:
A) 20%
B) 30%
C) 35%
D) 50%
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Questão 19

Para encher completamente um reservatório de água inicialmente vazio, gasta-se 5 horas e 20 minutos. Sabe-se que
2
deste reservatório já está com água. Dessa forma, o tempo
5
necessário para terminar de enchê-lo é:
A) 2 horas e 8 minutos.
B) 2 horas e 32 minutos.
C) 3 horas e 12 minutos.
D) 3 horas e 20 minutos.

Questão 20

Manoel comprou um patinete. Por ter feito o pagamento à
vista recebeu um desconto de 15%. Considerando que o
valor do patinete sem o desconto é R$ 170,00, o valor pago
por Manoel foi:
A) R$ 144,50
B) R$ 149,60
C) R$ 155,00
D) R$ 160,00

CONHECIMENTOS GERAIS
Questão 21

Em relação aos principais aspectos da hidrografia brasileira,
está INCORRETO o que se afirma em:
A) A maioria dos rios nascem no interior do país e percorrem
em direção ao oceano, chamado de drenagem do tipo
exorreica.
B) Os tipos de relevos que mais se destacam no Brasil são os
planaltos e depressões, onde corre grande maioria dos
rios, favorecendo a instalação de usinas hidrelétricas.
C) Os brasileiros são cautelosos, quando o assunto é o
consumo de água, devido ao tratamento e preservação
dos rios, especialmente para os rios que cruzam diversos
centros urbanos, independente do tamanho.
D) Os regimes dos rios brasileiros são de predominância do
tipo pluvial, isso quer dizer que os períodos de cheias e
vazantes são determinados pela ocorrência de chuvas e
secas, influência direta do clima na hidrografia.

Questão 22

A Inconfidência Mineira foi o movimento que inspirou a
bandeira de Minas Gerais, símbolo maior do estado, que
surgiu com a intenção de romper as relações entre a colônia
e a metrópole. O movimento reuniu proprietários rurais,
intelectuais, clérigos e militares, em uma conspiração que
pretendia eliminar a dominação portuguesa e criar um país
livre no Brasil, em 1789. Sobre os fatos da Inconfidência
Mineira, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para
as falsas.
( ) O membro da conspiração de situação econômica mais
humilde era Joaquim José da Silva Xavier.
( ) Os inconfidentes defendiam o incentivo da instalação
de manufaturas como forma de diversificar a produção
econômica das Minas Gerais.
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(

) Houve a formação de uma milícia nacional composta
pelos próprios cidadãos das Minas Gerais.
( ) As condenações foram as mais diversas e incluíram penas como degredo (expulsão para a África), prisão perpétua, condenação à forca, dentre outras. D. Maria,
rainha de Portugal, perdoou todos os envolvidos.
A sequência está correta em
A) F, F, V, F.
B) V, F, V, V.
C) V, V, V, V.
D) V, V, V, F.

Questão 23

Vulcão é uma estrutura geológica em terra ou no mar, por
onde extravasa magma, uma massa de rocha fundida de alta
temperatura, constituída, em grande parte, de silicatos, misturados com vapor de água e gás. Em relação aos vulcões,
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) A câmara magmática é a estrutura aonde fica armazenada; ela é subterrânea e profunda. Além do magma,
saem pelo vulcão outros materiais, como gases e partículas quentes (como cinzas).
( ) Os vulcões são fraturas ou aberturas na superfície terrestre por onde são expelidos materiais que têm origem
no interior da Terra, como lava, gases e demais materiais
chamados de piroclastos.
( ) Os países que possuem maior número de vulcões ativos
são Chile, Japão, Indonésia, Estados Unidos (incluindo o
Havaí) e Rússia. Estes países estão no Círculo de Fogo do
Pacífico.
A sequência está correta em
A) F, F, V.
B) V, F, V.
C) V, V, V.
D) F, V, V.

Questão 24

A antropologia é a ciência que estuda os diversos aspectos da
vida social em diferentes culturas ou sociedades humanas.
Tem como característica primordial o interesse pela diversidade de modos de viver da humanidade, possuindo um vasto
leque de investigação como grupos étnicos e religiosos, migrações, formação de grupos rurais e urbanos e suas formas de
expressão e comunicação por meio da arte, de narrativas, do
parentesco, de performances, da cultura material, dos tipos
de moradias e a relação com o meio ambiente. “A antropologia _____________ é a pesquisa social associada à observância de características físico-biológicas do homem, a partir da
ideia de origem e evolução.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.
A) visual
B) da arte
C) biológica
D) da ciência
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Questão 25

A estatal Furnas, subsidiária da elétrica federal Eletrobras,
está pronta para voltar a participar neste ano de leilões do governo brasileiro para novos projetos de geração e transmissão
de energia, disse à Reuters nesta segunda-feira (3) o Presidente da Companhia, Luiz Carlos Ciocchi.

Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/02/03/
furnas-da-eletrobras-esta-pronta-para-disputar-leiloes-ate-semparceiros-diz-ceo.ghtml. Acesso em: 03/02/2020.)

O Lago de Furnas é a maior extensão de água de Minas
Gerais e um dos maiores lagos artificiais do mundo. O lago
é alimentado por nascentes e rios de águas cristalinas e
cobre uma superfície de, aproximadamente, 1.457,48 km²,
quatro vezes mais que a Baia de Guanabara, no Rio de
Janeiro. São os municípios que fazem parte do “Mar de
Minas”, EXCETO:
A) Alfenas.
B) Cana Verde.
C) Três Marias.
D) Boa Esperança.

Questão 26

“O descobrimento do Brasil é comemorado em 22 de abril;
porém, esta data não é um feriado nacional. Ela marca a
chegada dos navegadores portugueses ao território brasileiro pela primeira vez no ano de 1500. O Brasil foi descoberto, acidentalmente, pela frota do navegador português
Pedro Álvares Cabral. Pêro Vaz de Caminha era o escrivão da
frota e foi ele quem escreveu uma carta ao rei de Portugal,
D. Manuel I, contando à Corte Portuguesa as belezas das
terras ______________; o nome que inicialmente deram ao
país.” Assinale a alternativa que completa corretamente a
afirmativa anterior.
A) do Brasil
B) de Vera Cruz
C) de Santa Cruz
D) dos Papagaios

Questão 27

A Terra é o terceiro planeta a contar do Sol e o quinto
maior do Sistema Solar. Sua forma é praticamente esférica,
com uma deformação que causa um achatamento dos
polos. Até o momento sabe-se que é o único planeta do
nosso sistema solar em condições de abrigar vida da forma
como a conhecemos. Isso acontece porque o planeta
possui algumas condições únicas, como 71% de sua
superfície coberta por água, placas tectônicas e um forte
campo magnético. A Terra realiza diversos movimentos;
porém, os principais são os de rotação e translação. Para
completar o movimento de translação que a Terra realiza
em torno do sol são necessários:
A) 24 horas e 33 minutos.
B) 365 dias em todos os anos.
C) 60 dias, gerando as estações do ano.
D) 365 dias, 6 horas e 366 dias nos anos bissextos.
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Questão 28

“_____________________ nasceu na cidade do Rio de
Janeiro, em 18 de junho de 1931. Ainda cedo, mudou-se para
a cidade de São Paulo, onde estudou Sociologia na
Universidade de São Paulo (USP) e casou-se com a socióloga
e antropóloga Ruth Vilaça Correia Leite, também estudante
e futura professora da USP. Suas teorias sociológicas falam
sobre a tardia industrialização do Brasil e de demais países
da América Latina.” Assinale a alternativa que completa
corretamente a afirmativa anterior.
A) Michel Temer
B) Luís Inácio Lula da Silva
C) Fernando Collor de Mello
D) Fernando Henrique Cardoso

Questão 29

A epidemia do novo coronavírus já matou 361 pessoas na
China, uma nas Filipinas e infectou mais de 17 mil em mais
de 20 países. No Brasil, não há casos confirmados; até o
momento são 14 suspeitas em 4 estados, segundo balanço
do Ministério da Saúde, em 03/02/2020. Quanto ao coronavírus, está INCORRETO o que se afirma em:
A) A Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu o primeiro
alerta para a doença na cidade de Wuhan, metrópole
chinesa.
B) A variação originada na China foi nomeada oficialmente
pela Organização Mundial de Saúde como “Doença Respiratória de 2019-nCoV”, em 30 de janeiro.
C) Uma hipótese é que o novo vírus esteja associado a
animais marinhos. Entretanto, ao menos duas pesquisas
apontam outras possibilidades: uma delas cita a cobra e,
outra, os morcegos.
D) A vacina começou a ser distribuída pela Coalizão de Inovações em Preparação para Epidemias (Cepi) – grupo internacional para o controle de doenças; os primeiros países
que irão receber a vacina são: China, Japão, Singapura e
Tailândia.

Questão 30

Com a retomada lenta do emprego, que vem sobretudo por
meio de vagas de baixa remuneração, e o número ainda
expressivo de desempregados, o salário mínimo se tornou
praticamente um teto para muitos trabalhadores. No
terceiro trimestre de 2019, eram 20,9 milhões de informais
ganhando até R$ 998,00 por mês — ante 6,2 milhões de
trabalhadores com carteira assinada que tinham essa
remuneração no mesmo período. A partir de fevereiro
deste ano, o mínimo passa a ser de:
A) R$ 998,00.
B) R$ 1.039,00.
C) R$ 1.045,00.
D) R$ 1.780,00.
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INSTRUÇÕES
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

ponta grossa.
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 o 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, 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.
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.
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, 30 (trinta) questões para os cargos de Nível
Fundamental Completo e Incompleto e Elementar/Alfabetizado.
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 (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.
Terão duração de 3h (três horas) as provas para os cargos de Nível Fundamental Completo e Incompleto e
Elementar/Alfabetizado, 4h (quatro horas) para os cargos de Nível Médio e Superior Completo. Esse período abrange a
assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito).
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.
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.
Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em
qualquer outro meio.
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.
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 da 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 3 (três)
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.

