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PORTUGUÊS 

 
TEXTO I 

A CIGARRA E A FORMIGA 
 

Tendo a cigarra cantado durante o verão,  apavorou-se 
com o frio do inverno. 
Sem mosca ou verme para se alimentar, com fome, foi 
ver a formiga, sua vizinha, pedindo-lhe alguns grãos para 
agüentar até vir uma época mais quentinha. 
- "Eu lhe pagarei", disse ela. 
- "Antes do verão, palavra de animal, os juros e também 
o capital." 
A formiga não gosta de emprestar, é esse um de seus 
defeitos. 
- "O que você fazia no calor de outrora?" Perguntou-lhe 
ela com certa esperteza. 
- "Noite e dia, eu cantava no meu posto, sem querer 
dar-lhe desgosto." 
- "Você cantava? Que beleza! Pois, então, dance agora!" 

(Fábula de Esopo, recontada por Jean de La Fontaine) 
 

QUESTÃO 1___________________________________  __                                                                                      
De acordo com as ideias do texto assinale a alternativa 
correta: 
a. Na época do calor a cigarra trabalhava. 
b. Na época do calor a formiga cantava. 
c. Na época do frio a cigarra recebeu um empréstimo da 
formiga. 
d. Na época do frio a formiga deu uma lição à cigarra. 
 

QUESTÃO 2________________  _____________________ 
Assinale a alternativa em que todas as palavras devem 
ter acento: 
a. Você, cama 
b. Tambem, alguem 
c. Amigo, cafe 
d. Dinheiro, camisa 

 

QUESTÃO 3_________________________   ________   __   
Assinale a alternativa em que só há palavras do gênero 
masculino: 
a. Cal – defunto 
b. Telefonema – cal 
c. Monstro – telefonema 
d. Testemunha – cal 
 

QUESTÃO 4__________________________________  ___ 
Assinale a alternativa cujo plural está correto: 
a. Irmão – irmões 
b. Troféu – troféis 
c. Cristão – cristões 
d. Coração – corações 
 
QUESTÃO 5__________________________________ __  
Observe a palavra destacada no fragmento: 
Não ceda informações sigilosas a pessoas desconhecidas. 
Assinale a alternativa em que há um sinônimo dessa 
palavra: 
a. Forneça 
b. Negue 
c. Descuide 
d. Colabore 

 
QUESTÃO 6____________________________________  _ 
Assinale a alternativa em que todas as palavras devem 
ser escritas com S: 
a. Empre___a, pesqui____a. 
b. Anali___ar, rique____a. 
c. Qui____er, certe___a. 
d. Va___io, fi____er. 

 

QUESTÃO 7___________________________________    _   
No texto A CIGARRA E A FORMIGA há quantas frases 
interrogativas: 
a. Quatro 
b. Três 
c. Duas 
d. Apenas uma 

 
QUESTÃO 8_____________________ __________   __    _   
Assinale a alternativa em que está correta a divisão 
silábica: 
a. Aniversário : ani – ver – sá – rio 
b. Sucesso : su – ce – sso 
c. Fluorescente : flu – or – es – cen – te 
d. Lua : lu – a 

 
QUESTÃO 9________________  ____________________  
A oração ELE ESCREVERÁ PARA O FILHO NA QUINTA-
FEIRA, no plural ficará: 
a. Eles escreveram para os filhos nas quintas-feiras. 
b. Eles escreverão para os filhos nas quinta-feiras. 
c. Eles escreveram para os filhos nas quinta-feiras. 
d. Eles escreverão para os filhos nas quintas-feiras. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine
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QUESTÃO 10__________________________________    _   
Assinale a alternativa que completa os espaços em 
branco: 
O antônimo de________é bem e o antônimo de bom é 
_________. 
a. Mal  - mau 
b. Mau – mal 
c. Mau – mau 
d. Mal – mal 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO 11__________________________ ________   _  
Maria comprou 6 pacotes de café e 15 Kg de açúcar e 
pagou com uma cédula de R$ 100,00. Sabendo-se que o 
Kg de açúcar custa R$ 2,10 e cada pacote de café custa 
R$ 3.40. Quanto Maria terá de troco? 
a. R$ 20,40 
b. R$ 31,50 
c. R$ 48,10 
d. R$ 51,90 

 
QUESTÃO 12_____________________________ _____   _   
Uma caixa d'água está com 5.000 litros de água. Se 
retirarmos 30% do volume, com quantos litros de água a 
caixa ficará? 
a. 3.500 litros 
b. 1.500 litros 
c. 4.500 litros 
d. 3.000 litros 

 
QUESTÃO 13___________________________________  _ 
Para se fazer uma mistura é necessário colocar 2 
quantidades do ingrediente A para cada 3 quantidades 
do ingrediente B. Se foi colocado 1,5kg do ingrediente B, 
quantos gramas, do ingrediente A, devem ser colocados 
para que a proporção seja mantida? 
a. 500g 
b. 750g 
c. 600g 
d. 1.000g 
 
 

 
 

QUESTÃO 14__________________________________ _  

A merendeira fez  
 

 
  de 300 sanduiches que necessitava 

para o lanche. Quantos sanduiches ainda faltam? 
a. 100 
b. 200 
c.150 
d. 400 
 

QUESTÃO 15___________________________________  
Carlos tinha x reais. Comprou 100 copos descartáveis 
que custaram R$ 3,00, 2 refrigerantes que custaram R$ 
3,50 cada, 2 bolos que custaram R$ 6,00 cada e ainda 
restou R$ 3,00. Quantos reais Carlos tinha? 
a. R$ 25,00 
b. R$ 24,00 
c. R$ 23,00 
d. R$ 26,00 

 
QUESTÃO 16___________________________________  
João mente nas terças e quintas, e fala a verdade nos 
outros dias. Certo dia perguntaram a ele: “Que dia é 
hoje” - “Sábado” – respondeu. “Que dia é amanhã” - 
“Sexta” - respondeu. Em que dia da semana foram feitas 
essas perguntas? 
a. Domingo 
b. Quinta-feira 
c. Terça-feira 
d. Sexta-feira 

 
QUESTÃO 17__________________________________  __ 
Um mecânico conserta 4 pneus em 2 horas. Em quanto 
tempo ele consertará 5 pneus? 
a. 2h 5min 
b. 2h 30min 
c. 2h 20min 
d. 2h 50min 

 
QUESTÃO 18___ ________________________________  
Uma empresa adquiriu 20 computadores iguais e pagou 
um total de R$ 15.000,00. Se ela conseguisse um 
desconto de 12% no valor total, quanto  economizaria? 
a. R$ 3.000,00 
b. R$ 1.000,00 
c. R$ 1.800,00 
d. R$ 1.500,00 
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QUESTÃO 19___________________________________  _ 
Um filme tem a duração de 1 hora mais um quarto de 
hora. Se ele começa às 20:50h, a que horas ele 
terminará? 
a. 22:15h 
b. 22:00h 
c. 22:05h 
d. 22:10h 

 
QUESTÃO 20__________________________________  __ 
Para fazer um doce de banana com 10 Kg de açúcar, a 
doceira precisa de 60 bananas. Quantas bananas ela 
precisará para um doce com 3Kg de açúcar? 
a. 30 
b. 18 
c. 15 
d. 25 

 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS  
QUESTÃO 21___________________________________  _    
Segundo dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia 
Econômica do Ceará (IPECE), o Estado do Ceará é 
formado por 184 municípios, distribuídos em oito 
Macrorregiões de Planejamento. De acordo com essa 
divisão, podemos afirmar que o município de Caririaçu 
pertence à Macrorregião de Planejamento: 
a. Região Metropolitana de Fortaleza 
b. Litoral Oeste 
c. Cariri-Centro Sul 
d. Sertão Central 

 
QUESTÃO 22____________________   ___________   ___  
Primeira mulher a se tornar Presidente da República do 
Brasil, Dilma Vana Rousseff nasceu em 14 de dezembro 
de 1947, na cidade de Belo Horizonte (MG). A presidente 
Dilma é a sucessora do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, de quem foi ministra de Minas e Energia e depois 
chefe da Casa Civil. Sobre o presidente Lula é correto 
afirmar que ele é: 
a. Cearense 
b. Alagoano 
c. Paulista 
d. Pernambucano 

 
QUESTÃO 23__________________________________  _  
A Copa do Mundo da FIFA é um dos maiores eventos 
esportivos do planeta. A disputa quadrienal entre as 
melhores seleções do mundo mobiliza bilhões de 
pessoas de todos os quadrantes, de todas as culturas. 
Inflama paixões e, ao mesmo tempo, reduz diferenças, já 
que os povos dos mais distintos países, durante os 90 
minutos de uma partida, criam um laço comum ao 
compartilhar a mesma emoção, ao mesmo tempo. É um 
acontecimento raro, sem similar, e por isso digno de 
reconhecimento universal. A Copa do Mundo de 2014 
será realizada: 
a. Na Alemanha 
b. No Brasil 
c. Na França 
d. Na Argentina 
 
QUESTÃO 24___    _____________________________        
De acordo com o artigo 2º da Constituição Brasileira de 
1988, são Poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário. No âmbito municipal o Poder Legislativo é 
representado: 
a. Pelo Prefeito 
b. Pelos Vereadores 
c. Pelo Ministério Público 
d. Pelas Igrejas 

 
QUESTÃO 25___________________  ________________  
No dia 17 de abril de 2012 líderes partidários no Senado 
Federal apresentaram requerimento de criação da CPI 
mista para investigar as relações do contraventor 
Carlinhos Cachoeira com agentes públicos e privados, 
entre os quais parlamentares e empresários. No 
contexto aqui apresentado a sigla CPI significa: 
a. Central de Pesquisas e Informações 
b. Comissão Pública de Investigação 
c. Conselho Popular de Inquérito 
d. Comissão Parlamentar de Inquérito 
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QUESTÃO 26_________________________________  ___ 
De acordo com o artigo 14 da Constituição Brasileira de 
1988, “a soberania popular será exercida pelo sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual 
para todos, e, nos termos da lei”. Ainda segundo a Carta 
Magna, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios 
para os maiores de dezoito anos e facultativo para os 
analfabetos, os maiores de setenta anos e: 
a. Os maiores de 16 e menores de 18 anos 
b. Os estrangeiros 
c. Os menores de 14 anos 
d. As mulheres com idade entre 18 e 50 anos 

                 
QUESTÃO 27________________________________   ___  
De acordo com dados do último Censo Demográfico do 
IBGE (2010), a população do município de Caririaçu está: 
a. Entre 10 mil e 20 mil habitantes 
b. Abaixo de 10 mil habitantes 
c. Entre 20 mil e 40 mil habitantes 
d. Acima de 100 mil habitantes 

 
QUESTÃO 28________________   ___________________  
“Foi publicada nesta sexta-feira (18) no Diário Oficial da 
União a Lei nº 12.650, que altera as regras sobre a 
prescrição do crime de pedofilia e também o estupro e o 
atentado violento ao pudor praticados contra crianças e 
adolescentes. Agora, a contagem de tempo para a 
prescrição só vai começar na data em que a vítima fizer 
18 anos, caso o Ministério Público não tenha antes 
aberto ação penal contra o agressor. Até então, a 
prescrição era calculada a partir da prática do crime”. 
(Trecho de matéria publicada no portal g1.com no dia 18 de maio de 2012.) 

O projeto que deu origem à referida Lei foi proposto 
depois da CPI da Pedofilia, iniciada em março de 2008, e 
ficou conhecido como: 

a. Lei Maria da Penha 

b. Lei da Pedofilia 

c. Lei Joanna Maranhão 

d. Estatuto da Criança e do Adolescente 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

QUESTÃO 29__________________________   ________ _  
Caririaçu é um dos nove municípios integrantes da 
Região Metropolitana do Cariri, criada pela Lei 
Complementar Estadual do Ceará nº 78, de 26 de junho 
de 2009. De acordo com dados do IPECE, o município de 
Caririaçu possui uma área de: 
a. 1.500,0 km² 
b. 8.322,0 km² 
c. 623,8 km² 
d. 212,0 km² 
 
QUESTÃO 30___________________________________  _                                                                       
Constituição é o conjunto de normas básicas de um país. 
Estas normas básicas estabelecem a forma de governo, a 
forma de Estado, como os representantes do povo são 
eleitos, as pessoas que podem votar e ser votadas, assim 
como os direitos das pessoas e da sociedade. Tratam 
também dos deveres do poder público e da maneira 
como ele se relaciona com a população. A atual 
Constituição brasileira foi promulgada em: 
a. 2011 
b. 1988 
c. 1894 
d. 1929 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO 31__________________________________  _   
Para garantir as boas condições de consumo e evitar a 
contaminação dos alimentos é de fundamental 
importância que diversos cuidados sejam tomados. 
Somente uma alternativa está incorreta, marque-a. 
a. Guarde- os longe do chão e da parede. 
b. Separe-os por grupos e de acordo com a data do 
vencimento. 
c. Para facilitar seu trabalho guarde-os junto aos produtos 
de limpeza. 
d. O local de armazenamento deve ser seco, limpo e 
ventilado. 
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QUESTÃO 32____   ____________________________        
Das alternativas abaixo, somente uma não apresenta 
conduta correta  para um bom relacionamento no 
trabalho: 
a. Respeito as prioridades, idoso e gestantes devem ser 
atendidos primeiro. 
b. Respeito a opinião  dos colegas, mas  exijo que a minha 
seja sempre aceita. 
c. Problemas pessoais resolvo fora do horário de trabalho. 
d. Procuro não criticar. Elogio sempre que conveniente. 
 
QUESTÃO 33___________________  ________________  
No cumprimento do seu dever o Auxiliar de Serviços 
Gerais não deve: 
a. Zelar pela limpeza e conservação do patrimônio da 
Instituição em que trabalha. 
b. Dispensar  o  uso  do  Equipamento  de  Proteção 
Individual, às vezes,  ele  atrapalha o desempenho. 
c. Cuidar do ambiente físico da  Instituição  e de suas 
instalações 
d. Obedecer  às  normas de funcionamento da Instituição. 

 
QUESTÃO 34_________________________________  ___ 
A higiene é fundamental na prevenção das doenças que 
podem ser transmitidas  através de  alimentos e que 
constitui um dos grandes problemas da saúde pública. 
Marque a conduta incorreta do servidor: 
a. Lave as mãos antes de iniciar o preparo dos alimentos e 
sempre que reiniciá-lo, após qualquer interrupção. 
b. Consuma mais produtos vendidos em feiras livres, na 
rua, são mais frescos e higienizados. 
c. Reaqueça bem os alimentos cozidos, todas as partes do  
alimento devem ter contato com o calor. 
d. Evite o contato entre alimentos cozidos e crus, um 
alimento  cozido pode ser contaminado por alimento cru. 
 
QUESTÃO 35________________________________   ___  
Assinale V para verdadeiras e F para falsas. 
(  )A limpeza das paredes  e teto  da cozinha deve 
acontecer  sempre no horário de  preparo dos alimentos, 
usando água corrente, sabão, escovas e aspirador. 
(    )É correto limpar primeiro o teto e depois as paredes 
com movimentos de cima para baixo. 
(    )Cobrir  ou afastar sempre os móveis do local a  ser 
limpo para não danificá-los e retorná-los para o lugar ao 
final da limpeza. 

 
(      )Recolher o lixo e resíduos em sacos plásticos. 
A alternativa correta é: 
a. F, V, V, V. 
b. V, F, V, V. 
c. F, V, V, F. 
d. V, F, V, V. 

 

QUESTÃO 36____________                                              ____    
Em relação aos produtos de limpeza, está errado: 
a. Guardá-los nas embalagens de origem. 
b. Nunca colocar produto de limpeza em embalagem de 
produtos alimentícios e/ou  vice-versa, qualquer uma 
destas situações pode levar a engano ou a intoxicação 
grave. 
c. Mantê-los em locais de armazenamento adequado, de 
acordo com as instruções do rótulo. 
d. Guardar os produtos com o rótulo  bem  visível,  de 
forma a que se perceba facilmente o que está com a 
validade vencida e possa ser usado primeiro. 
 

QUESTÃO 37___________________  ________________  
O profissional de Serviços Gerais também deve estar 
atento  a higiene pessoal e a boa aparência. Das 
alternativas a seguir somente uma não está correta: 
a. Usar uniforme completo. 
b. Ser alegre e discreto. 
c. Falar com polidez e educação. 
d. Recusar os equipamentos de proteção individual para 
não ficar com a  aparência feia. 

 
QUESTÃO 38_________________________________  ___ 
O objetivo principal da Segurança do Trabalho é: 
a. Lutar para que os  funcionários não façam horas extras. 
b. Requerer junto ao governo municipal indenização para 
o funcionário doente. 
c. Prevenir   acidentes    de    trabalho    e     preservar     a 
integridade física do trabalhador. 
d. Estabelecer    horário    de     entrada    e    saída      dos 
funcionários. 
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QUESTÃO 39________________________________   ___  
No desempenho das  atividades diárias o Auxiliar de 
Serviços Gerais precisa trabalhar com máquinas e 
equipamentos elétricos. É comportamento incorreto: 
a. Fazer leitura do manual de instrução da máquina. 
b. Estar treinado e autorizado para usar cada máquina. 
c. Improvisar pequenos consertos. 
d. No caso de defeitos procurar ajuda de uma pessoa 
especializada. 

 
QUESTÃO 40____                                           ______           __   
No atendimento ao público o servidor  não deve: 
a. Estar consciente de que o público tem o direito de ser 
bem atendido. 
b. Procurar conhecer as pessoas, os departamentos e a 
função de cada pessoa para melhor atender e fazer 
encaminhamentos. 
c. Fazer com que o local  de atendimento  seja  sempre 
agradável. 
d. Atender ao público com ideias  pré-concebidas. 
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