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1ª Parte – Português  
 

 
TEXTO1 
 
O Caracol e a Pitanga 
 
Há dois dias o caracol galgava lentamente o tronco da 
pitangueira, subindo e parando, parando e subindo. 
Quarenta e oito horas de esforço tranquilo, de caminhar 
quase filosófico. De repente, enquanto ele fazia mais um 
movimento para avançar, desceu pelo tronco, 
apressadamente, no seu passo fustigado e ágil, uma 
formiga-maluca, dessas que vão e vêm mais rápidas que 
coelho em desenho animado.  
 
Parou um instantinho, olhou zombeteira o caracol e disse: 
"Volta, volta, velho! Que é que você vai fazer lá em cima? 
Não é tempo de pitanga". "Vou indo, vou indo"- respondeu 
calmamente o caracol. - "quando eu chegar lá em cima vai 
ser tempo de pitanga". 
 
MORAL: NO BRASIL NÃO HÁ PRESSA! 
 
01.  "quando eu chegar lá em cima vai ser tempo de 
pitanga". 
 
Segundo a afirmação acima: 
 

a) O caracol irá obedecer à formiga e parará. 
b) O caracol pode alcançar as pitangas se a formiga 

o ajudar. 
c) A formiga imagina que o caracol chegará tão 

rápido quanto ela ao topo da árvore. 
d) A formiga pede em vão que o caracol a siga. 
e) É inviável para a formiga andar em velocidade 

semelhante ao caracol o que gera o 
desentendimento entre ambas. 

 
02. Assinale a alternativa correta: 
 

a) ‘galgava’ é um verbo 
b) ‘calmamente’ é um adjetivo 
c) ‘tranquilo’ deveria ser acentuada. 
d) ‘vai’ é uma palavra dissílaba. 
e) ‘avançar’ está no tempo futuro. 

 
03. Deve ser acentuada como ‘rápida’: 
 

a) rubrica 
b) pratica 
c) lapis 
d) validar 
e) Nenhuma das alternativas. 

 
TEXTO2 
 

 
 

04. O texto é engraçado porque: 
 

a) Cebolinha fala com a língua presa. 
b) Cebolinha se incomoda com o papel que tem que 

fazer 
c) Mônica não percebe que faz o papel do homem. 
d) O cenário é desenhado para tornar a história 

divertida 
e) O autor confundiu-se ao desenhar Mônica e 

Cebolinha invertidos. 
 
05. No primeiro quadrinho Mônica parece: 
 

a) brava 
b) feliz 
c) surpresa 
d) triste 
e) chorosa 

 
TEXTO 3 
 
Estrela da Manhã 
 
Eu quero a estrela da manhã 
Onde está a estrela da manhã? 
Meus amigos meus inimigos 
Procurem a estrela da manhã 
 
Ela desapareceu ia nua 
Desapareceu com quem? 
Procurem por toda a parte 
 
Digam que sou um homem sem orgulho 
Um homem que aceita tudo 
Que me importa? 
Eu quero a estrela da manhã 
 
06. São grafadas com H assim como ‘homem’: 
 

a) hótica 
b) hébrio 
c) hestranho 
d) hóstia 
e) hospital 

 
07. Qual das frases abaixo tem um verbo indicando uma 
ordem: 
 

a) Eu quero a estrela da manhã. 
b) Que me importa. 
c) Digam que sou um homem sem orgulho. 
d) Desapareceu com quem. 
e) Um homem que aceita tudo. 

 
08. ‘ Eu quero a estrela da manhã’, essa frase contém um 
verbo: 
 

a) no infinitivo 
b) no presente 
c) no futuro 
d) no passado 
e) no gerúndio 
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09.  Em qual das alternativas a separação silábica foi feita 
corretamente? 
 

a) man-hã 
b) de-sa-pa-re-ce-u 
c) a-cei-ta 
d) qu-e-ro 
e) so-u 

 
10. Em qual dos trechos abaixo o emprego da pontuação 
está correto? 
 

a) O morador reclamava sempre do filho do vizinho 
que ensaiava rock madrugada adentro. O síndico 
deu a idéia: ensaio sim, mas não à noite? 

b) A empregada queria férias a patroa achava que 
não era hora sem acordo, foram parar na frente 
de um juiz. 

c) Algumas pessoas costumam agir no trânsito como 
se fossem as donas da rua; isso também acaba 
gerando conflitos. 

d) Há um preso para cada 923 brasileiros. Um 
prisioneiro custa ao Estado mais de R$ 400,00 
por mês. 

e) Por outro lado o governo tem como meta gastar 
em torno de R$ 300,00 por ano com cada criança 
no ensino fundamental. 

 
 

2ª Parte – Matemática  
 
 
11. Numa sala de aula, crianças se divertem fazendo 
quadradinhos de lado 10 cm e vão completando uma placa 
de granito da sala ( um quadrado de lado 1m). É correto 
afirmar que o número de quadradinhos que as crianças 
precisarão fazer para completar três quartos da placa de 
granito é: 
 

a) 72 
b) 73 
c) 74 
d) 75 
e) 76 

 
12. João mediu o comprimento da sua cama usando a 
palma de sua mão e o resultado foi 9,5 palmos. A cama 
dele possui 1,9 m. Sabe-se que Maria, irmã de João, tem a 
palma de sua mão igual a três quartos da palma da mão 
dele. Podemos dizer que 20 palmos da mão de Maria é 
igual a: 
 

a) 200 cm 
b) 3 m 
c) 7 dm 
d) 300 dm 
e) 700 cm 

 
13. Sejam A, B e C três dados com faces numeradas de 1 
a 6 e com faces opostas cuja soma é sempre igual a 7. 
Empilha-se os três dados de modo que o dado A fique em 
cima, o B no meio e o C embaixo. Sabendo que o dado A 
ficou com o número 1 voltado para cima, é correto afirmar 
que a soma dos números nas faces que estão voltadas 
para cima ou para baixo, que de ângulo nenhum se pode 
ver é: 
 

a) 16 
b) 17 

c) 18 
d) 19 
e) 20 

 
14. O quociente entre o produto de um terço por 4 e um 
oitavo dá uma fração. Essa fração adicionada de quatro 
terço tem como resultado o número: 
 

a) 14 
b) 13 
c) 12 
d) 10 
e) 11 

 
15. Pedro recebeu em seu salário um aumento de 10% e, 
em seguida, outro de 20%. Se juntássemos os aumentos 
de Pedro para dar um aumento único e equivalente aos 
dois, esse valor de seria de: 
 

a) 32% 
b) 31% 
c) 30% 
d) 29% 
e) 28% 

 
16. Numa indústria de juntas para motores diesel, existem 
papelões grafitados, utilizados nas fabricações, de 
espessuras 1/8 pol., 1/16 pol., 1/32 pol. e 1/64 pol. Genaro 
foi ao almoxarifado solicitar papelão de 1/16 pol., e o 
almoxarife lhe disse que estava faltando, mas que havia de 
outras medidas. Para conseguir a mesma espessura de 
1/16 pol., genaro poderia utilizar: 
 

a) Dois papelões de 1/8 pol. 
b) Dois papelões de 1/32 pol. 
c) A metade do papelão de 1/32 pol. 
d) Um quarto do papelão de 1/64 pol. 
e) Dois papelões de 1/64 pol. 

 
17. Se multiplicarmos 10% de um certo valor por 20% 
desse mesmo valor, obtemos: 
 

a) 200% desse valor. 
b) 100% desse valor. 
c) 20% desse valor. 
d) 2% desse valor. 
e) 1% desse valor. 

 
18. Francisco tinha certa quantia de figurinhas. Ele deu um 
quarto a seu irmão, 3 a seu amigo e, do restante, tirou um 
quarto para trocar, ficando com 9 figurinhas. O número de 
figurinhas que Francisco tinha era de: 
 

a) 20 
b) 16 
c) 24 
d) 32 
e) 42 

 
19. Uma urna possui 20 bolas, sendo 7 azuis, 8 brancas e 
5 amarelas. Eronildo, vendado, deseja tirar uma bola 
branca da urna. Quantas bolas ele deve tirar para ter a 
certeza que retirou, pelo menos, uma bola branca? 
 

a) 7 
b) 8 
c) 13 
d) 5 
e) 10 
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20. Maria tinha certa quantia em seu bolso, em reais. Ela 
gastou um quinto e depois aumentou o restante em um 
meio, obtendo a quantia de R$ 36,00. A diferença entre 
essa nova quantia e a quantia inicial que Maria tinha é de: 
 

a) R$ 2,00 
b) R$ 3,00 
c) R$ 4,00 
d) R$ 5,00 
e) R$ 6,00 

 
 

3ª Parte – Conhecimentos Gerais  
 
 
21. As cataratas do Niágara encontra-se no(a): 
 

a) Canadá 
b) Nova York 
c) México 
d) Argentina 
e) Panamá 

 
22. O Templo de Chichém Itzá encontra-se no (a): 
 

a) Canadá 
b) África  
c) México 
d) Japão 
e) N.D.R. 

 
23. MMMDLXXXVII - Esta numeração romana indica que 
número arábico: 
  

a) 3587 
b) 3478 
c) 2976 
d) 8753 
e) 5786 

 
24. Selecione o item em que o Brasil é o maior produtor 
mundial: 
 

a) Soja 
b) Tabaco 
c) Laranja 
d) Milho 
e) Carne bovina 

 
25. São pratos típicos da culinária indígena, 
EXCETO:  
 

a) Tapioca  
b) Pirão  
c) Beiju  
d) Pamonha 
e) Quibebe 

 
26. Esta figura esta em 3D e tem quantos lados? 
 
 
 

a) 6 lados. 
b) 7 lados. 
c) 8 lados. 
d) 9 lados. 
e) 10 lados. 

 
 

27. Este é um desenho de: 
 

a) Máscara funerária do faraó Tutankâmon. 
b) Máscara funerária do faraó Quéops. 
c) O esfinge de Gizé. 
d) O homem de Neanderthal. 
e) O homem de Heidelberg. 

 
28. Rand é a moeda utilizada em que país? 
 

a) África do Sul. 
b) Ruanda. 
c) Quênia. 
d) Tanzânia. 
e) Chade. 

 
29. O período de governo no Brasil colônia de Duarte da 
Costa foi entre? 
 

a) 1549-1553. 
b) 1553-1558. 
c) 1557-1572. 
d) 1573-1578. 
e) 1578-1581. 

 
30. Presidente do Brasil deposto pela Revolução de 1930: 
 

a) Washington Luís . 
b) Augusto Fragoso. 
c) Isaías de Noronha. 
d) Mena Barreto. 
e) Artur Bernardes. 

 
31. Ou Joana será médica, ou Joaquim será enfermeiro, 
ou Patrícia será psicóloga. Se Maria for fisioterapeuta, 
então Patrícia será psicóloga. Se Joaquim for enfermeiro, 
então Maria será fisioterapeuta. Ora, Patrícia não será 
psicóloga. Logo conclui-se que: 
 

a) Joana será médica e Joaquim não será 
enfermeiro. 

b) Joana não será médica e Maria não será 
fisioterapeuta. 

c) Joaquim não será enfermeiro e Maria será 
fisioterapeuta. 

d) Joaquim será enfermeiro ou Maria será 
fisioterapeuta. 

e) Joaquim será enfermeiro e Patrícia será 
psicóloga. 

 
32. Caso em um símbolo de um perigo químico possuir  a 
letra F seguida do sinal + (F+), significa que ele é um 
produto: 
 

a) Explosivo. 
b) Facilmente explosivo. 
c) Comburente. 
d) Extremamente inflamável. 
e) Irritante. 
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33. As estatísticas tem demonstrado que a parte do corpo 
humano mais atingida pelos acidentes de trabalho são as 
mãos. Desta forma, são recomendações que garanta a 
saúde de suas mãos, EXCETO:  
 

a) Ao manusear materiais cortantes e ásperos, usar 
as luvas.  

b) Procurar manter as mãos longe de polias, 
roldanas ou correias de transmissão pois podem 
enroscar e feri-las gravemente.  

c) Lembrar de sempre usar luvas quando estiver 
trabalhando em máquinas rotativas como tornos, 
furadeiras, esmeris etc.  

d) Quando manusear tambores pesados e caixas 
grandes, ter cuidado com as mãos e dedos pois 
os mesmos podem ser prensados e sofrer 
esmagamento.  

e) Quando retirar a proteção de uma máquina para 
fazer algum reparo, coloque-a novamente no 
lugar. Ela protegerá suas mãos.  
 

34. São equipamentos de proteção coletiva, EXCETO: 
Proteger mais de uma pessoa simultaneamente. 
Exemplos: 
 

a) Sistema de exaustão. 
b) Sistema de enclausuramento. 
c) Pára-raios. 
d) Sinalização de segurança. 
e) Protetor auricular. 

 
35. Entre as nações que mais emitem os gases 
responsáveis pelo efeito estufa estão todas as seguintes, 
EXCETO: 
 

a) Estados Unidos. 
b) China. 
c) Rússia. 
d) Arábia Saudita. 
e) Índia. 

 
36. Faz-se necessário para uma boa comunicação, 
EXCETO: 
 

a) Diminuir o número de gírias. 
b) Observar postura corporal. 
c) Não atentar para a gesticulação como forma de 

complementação da linguagem falada. 
d) Comunicar não é falar muito, mas sim, falar na 

ocasião oportuna de maneira clara e precisa. 
e) Comunicar não é só falar continuamente, mas 

também ouvir o que os outros têm a dizer. 
 
37. Liberdade! Liberdade! 
Abre as asas sobre nós, 
Das lutas na tempestade 
Dá que ouçamos tua voz 
 
Este trecho acima é do: 
 

a) Hino Nacional Brasileiro. 
b) Hino da Independência. 
c) Hino da Bandeira Nacional. 
d) Hino da Proclamação da República. 
e) Hino da Maçonaria - D. Pedro I. 

 
 
 
 
 

38. Em caso de vazamento de gás é INCORRETO fazer: 
 

a) Fechar os registros. 
b) Não acender luzes. 
c) Não fumar e não acender fósforos. 
d) Abrir portas e janelas. 
e) Chamar o Corpo de Bombeiros (disque 190). 

 
39. Os Estados-membros da União Europeia são, 
EXCETO:  
 

a) Albânia 
b) Bélgica 
c) Chipre 
d) Estônia 
e) Letônia 

 
40. São regras básicas para um bom atendimento ao 
público, EXCETO: 
 

a) Recepcionar 
b) Tergiversar  
c) Amenizar 
d) Aperfeiçoar os serviços 
e) Ter atitude 

 
 

FIM DO CADERNO 







