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PORTUGUÊS 
 

TEXTO I 
 
Espantei-me ao saber que uma menina de nove anos lia 
minhas crônicas. Lia e gostava. Lia e entendia. Aí ela 
acrescentou: "Recortei a crônica e trouxe para a 
professora..." Confirmou-se aquilo de que eu sempre 
suspeitara: as crianças são mais sábias que os adultos. 
Porque o fato é que muitos adultos ficaram espantados e 
não quiseram brincar de fazer de contas que eles tinham 
apenas um ano a mais para viver. Ficaram com medo. 
Acharam mórbido.  
As crianças, inconscientemente, sabem que a vida é coisa 
muito frágil, feito uma bolha de sabão. Minha filha Raquel 
tinha apenas dois anos. Eram seis horas da manhã. Eu 
estava dormindo. Ela saiu da caminha dela e veio me 
acordar. Veio me acordar porque ela estava lutando com 
uma idéia que a fazia sofrer. Sacudiu-me, eu acordei, sorri 
para ela, e ela me disse: "Papai, quando você morrer você 
vai sentir saudades?" Eu fiquei pasmo, sem saber o que 
dizer. Mas aí ela me salvou: "Não chore porque eu vou 
abraçar você..." 
As crianças sabem que a vida é marcada por perdas. As 
pessoas morrem, partem. Partindo, devem sentir 
saudades — porque a vida é tão boa! Por isso, o que nos 
resta fazer é abraçar o que amamos enquanto a bolha não 
estoura. Os adultos não sabem disso porque foram 
educados. Um dos objetivos da educação é fazer-nos 
esquecer da morte. Você conhece alguma escola em que 
se fale sobre a morte com os alunos? É preciso esquecer 
da morte para levar a sério os deveres. Esquecidos da 
morte, a bolha de sabão vira esfera de aço. Inconscientes 
da morte aceitamos como naturais as cargas de repressão, 
sofrimento e frustração que a realidade social nos impõe. 
Quem sabe que a vida é bolha de sabão passa a desconfiar 
dos deveres... E, como disse Walt Whitmann, "quem anda 
duzentos metros sem vontade, anda seguindo o próprio 
funeral, vestindo a própria mortalha". 
 

                             (Rubem Alves em Crônicas Escolhidas) 
 

 
 

 
 
 
QUESTÃO 1_____________________________________                                                                                      
De acordo com o texto, é correto afirmar: 
a) A morte é assunto corriqueiro nos meios sociais. 
b) As crianças têm consciência de que a vida é coisa muito 
frágil. 
c) A morte é objeto de estudo nas escolas. 
d) Quem sabe  que  a  vida  é frágil, desconfia  dos deveres 
que a realidade social impõe. 

 
QUESTÃO 2__________________________________     _  
De acordo com as normas gramaticais, apenas uma das 
formas abaixo poderia substituir a forma verbal 
“Espantei-me” que inicia o texto. Assinale-a: 
a) Me espantaria 
b) Me espantarei 
c) Me espantei 
d) Espantar-me-ia 
 
QUESTÃO 3__________________________________ __ 
Assinale a alternativa que completa os espaços em 
branco: 
Peço permissão a_______para retirar-me de______sala a 
fim de atender a_____ordens de trabalho. 
a) Sua Excelência – sua – suas 
b) Vossa Excelência – vossa – vossas 
c) Vossa Excelência – sua – suas 
d) Sua Excelência -  sua – vossas 

 
QUESTÃO 4___________________________ ______    
Assinale a alternativa em que deveria colocar-se uma 
vírgula para obedecer às normas gramaticais: 
a) Espantei-me ao saber que uma menina de nove anos lia 
minhas crônicas 
b) Ela saiu da caminha dela e veio me acordar. 
c) "Papai, quando você morrer você vai sentir saudades?" 
d) Um dos objetivos da educação é fazer-nos esquecer da 
morte. 
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QUESTÃO 5___________________________________  _   
Observe o emprego da palavra PERDA no fragmento: “As 
crianças sabem que a vida é marcada por perdas”. 
Assinale a alternativa cujo emprego das palavras PERCA 
– PERDA não atendeu à grafia correta: 
a) Não    perca   tempo   com    fofocas   no    ambiente   de 
trabalho! 
b) A perca do emprego causou-lhe infortúnio. 
c) Não  é  necessário  que ele perca a hora do almoço para 
fazer o relatório. 
d) Se lhe for conveniente, avise-o de que houve perda nos 
lucros da empresa. 
 
QUESTÃO 6________________________________         _ 
Assinale a alternativa cujas flexões verbais preenchem 
corretamente os espaços em branco: 
Ontem, durante a reunião, ele _________no embate que 
se _________entre dois colegas e, felizmente 
todos___________a calma. 
a) interviu – travou – reaveram 
b) interveio – travou – reaveram 
c) interviu – travou – reouveram 
d) interveio – travou – reouveram 

 
 

MATEMÁTICA 

 
QUESTÃO 7____________________________________  
Dona Aparecida costumava fazer doces para vender em 
uma panela grande, quando o doce ficava no ponto de 
retirar do fogo, ela despejava todo o doce em cima de 
uma mesa de forma retangular, deixando o doce cobrir 
toda a mesa que tinha 2,10 m de comprimento e 1200 
mm de largura, quando o doce esfriava o mesmo era 
cortado em tiras de 6 cm de largura. Desconsiderando a 
dilatação do doce e da mesa, quando Dona Aparecida 
terminar de cortar o doce, quantas tiras de doce dona 
Maria conseguiu formar e encontre a área de cada tira. 
a) 20 tiras e 25,200 m2  

b) 2,0 tiras e 2,5200 m2 

c) 200 tiras e 2,5200 m2 
d) 20 tiras e 2,5200 m2   

 
QUESTÃO 8___________________________________  
Paulo costuma investir seu dinheiro em cavalos, pois tem 
vários criatórios espalhados pelo Brasil, seu investimento 
por cada cavalo é um valor diretamente proporcional ao 
peso e inversamente proporcional a idade. Sabe-se que o 
valor de um cavalo de peso x e com 8 anos de idade é R$ 
21.000,00. Qual é o investimento com um cavalo de 3 

anos de idade e de peso y, sabendo que  
13

7

y

x
? 

a) R$ 1.500,00 
b) R$ 1.800,00 
c) R$ 2.000,00 
d) R$ 2.400,00 

 
QUESTÃO 9_____________________________               _ 
Considere a seguinte situação hipotética: Na Copa do 
Mundo de 2014, 3000 turistas vindos de uma pequena 
cidade do Canadá serão agraciados com ingressos para 
os jogos no estádio Castelão em Fortaleza; dos não-

agraciados com esses ingressos, 
8

1  poderão visitar o 

estádio e participar de algumas promoções realizadas 
pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e 400 
turistas desta mesma cidade não terão direito a 
simplesmente nada. Nessa situação, a quantidade de 
habitantes existentes nesta pequena cidade do Canadá é 
igual a: 
a) 3.600 
b) 4.600 
c) 5.800 
d) 6.220 
 
QUESTÃO 10_____________________________________ 
Em um condomínio residem 200 crianças entre meninos 
e meninas, sabendo que existem 100 meninas neste 
condomínio, para que os meninos representem 20% das 
crianças do condomínio, é necessário sair quantos 
meninos? 
a) 30  
b) 40  
c) 45  
d) 50  
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QUESTÃO 11_____________________________________ 

Observando a figura abaixo, temos que PQ = 10 cm , QT  

= 8cm, TP= 12 cm determine a medida de ON  sabendo 
que o perímetro do MNO é 4,8m. 
a) 100 cm        
b) 120 cm 
c) 130 cm 
d) 150 cm 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 12_____________________________________ 
Há muitos anos atrás, os irmãos — Paulo, José, Pedro e 
João se encontraram em um shopping. Eles tinham 
diferentes amigos íntimos — Beto, Maria, Marcos e Raul 
—, residiam em países diferentes — Japão, Argentina, 
Chile e Equador — e possuem diferentes vícios — 
fumante, apostador, gula e bebida alcoólica. Além disso, 
Paulo residia no Chile, não era amigo de Maria e não era 
apostador. José é fumante, não reside no Japão e é 
amigo de Raul. Pedro não gosta de bebida alcoólica, é 
amigo de Marcos e não reside na Argentina. O vício de 
Maria é a gula e que ela reside no Japão. 
Com base nessas informações, Marque a alternativa 
FALSA. 
a) Paulo é amigo de Beto. 
b) José reside no Equador. 
c) Pedro é apostador. 
d) João é amigo de Maria. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
QUESTÃO 13_____________________________________ 
Sobre o município de Grangeiro: 
I.  Seu clima é tropical quente, semi-árido brando. 
II. As chuvas acontecem sempre de janeiro a setembro. 
III. Sua vegetação é a caatinga arbustiva densa. 
IV. Na    divisão   político-administrativa   o    município   de 
Grangeiro está localizado na Microrregião de Várzea 
Alegre. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Todos os itens estão corretos. 
b) Somente II e III estão corretos. 
c) Todos os itens estão incorretos. 
d) Somente I e III estão corretos. 
 
QUESTÃO 14_____________________________________ 
O Rio São Francisco, popularmente conhecido como o 
“Velho Chico” nasce no Estado: 
a) Pernambuco 
b) Serra da Canastra - AL 
c) Minas Gerais 
d) Sergipe 

 
QUESTÃO 15_____________________________________ 
O conjunto de regras estabelecido por um grupo, que 
rege, disciplina e regulamenta o funcionamento de uma 
Câmara Municipal é chamado de: 
a) Constituição Brasileira 
b) Regimento Interno 
c) Protocolo  
d) Arquivo 
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QUESTÃO 16_____________________________________ 
Na primeira quinzena de Janeiro de 2011 as cidades de 
Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo foram vítimas de 
uma tragédia causadas pelas chuvas deixando mortos e 
desabrigados. Estas cidades pertencem ao estado 
brasileiro: 
a) Rio Grande do Sul 
b) Minas Gerais 
c) São  Paulo 
d) Rio de Janeiro 

 
QUESTÃO 17_____________________________________ 
Sobre o município de Grangeiro é incorreto afirmar: 
a) Que Junco foi o nome primitivo da  localidade e com o 
Decreto Nº 448 de 1933 passou a se chamar Grangeiro. 
b) Foi distrito do município de Caririaçu. 
c) Foi   elevado   à   categoria     de     município     com     a 
denominação de Grangeiro pela Lei Estadual Nº 3.963 de 
dezembro de 1957, desmembrado de Caririaçu. 
d) Que   em   divisão   territorial   datada   de 1-VII-1960,  o 
município é constituído do distrito sede. 
 
QUESTÃO 18_____________________________________ 
Relacione os limítrofes do Ceará: 
( 1 ) Ao Norte              (     ) Pernambuco 
( 2 ) Ao Sul                   (     ) Piauí 
( 3 ) A Leste                 (     ) Oceano Atlântico 
( 4 ) A Oeste                (     ) Rio Grande do Norte e Paraíba 
 
A seqüencia correta é: 
a) 4  2  1  3. 
b) 2  4  1  3. 
c) 3  1  4  2. 
d) 1  4  3  2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

QUESTÃO 191____________________________________ 
Na divisão político-administrativa o município de 
Grangeiro fica localizado: 
a) Na mesorregião Sul cearense. 
b) Na microrregião de Lavras da Mangabeira. 
c) Ao Norte do Estado do Ceará. 
d) Ao Norte de Várzea Alegre. 

 
QUESTÃO 20_____________________________________ 
São Estados da Região Sul  do Brasil: 
a) São Paulo e Rio Grande do Sul 
b) Santa Catarina e Minas Gerais 
c) Paraná e Rio Grande do Sul. 
d) Rio de Janeiro e Paraná. 

 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21_____________________________________ 
”As relações interpessoais acontecem de forma mais 
precisa quando há uma interação mais efetiva entre os 
indivíduos, seja em meio familiar, educacional, 
institucional ou profissional, pois estão ligadas a 
resultados finais de harmonia, sucesso e rendimento 
produtivo.”( Elisangela Bispo Rocha).Assinale a alternativa que 
apresenta uma ação negativa em relacionamentos 
pessoais. 
a) A aceitação que compreende que as pessoas são falhas 
e precisam de ajuda. 
b) O elogio que auxilia  nos laços de simpatia mútua. 
c) A irritação que  transfere a carga de algo errado para 
outra pessoa. 
d) O interesse que mostra a outra pessoa que ela não está 
só. 
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QUESTÃO 22_____________________________________ 
Assinale a alternativa que não é correta em relação às 
funções do arquivo: 
a) Recolher  e  ordenar todos os documentos que circulam 
na repartição. 
b) Arquivar   os   documentos,  visando  a  recuperação  da 
informação. 
c) Selecionar  e  guardar   os documentos evitando  que  as 
pessoas interessadas conheçam as informações. 
d) Conservar e assegurar a integridade dos documentos. 

 

QUESTÃO 23_____________________________________ 
”O correio eletrônico ou e-mail, como é mais comumente 
conhecido, tornou-se popular devido às facilidades 
oferecidas em termos de permitir comunicação além das 
barreiras do tempo e do espaço”. São vantagens do 
correio eletrônico, exceto: 
a) Conveniência e privacidade. 
b) É rápido e barato. 
c) Possibilita incluir documentos, imagens e dados.   
d) Você    pode   conferir   seu    e-mail    somente   no   seu 
computador. 
 
QUESTÃO 24_____________________________________ 
O correto acondicionamento e catalogação dos arquivos 
internos podem  proporcionar um ambiente de trabalho 
organizado e limpo. Assinale a alternativa que não 
apresenta a verdade sobre a informatização dos 
arquivos: 
a) Ocupa muito espaço físico. 
b) Agilidade nas consultas aos documentos. 
c) Sigilo de informação e preservação de documentos. 
d) Sistema de identificação visual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

QUESTÃO 25_____________________________________ 
Em relação a arquivo: 
I. É uma entidade ou órgão administrativo responsável 
pela custódia, pela manutenção e utilização dos arquivos 
sob sua jurisdição. 
II. Os   arquivos   se   iniciam   no   protocolo   através    dos 
documentos produzidos ou recebidos. 
III. É  o  conjunto  de   documentos  que  independente  da 
natureza ou do suporte, são reunidos por acumulação ao 
longo das atividades de pessoas físicas ou jurídicas, 
públicas ou privadas. 
IV. Arquivo   também é conhecido como móvel ou armário 
que guarda documentos. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente os itens  I e III estão corretos. 
b) Os itens I e IV estão incorretos. 
c) Somente o item IV está correto. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
QUESTÃO 26_____________________________________ 
A redação oficial é caracterizada pela impessoalidade, 
uso do padrão culto da linguagem, clareza e formalidade. 
O pronome Vossa Excelência deve ser usado para 
autoridades,  exceto: 
a) Deputado Estadual. 
b) Presidente da República. 
c) Cardeais. 
d) Deputado Federal. 

 
QUESTÃO 27_____________________________________ 
O uso da informática permite realizar certas atividades 
de forma muito rápida, usando teclas de atalho. Para 
localizar  um texto usa-se as teclas de atalho: 
a) CTRL + C 
b) ALT + S 
c) CTRL + L 
d) Num  LOCK 
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QUESTÃO 28_____________________________________ 
O fecho   “Respeitosamente” deve ser usado nas 
comunicações   oficiais endereçadas: 
a) Autoridades superiores. 
b) Autoridade da mesma hierarquia. 
c) Autoridades de hierarquia inferior. 
d) De vereador para vereador. 
 
QUESTÃO 29_____________________________________ 
Correspondência interna usada entre as unidades  
administrativas de um órgão é chamada: 
a) Relatório. 
b) Memorando. 
c) Ofício. 
d) Ata. 

 
QUESTÃO 30_____________________________________ 
” Ética profissional  é o conjunto de obrigações e normas 
a serem cumpridas pelo indivíduo em sua profissão”. É 
importante o comportamento de cada individuo e  a 
maneira de tratar as pessoas. Para sucesso do 
profissional e da empresa algumas regras devem ser 
seguidas, exceto: 
a) Aceitar a  opinião dos colegas sem fugir das regras da 
repartição. 
b) Repassar   todas  as  informações   ouvidas  dos  colegas 
para os  superiores, gerando assim intimidade. 
c) Tratar  todos  com respeito, independente do cargo que 
ocupa. 
d) Evitar  críticas  aos  colegas  ou   conversas   pessoais no 
expediente.  
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