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CCAARRGGOO::  AAUUXXIILLIIAARR  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  GGEERRAAIISS  IIII  
 
Texto I 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, 
direito à saúde, à alimentação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, crueldade e pressão. 

(Art. 227, Constituição da República Federativa do Brasil) 

 
01 
O texto I se refere 
A) aos projetos do Estado.      D) à negligência como prioridade do Estado. 
B) aos direitos da criança e do adolescente.    E) à convivência familiar comunitária. 
C) à vida da criança discriminada. 

 
02 
De acordo com as ideias do texto I, são direitos da criança e do adolescente, EXCETO: 
A) Cultura.        D) Moradia. 
B) Liberdade.        E) Convivência familiar. 
C) Dignidade. 

 
03 
A palavra “prioridade”, transcrita do texto I significa 
A) que indica diferença.      D) que merece consideração; apreço. 
B) qualidade de quem é o primeiro.     E) qualidade do que é particular. 
C) ato ou situação de quem ataca. 

 
Texto II 
 

Entender a infância marginal significa entender porque um menino vai para a rua e não à escola. Essa é, em 
essência, a diferença entre o garoto que está dentro do carro, de vidros fechados, e aquele que se aproxima do 
carro para vender chiclete ou pedir esmola. E essa é a diferença entre um país de Terceiro Mundo. 

(Dimenstein, Gilberto. O cidadão de papel. 19. Ed. São Paulo: Ática, 2009) 

 
04 
A palavra “infância” é acentuada pela mesma razão que a seguinte palavra 
A) saúde.  B) é.   C) está.   D) além.  E) essência. 

 
05 
“Essa é a diferença entre um país de Terceiro Mundo.” A palavra destacada apresenta como antônimo 
A) deslize.  B) privação.  C) semelhança.  D) repercussão.  E) supérfluo. 

 
06 
Com base na leitura dos textos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O direito da criança e do adolescente é um desafio nacional, conforme informações do texto I. 
(     ) O texto II retrata a realidade das crianças nos grandes centros urbanos. 
(     ) O texto I informa a prioridade dos direitos da criança e do adolescente. 
A sequência está correta em 
A) V, V, V  B) F, V, F  C) V, F, V  D) F, F, V  E) V, V, F 

 
07 
Assinale a afirmativa escrita INCORRETAMENTE. 
A) Aquele menino pede esmola diariamente.   D) Ele vende chiclete e bala nas ruas da cidade. 
B) Porque ele não vai à escola?     E) A criança mora no país de Terceiro Mundo. 
C) O direito à cultura deve ser atribuído ao adolescente. 
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08 
Assinale a palavra que se apresenta no aumentativo. 
A) Não.   B) Alimentação.  C) Salsichão.  D) Discriminação. E) Exploração. 

 
09 
São palavras que se apresentam no masculino, EXCETO: 
A) Respeito.  B) Chiclete.  C) Esmola.  D) País.   E) Dever. 

 
10 
São palavras que se apresentam no feminino, EXCETO: 
A) Liberdade.  B) Convivência.  C) Crueldade.  D) Mundo.  E) Criança. 

  

RRAACCIIOOCCÍÍNNIIOO  LLÓÓGGIICCOO  
 

11 
Joana tem 0,34 m de altura a mais que sua filha. Qual a altura de Joana, sabendo-se que sua filha tem 1,27 m? 
A) 1,45 m  B) 1,47 m  C) 1,50 m  D) 1,57 m  E) 1,61 m 

 
12 
As letras de A a I correspondem aos números de 1 a 9 respectivamente, e de J a  Z valem zero. Obedecendo 
esse código, qual o valor de uma blusa com etiqueta MHE, GI? 
A) R$58,50  B) R$79,86   C) R$85,79   D) R$79,85  E) R$89,99 

                       13 
Numa divisão exata, cujo divisor é 3 e o quociente é 16, o valor do dividendo será 
A) 28.   B) 84.   C) 8.   D) 19.   E) 48. 

 
14 
De acordo com a sequência A, 3, D, 9, H, 27, M, 81, S ..., o 12º termo será 
A) 243.   B) U.   C) 972.   D) 729.   E) V. 

 
15 
A numeração das páginas de um livro apresenta 71 algarismos. Quantas páginas apresenta esse livro? 
A) 36.                      B) 47.            C) 42.    D) 40.   E) 38. 

 
16 
Márcia trabalha no correio e caminha 8 horas por dia, sendo que a cada hora de trabalho, ela percorre 5 km. 
Quantos quilômetros Márcia caminha num período de 20 dias de trabalho?  
A) 80 m  B) 240 km  C) 580 km  D) 800 km  E) 560 km 

 
17 
Dois carros saem de um mesmo local da cidade do Rio de Janeiro, mas em sentidos opostos. O primeiro 
percorre 60 km, e o segundo, 110 km. A que distância estão um do outro? 
A) 50 km  B) 80 km  C) 110 km   D) 170 km   E) 180 km 

 
18 
Somando-se um número com a metade de seu valor, obtém-se 39. Portanto, esse número é 
A) 16.   B) 18.   C) 22.    D) 19.          E) 26. 

 
19 
Murilo pretendia ligar para um amigo, mas esqueceu os 2 últimos dígitos do  número do telefone. Os números 
iniciais são 5613-49??. Considerando-se que o número não tem algarismos repetidos, quantas possibilidades 
existem para complementar tal telefone?  
A) 6    B) 9    C) 12   D) 14    E) 18 
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20 
Luciano pagou uma determinada conta de R$140,00 com notas de R$20,00 e R$5,00. Se ele usou 6 notas de 
R$20,00, quantas foram as notas de R$5,00? 
A) 6   B) 5   C) 3    D) 4    E) 5 

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  
 

21 
Sobre a República Federativa do Brasil, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) É o maior país da América do Sul. 
(     ) É banhado pelo oceano Atlântico. 
(     ) Foi descoberto pelos americanos em 1500, por uma expedição liderada por Pedro Álvares Cabral. 
A sequência está correta em 
A) F, V, F  B) V, V, F  C) V, F, V  D) V, V, V  E) F, F, V 

 

22 
O PAC, lançado em 2007, é um programa do governo federal brasileiro que engloba um conjunto de políticas 
econômicas, que tem como objetivo acelerar o crescimento econômico do Brasil. A sigla PAC significa 
A) Planejamento de Alfabetização e Crescimento.  D) Pacto de Aceleração e Consciência. 
B) Programa de Alcance Continuado.    E) Projeto Avançado e Crescente. 
C) Programa de Aceleração do Crescimento. 

 

23 
Assinale a finalidade do Programa Bolsa Família. 
A)  Proteger famílias que se encontram em situação de risco social, por ocorrência de abandono, maus tratos e 

abuso sexual. 
B)  Contribuir para a solução de problemas estruturais dos centros urbanos. 
C)  Oferecer acesso à moradia adequada à população em situação de vulnerabilidade social. 
D)  Beneficiar famílias com renda mensal por pessoa de até R$ 120,00, gestão de condicionantes e de benefícios 

para o desenvolvimento de ações complementares para as famílias beneficiárias. 
E)  Promover restauração de margens de cursos de água.  

 

24 
Sobre o tropicalismo, analise as afirmativas. 
I. Foi um movimento musical. 
II. O marco inicial foi o festival de Música Popular. 
III. Gilberto Gil e Caetano Veloso foram uns dos principais representantes. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) II, III   B) I, III   C) II   D) I, II, III  E) I 

 

25 
Os metroviários de São Paulo entraram em greve. A categoria reivindica 
I. reajuste salarial. 
II. equiparação salarial entre os profissionais que exercem as mesmas funções. 
III. adicional de periculosidade de 30%. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s) 
A) I   B) III   C) I, II   D) II, III   E) I, II, III 
 

26 
“Acusado de comandar a exploração do jogo ilegal em Goiás, Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, foi 
preso na operação _________________, da Polícia Federal, em 29 de fevereiro de 2012.”    (terra.com – 22/05/2012) 
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Belo Monte       D) Jogo do Bicho 
B) Monte Carlo       E) Monte Belo 
C) São Carlos 
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27 
“A energia ________________ foi formada há milhões de anos a partir do acúmulo de materiais orgânicos no 
subsolo.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) hidráulica  B) eólica  C) fóssil   D) nuclear  E) geotérmica  

 
28 
São nadadores olímpicos do Brasil, EXCETO: 
A) César Cielo.       D) Lara Teixeira. 
B) Gustavo Borges.      E) Fernando Scherer. 
C) Rebeca Gusmão. 

 
29 
“O governo anunciou a redução do IPI, do Imposto sobre Operações Financeiras e a liberação do compulsório e, 
com isso, pretende melhorar as vendas dos automóveis.”                                                   (extra.globo.com – 22/05/2012) 
A sigla IPI significa Imposto sobre 
A) Produtos Industrializados.     D) Produto Importado. 
B) Produtos Internacionais.     E) Produção e Importação. 
C) Produção Internacional. 

 
30 
Sobre a saída da Grécia da Zona do Euro, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Cada país da Zona do Euro deve preparar um plano de contingência individual na eventualidade de a Grécia 

deixar a moeda única. 
(     ) A saúde da Grécia, caso ocorra, terá consequências catastróficas para vários países. 
(     ) São países que adotaram o Euro como moeda oficial: França, Itália, Dinamarca, Suécia etc. 
A sequência está correta em 
A) V, V, V  B) V, V, F  C) V, F, V  D) F, F, V  E) F, V, F 

  



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 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.

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.

- As provas aplicadas, assim como os gabaritos 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.
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