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CCAARRGGOO::  AAUUXXIILLIIAARR  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  
 
Texto 

Não se pode ser sem rebeldia 
 

Eu acho que os adultos, pais e professores, deveriam compreender melhor que a rebeldia, afinal, faz parte 
do processo de autonomia, quer dizer, não é possível ser sem rebeldia. O grande problema está em como 
amorosamente dar sentido produtivo, dar sentido criador ao ato rebelde e de não acabar com a rebeldia. Tem 
professores que acham que a única saída para a rebelião, para a rebeldia, é a punição, é a castração. Eu confesso 
que tenho grandes dúvidas em torno da eficácia do castigo. 

Eu acho que a liberdade não se autentica sem o limite da autoridade, mas o limite que a autoridade se deve 
propor a si mesma, para propor ao jovem a liberdade, é um limite que necessariamente não se explicita através 
de castigos. Eu acho que a liberdade precisa de limites, a autoridade, inclusive, tem a tarefa de propor os limites, 
mas o que é preciso, ao propor os limites, é propor à liberdade que ela interiorize a necessidade ética do limite, 
jamais através do medo. 

A liberdade que não faz uma coisa porque teme o castigo não está “eticizando-se”. É preciso que eu aceite 
a necessidade ética, aí o limite é compromisso e não mais imposição, é assunção. O castigo não faz isso. O castigo 
pode criar docilidade, silêncio. Mas os silenciados não mudam o mundo. 

(Freire, Paulo, Pedagogia dos Sonhos Possíveis. In: Ana M. A. Freire (Org.) Unesp) 
 

01 
No texto, o autor expõe sua opinião sobre a 
I. rebeldia, que faz parte do processo da autonomia. 
II. certeza da eficácia do castigo. 
III. necessidade do castigo na proposta da liberdade. 
IV. tarefa da autoridade em propor limites. 
Estão corretas apenas as alternativas 
A) I, IV   B) I, II   C) II, III, IV  D) II, III   E) I, II, III, IV 
 

02 
“Eu confesso que tenho grandes dúvidas em torno da eficácia do castigo.” A palavra destacada apresenta como 
significado correto 
A) desarranjado.      D) caráter íntegro; idoneidade. 
B) eficiência.       E) emotivo.  
C) honestidade; modéstia. 
 

03 
De acordo com as ideias do texto é correto afirmar que 
A) há professores que acham que a única saída para a rebeldia é impor limites. 
B) o castigo pode criar autonomia. 
C) a liberdade precisa de limites. 
D) o castigo dá sentido produtivo a ser aplicado amorosamente. 
E) a ética tem tarefa de propor limites. 

 
04 
Em “O grande problema está em como amorosamente dar sentido produtivo...”, a palavra exprime ideia de 
A) dúvida.  B) afirmação.  C) intensidade.  D) modo.  E) tempo. 

 
05 
Em relação à classe de palavras, relacione corretamente as colunas a seguir. 
1. “... jamais através do medo.” 
2. “Eu confesso que tenho grandes dúvidas...” 
3. “Eu acho que a liberdade...” 
4. “A liberdade que não faz...” 

(     ) Advérbio. 
(     ) Substantivo. 
(     ) Verbo. 
(     ) Artigo. 

A sequência está correta em 
A) 1, 4, 2, 3  B) 4, 1, 2, 3  C) 3, 2, 4, 1  D) 3, 1, 4, 2  E) 1, 2, 3, 4 
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06 
A palavra “rebeldia”, citada no texto, significa 
A) fama.       D) aflito. 
B) cumprimento saudação.     E) caído; tombado. 
C) revolta. 

 
07 
Em “O castigo não faz isso.”, o ponto final ( . ) foi utilizado para 
A) realizar questionamento.     D) separar o aposto. 
B) encerrar frase declarativa.     E) marcar pausa de curta duração. 
C) destacar neologismos. 

 
08 
“Mas os silenciados não mudam o mundo.” A palavra destacada denota circunstância de 
A) proporção.   B) conformidade. C) explicação.  D) consequência. E) oposição. 

 
09 
Assinale o par de palavras que é acentuado pela mesma razão. 
A) é / ética       D) dúvida / ética 
B) possível / saída      E) eficácia / através  
C) através / silêncio 

 
10 
Apresenta “dígrafo” a seguinte palavra 
A) castigo.  B) problema.  C) punição.  D) necessidade.  E) limite. 
 

RRAACCIIOOCCÍÍNNIIOO  LLÓÓGGIICCOO  
 

11 
A tabela relaciona cada letra do alfabeto a um valor numérico. Observe. 
 

A = 7 B = 9 C = 18 D = 1 E = 6 F = 17 G = 3 H = 10 I = 14 J = 12 K = 5 L = 21 M = 19 

N = 24 O = 2 P = 11 Q = 15 R = 13 S = 26 T = 20 U = 4 V = 22 W = 25 X = 8 Y = 23 Z = 16 
 

A sequência numérica 26, 7, 21, 22, 7, 1, 2, 13 corresponde ao nome de um(a) 
A) país.           D) profissão.    
B) meio de transporte.         E) animal. 
C) cidade.       
 

12 
Seja a sequência de figuras. 
 

     
 

Qual dos números está associado à sequência apresentada? 
A) 64.367            B) 54.378            C) 45.738           D) 45.637          E) 54.368  
 

13 
Cada símbolo da tabela está associado a uma letra. Observe. 
 

% + $ # ? = @ & ! ∞ 

J S N P O A D G E R 
 

Qual das sequências de símbolos forma uma palavra? 
A) $ % = & # ∞        B) ? + $ & # @        C) ! + # ? $ % =   D) ∞ & + $ @ %  E) & = $ ∞ @ # 
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14 
O triângulo e o retângulo têm bases iguais. Observe. 
A razão entre a área do triângulo e a área do retângulo é 
A) 3.                                   
B) 1,5.                           
C) 6.                                
D) 2.                                 
E) 2,5. 

     

 

15 
Qual das letras a seguir NÃO pertence ao grupo? 
 

H T W P M 
 

A) H                          B) T                       C) W                       D) P                          E) M 
 

16 
A união e a interseção entre dois conjuntos A e B possuem, respectivamente, 43 e 11 elementos. Quantos 
elementos têm o conjunto B, sabendo-se que o conjunto A possui 35 elementos?   
A) 17                         B) 19                        C) 21                             D) 23                           E) 25 
 

17 
O irmão do meio de 3 irmãos nasceu 4 anos antes do mais novo e este (o mais novo), por sua vez, nasceu 6 
anos depois do mais velho. Se o caçula nasceu em 1987, em que ano nasceu o irmão do meio? 
A) 1991                      B) 1989                     C) 1984                             D) 1981                       E) 1983  
 

18 
O aniversário de Marcela cai na véspera do último dia do mês de setembro, e o de sua amiga Paula, na véspera 
do penúltimo dia do ano. Assim, os aniversários de Marcela e Paula acontecem, respectivamente, nos dias 
A) 30 e 29.           B) 30 e 30.           C) 30 e 28.           D) 29 e 29.        E) 29 e 30.          
 

19 
A numeração de um dos lados de uma rua segue uma sequência lógica conforme indicado a seguir. 
 

101 – 103 – 107 – 115 – 131 – ? 
 

O número que substitui corretamente a interrogação é 
A) 163.                           B) 145.                           C) 153.                          D) 155.                      E) 167. 
 

20 

A soma dos valores de x e y nas igualdades das razões 
25

4y

15

12

5

1x
==

+
 é 

 

A) 6.                                  B) 9.                                  C) 8.                              D) 7.                        E) 5. 

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  
  

Ministério de Minas e Energia 

 

21 
O caminho para um tráfego urbano menos poluente no Brasil 

pode estar mais curto graças a projetos pioneiros brasileiros de 
transporte coletivo e individual limpos, sem emitir poluição nem 
barulho. 

O Laboratório de Hidrogênio da Universidade de Campinas 
(Unicamp) começou a desenvolver na década de 1990 o primeiro carro 
nacional elétrico movido a hidrogênio, que emite apenas água do 
escapamento. 

Veículos limpos não poluem e nem fazem barulho 

(http://www.brasil.gov.br/sobre/ciencia-e-tecnologia/tecnologia-de-ponta/veiculos-limpos – Adaptado) 
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A partir do texto anterior pode-se inferir que 
A) trata-se de uma notícia que apresenta uma tecnologia como alternativa para a sustentabilidade das populações 

urbanas. 
B) a UNICAMP desenvolveu uma tecnologia para produzir água pura. 
C) quando a notícia se refere a veículos limpos deseja fazer publicidade para lavadores de carros. 
D) é um veículo movido a Nitrogênio. 
E) existe um interesse da indústria de combustíveis derivados do petróleo no desenvolvimento dessa tecnologia. 
 

Texto para as questões 22 e 23. 
 

Emprego no Brasil já superou crise de 2008 
 

O emprego no Brasil se recuperou da crise global que começou em 2008. A conclusão está no Relatório sobre 
o Trabalho no Mundo em 2012: Melhores Empregos para uma Economia Melhor, da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT). A taxa de emprego no país, de 54,1% no quarto trimestre de 2011, está cerca de 2 pontos 
percentuais acima do nível pré-crise, e é o quarto maior aumento entre os países da região durante o período de 
crise. 

No mesmo relatório, a OIT afirma que a austeridade fiscal e as reformas trabalhistas não foram suficientes 
para criar empregos nos países avançados, especialmente na Europa, levando a uma “situação alarmante” no 
mercado mundial do trabalho, que ainda não dá sinais de recuperação. O relatório sustenta que este tipo de 
medidas está produzindo consequências devastadoras nos mercados de trabalho em geral e na criação de emprego 
em particular. A organização prevê que o emprego não deve voltar aos níveis pré-crise de 2008 até o final de 2016, 
dois anos depois do previsto. 

Enquanto isso, no Brasil, a taxa de desemprego nas principais regiões metropolitanas continuou a cair 
constantemente desde o início de 2009. No quarto trimestre de 2011, ela tinha atingido 5,2%, 1,4 ponto percentual 
abaixo do nível em 2010 e perto de 3 pontos percentuais abaixo do nível pré-crise de 2007. 

Em comparação com outras economias da região, o Brasil tem a terceira menor taxa de desemprego, depois 
do México e de Barbados.     (http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2012/04/30/emprego-no-brasil-ja-superou-crise-de-2008-1) 
 

22 
Segundo o texto, essas informações são proveniente do(a)  
A) Organização das Nações Unidas.    D) Organização Mundial do Comércio. 
B) Governo Brasileiro.      E) Fundo Monetário Internacional. 
C) Organização Internacional do trabalho. 
 

23 
A partir do texto, pode-se afirmar que, EXCETO: 
A) O Brasil está conseguindo criar empregos. 
B) A economia mundial, no sentido do trabalho, já consegue se recuperar bem da crise. 
C) 2016 será um ano de possível restabelecimento dos níveis de emprego que existiam anteriormente à crise. 
D) As regiões metropolitanas são significativamente afetadas pela criação de empregos desde 2008. 
E) No quarto trimestre de 2011, a taxa de desemprego caiu quase 3% se comparado com 2007. 
 

24 
Quadrilha 

 

João amava Teresa que amava Raimundo 
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili 

que não amava ninguém. 
João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, 

Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, 
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes 

que não tinha entrado na história. 
(http://www.culturabrasil.org) 

A autoria desse poema se deve a 
A) Jorge Amado.      D) Carlos Drummond de Andrade. 
B) Mário de Andrade.      E) Zuenir Ventura. 
C) Vinícius de Morais. 
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25 
“As ________________ são aglomerados humanos que surgem, crescem e se desenvolvem segundo uma dinâmica 

espacial, definida por circunstâncias históricas e sócio-econômicas. Elas apresentam um modo de vida próprio, 

chamado vida urbana.”            (James e Mendes. Geografia – estudos para a compreensão do espaço. v 2. São Paulo: FTD, 2010. p. 271) 

Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 

A) instituições       D) associações   

B) convenções       E) federações 

C) cidades   

 

26 
Sobre o processo histórico de formação da sociedade brasileira, analise. 

I. Desde os primeiros séculos de sua história, a sociedade brasileira passa por intenso processo de miscigenação. 

II. A sociedade brasileira é produto da mistura de africanos e europeus que chegaram no país a partir de 1500. 

III. No processo de formação da sociedade brasileira, a política da raça pura, tem participação significativa. 

IV. Basicamente, a sociedade brasileira foi formada por indígenas, africanos e europeus. 

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

A) I   B) II   C) III   D) IV   E) I, IV 

 

27 
Sobre a história da literatura brasileira, relacione o movimento literário ao seu período histórico correspondente. 

1. Literatura informativa e catequética. 

2. Barroco. 

3. Romantismo. 

4. Arcadismo. 

5. Modernismo. 

(     ) Século XVII e início do XVIII. 

(     ) Segunda metade do século XVIII. 

(     ) Século XVI. 

(     ) 1922 a 1930. 

(     ) Século XIX. 

A sequência está correta em 

A) 1, 2, 3, 4, 5  B) 2, 3, 4, 1, 5  C) 2, 4, 1, 5, 3  D) 5, 3, 2, 4, 1  E) 4, 3, 2, 5, 1 

 

28 
Analise as notícias e identifique aquela que se relaciona diretamente ao tema “economia”. 

I. “O relator especial das Nações Unidas para o direito à alimentação, Olivier De Schutter, afirmou nesta 

segunda-feira (8) que os agricultores de subsistência estão em risco nos países em desenvolvimento.” 
(http://g1.globo.com) 

 

II. “O volante Moisés, do América-MG, queria presentear a torcida, no ano do centenário, com a classificação para 

as finais e o título do Campeonato Mineiro de 2012. O primeiro passo foi dado. Depois de vencer o Cruzeiro nos 

dois confrontos da semifinal, por 3 a 2 e 2 a 1, o time irá enfrentar o Atlético-MG na final do campeonato, 

disputado em duas partidas, nos dois próximos domingos. Os jogos serão no novo estádio Independência. Para o 

jogador, o fato de disputar as finais no novo estádio é motivo de grande orgulho para os jogadores.” 
(Jornal Estado de Minas. Ed. nº 25.655) 

 

III. O novo ministro do Trabalho, Brizola Neto (PDT-RJ), afirmou nesta segunda-feira (30), após encontro com a 

presidente Dilma Rousseff, crer que sua nomeação ao cargo “vai ajudar bastante” a pacificar a relação do PDT 

com o governo. Brizola Neto falou com o comentarista da “Globo News” Gerson Camarotti após conversar com 

Dilma no Palácio do Planalto e antes do anúncio oficial da Presidência de que ele comandaria o ministério. 

“Às vezes, existe uma resistência ou outra, mas nada possível de a gente superar. Tem um sentimento de 

identidade que o partido tem com o governo. Em nome dessa questão maior, que é a nossa causa, não tem 

motivo para não promover unidade”, afirmou. Perguntado se a nomeação iria pacificar a relação do governo 

com o PDT, Brizola Neto respondeu: “Acho que o anúncio da presidente vai ajudar bastante.”  
(http://g1.globo.com) 

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

A) I   B) II   C) III   D) I, III   E) II, III 
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29 
Observe as imagens e identifique a que NÃO está representando uma metrópole. 

A) 

 

D) 

 

B) 

 

E) 

 

C) 

 

  

 
30 
As fontes de energia são organizadas em renováveis e não-renováveis. Analise-as.  
I. Hidroeletricidade. 
II. Carvão mineral. 
III. Energia eólica. 
IV. Energia geotérmica. 
São consideradas fontes não-renováveis apenas as alternativas 
A) I, II   B) II, IV   C) I, III   D) III, IV   E) II, III  



INSTRUÇÕES

RESULTADOS E RECURSOS

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local 
indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com etiqueta.

2. Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras e etc. Não é 
permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação e o devido recolhimento de telefone 
celular, bip e outros aparelhos eletrônicos. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar.

4. A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).

5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término da 
prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.

6. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, exceto para os cargos de nível 
fundamental completo e incompleto em que os Cadernos de Provas constam de 30 (trinta) questões. Leia-o 
atentamente.

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta 
correta. 

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que 
lhe foi fornecido, estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou tenha qualquer 
imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e 
exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.

10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua 
realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, somente sendo permitida essa conduta apenas no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas escritas objetivas de múltipla escolha serão divulgados na Internet, no site 
www.consulplan.net, a partir da 00h00min do dia subsequente ao da realização da provas.

 - Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital de Concurso Público nº. 001/2012, 
sendo observados os seguintes aspectos:

a) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 
02 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link 
correlato ao Concurso Público no site www.consulplan.net.

b) A interposição de recursos poderá ser feita somente 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, à CONSULPLAN, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no link correspondente ao 
Concurso Público.

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do 
local de aplicação da prova, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser 
lavrado o Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo 
coordenador da unidade.


