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PORTUGUÊS 

 
O texto a seguir servirá para responder às questões 01, 02, 03, 
04 e 05: 
 

BORBOLETAS 
 

Quando depositamos muita confiança ou expectativas 
em uma pessoa, o risco de se decepcionar é grande. 

As pessoas não estão neste mundo para satisfazer as 
nossas expectativas, assim como não estamos aqui, para 
satisfazer as dela. 

Temos que nos bastar... nos bastar sempre e quando 
procuramos estar com alguém, temos que nos conscientizar de 
que estamos juntos porque gostamos, porque queremos e nos 
sentimos bem, nunca por precisar de alguém. 

As pessoas não se precisam, elas se completam... não 
por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividir 
objetivos comuns, alegrias e vida. 

Com o tempo, você vai percebendo que para ser feliz 
com a outra pessoa, você precisa em primeiro lugar, não precisar 
dela. Percebe também que aquela pessoa que você ama (ou 
acha que ama) e que não quer nada com você, definitivamente, 
não é o homem ou a mulher de sua vida. 

Você aprende a gostar de você, a cuidar de você, e 
principalmente a gostar de quem gosta de você.  

O segredo é não cuidar das borboletas e sim cuidar do 
jardim para que elas venham até você.  

No final das contas, você vai achar não quem você 
estava procurando, mas quem estava procurando por você! 

Mário Quintana 

 

QUESTÃO 01 

As palavras inteiras, você e a expressão no final das contas 
destacadas no texto são classificadas, respectivamente, como: 
 
A) Adjetivo, pronome, advérbio; 
B) Advérbio, pronome, locução adjetiva; 
C) Adjetivo, pronome, locução adverbial; 
D) Pronome, adjetivo, locução adverbial; 
E) Locução adjetiva, pronome, advérbio. 
 

QUESTÃO 02 

O objetivo principal do texto é: 
 
A) Incentivar as pessoas a lutarem sempre por um grande amor; 
B) Aconselhar para que as pessoas não alimentem sentimentos 

amorosos, pois estes só trazem dor; 
C) Mostrar que para ser realmente feliz no amor você tem que 

achar alguém que se sinta dependente de você; 
D) Enfatizar que para conquistar alguém, você precisa saber 

satisfazer as expectativas do outro; 
E) Alertar que para ser feliz com alguém é necessário primeiro 

ser feliz com você mesmo(a). 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

Todas as palavras que recebem acento gráfico no texto são: 
 
A) Oxítonas e monossílabos tônicos; 
B) Oxítonas e paroxítonas; 
C) Proparoxítonas e oxítonas; 
D) Monossílabos  átonos e oxítonas; 
E) Paroxítonas e proparoxítonas. 
 

QUESTÃO 04 

Os verbos depositamos (1º parágrafo) e precisam (4º parágrafo) 
estão flexionadas respectivamente na: 
 
A) 1ª pessoa do plural e 2ª pessoa do plural; 
B) 1ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural; 
C) 2ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural; 
D) 1ª pessoa do plural e 3ª pessoa do singular; 
E) 3ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural. 
 

QUESTÃO 05 

Há um item em que a separação das sílabas está incorreta. 
Qual? 
 
A) ex-pec-ta-ti-vas; 
B) ob-je-ti-vos; 
C) cons-ci-en-ti-zar; 
D) de-ce-p-cio-nar; 
E) pes-so-as. 
 

MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 06 

Um barril foi completamente cheio com 240 litros de vinho. 
Acontece que há um vazamento de 0,5 litros de vinho por dia, por 
um pequeno orifício na parte inferior do barril, sem que ninguém 
perceba. 
 

 
 
Marque a afirmativa CORRETA relacionada à situação descrita. 
 
A) Após 360 dias, o barril terá o seu volume reduzido à quarta 

parte do volume inicial; 
B) Restarão no barril, após 10 dias de vazamento constante, 230 

litros de vinho; 
C) A equação que representa a relação entre as variáveis volume 

(V) de vinho que resta no barril e número de dias (n), é V = (n . 
0,5) litros; 

D) A equação que representa a relação entre as variáveis volume 
(V) de vinho que sairão do barril e número de dias (n), é V = 
240 + (n . 0,5) litros; 

E) A equação que representa a relação entre as variáveis volume 
(V) de vinho que resta no barril e número de dias (n), é V = (n 
+ 0,5) litros. 
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QUESTÃO 07 

Os lados dos quadrados abaixo são respectivamente iguais a x , 
y e z. 
Sabendo-se que a área do quadrado ( 1 ) é a quarta parte da 
área do quadrado ( 2 ) e que a área do quadrado ( 3 ) é o 
quádruplo da área do quadrado ( 2 ), podemos afirmar que: 
 

 
 
A) z = 2y = 4x; 
B) y = 4x; 
C) z = 4y; 
D) z = 16x; 
E) y = 3x. 
 

QUESTÃO 08 

Um pai é 30 anos mais velho que seu filho. Há 5 anos atrás, a 
idade do pai era o quadrado da idade do filho. A soma dos 
algarismos da idade do pai é: 
 
A) 8; 
B) 7; 
C) 6; 
D) 5; 
E) 4. 
 

ANOTAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 09 
Leia, atentamente, o anúncio a seguir, publicado na revista Veja: 
 

 

 
 
Marque a opção que não apresenta uma relação baseada na 
reportagem acima: 
 
A) A evolução das técnicas e do instrumental cirúrgico e o 

número de procedimentos cirúrgicos; 
B) A idade média dos pacientes que realizam cirurgias plásticas e 

o número de procedimentos cirúrgicos; 
C) Total de cirurgias plásticas por hora no país e a satisfação dos 

pacientes; 
D) O aprimoramento das técnicas e do instrumental cirúrgico e a 

segurança das intervenções estéticas; 
E) São mais de 80 cirurgias por horas em 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x z y 
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QUESTÃO 10 

Qual é o dominó que completa a sequência? 
 

 
 
 

A)  
 
 

B)  
 
 

C)  
 
 

D)  
 
 

E)  
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o Secretário 
Especial da Copa 2014 do Governo do Estado do Ceará: 
 
A) Gony Arruda; 
B) Arruda Bastos; 
C) Ferruccio Feitosa; 
D) Bismarck Maia; 
E) Francisco Bezerra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 12 

A Comissão da Verdade criada pela Presidenta da República, 
através Lei 12.528, de 18 de novembro de 2011, terá prazo de 
dois anos, a partir de sua instalação, para a conclusão dos seus 
trabalhos. Assinale a alternativa que aponta incorretamente um 
dos membros da referida comissão: 
 
A) Gilson Dipp; 
B) Cláudio Fonteles; 
C) Maria Rita Kehl; 
D) José Carlos Dias; 
E) Ayres Britto. 
 

QUESTÃO 13 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o estado que não 
faz fronteira com o Estado do Ceará: 
 
A) Piauí; 
B) Rio Grande do Norte; 
C) Pernambuco; 
D) Sergipe; 
E) Paraíba. 
 

QUESTÃO 14 

Dentro do conjunto de obras estruturantes em Fortaleza para a 
Copa de 2014 está a construção do Ramal Parangaba Mucuripe. 
A linha fará uma importante ligação entre o setor hoteleiro da orla 
marítima de Fortaleza e o centro da capital, a partir de sua 
integração com a Linha Sul. O Ramal vai ser operado com 
composições de VLT. Assinale a alternativa que aponta 
corretamente o significado da sigla VLT: 
 
A) Veículo Liga Transporte; 
B) Veículo Leve Transportador; 
C) Veículo Leva sobre Trilhos; 
D) Veículo Leve Turístico; 
E) Veículo Leve sobre Trilhos. 
 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa que aponta corretamente a quantidade de 
municípios existentes no Estado do Ceará: 
 
A) 184; 
B) 185; 
C) 186; 
D) 187; 
E) 188. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Responda as questões seguintes que tratam a respeito de 
Primeiros Socorros. 
 

QUESTÃO 16 

Em caso de acidentes, a fim de evitar consequências 
irreversíveis, devem ser adotadas algumas ações, exceto: 
 
A) Dominar rapidamente a situação e prevenir perigos mortais; 
B) Afastar os feridos dos locais onde estes possam correr perigo; 
C) Em caso de acidente em estradas deve-se colocar o triângulo 

de sinalização num local bem visível e usar o colete de 
sinalização; 

D) Caso haja necessidade de chamar uma ambulância, a 
solicitação somente deverá ser efetuada após esgotadas as 
tentativas de socorro; 

E) Devem verificar-se o tipo e importância das lesões, controlar o 
pulso e a respiração do ferido. 

 

QUESTÃO 17 

Em caso de acidentes, para o bom atendimento da(s) vítima(s) é 
recomendável, exceto: 
 
A) Manter a calma. Evitar pânico e assumir a situação; 
B) Antes de qualquer procedimento, avaliar a cena do acidente e 

observar se ela pode oferecer riscos, para o acidentado e para 
você; 

C) Os circunstantes devem ser aproximados do acidentado, com 
calma e educação; 

D) O acidentado deve ser mantido afastado dos olhares de 
curiosos, preservando a sua integridade física e moral; 

E) Atuar de maneira tranquila e hábil, o acidentado sentirá que 
está sendo bem cuidado e não entrará em pânico. 

 

QUESTÃO 18 

Sinais vitais são aqueles que indicam a existência de vida. São 
reflexos ou indícios que permitem concluir sobre o estado geral 
de uma pessoa. Os sinais sobre o funcionamento do corpo 
humano que devem ser compreendidos e conhecidos são, 
exceto: 
 
A) Temperatura; 
B) Sudorese; 
C) Pulso; 
D) Respiração; 
E) Pressão arterial. 
 

QUESTÃO 19 

Asfixia pode ser definida como sendo parada respiratória, com o 
coração ainda funcionando. É causada por certos tipos de 
traumatismos, exceto:  
 
A) Traumatismo na cabeça; 
B) Traumatismo na boca; 
C) Traumatismo na coluna; 
D) Traumatismo no pescoço; 
E) Traumatismo no tórax. 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 

Dentre as principais causa de asfixia, não podemos incluir: 
 
A) Bloqueio da passagem de ar; 
B) Insuficiência de oxigênio no ar; 
C) Impossibilidade do sangue em transportar oxigênio; 
D) Aumento da temperatura corporal; 
E) Compressão do corpo. 
 

QUESTÃO 21 

O choque que ocorre devido à redução do volume intravascular 
por causa da perda de sangue, de plasma ou de água perdida em 
diarreia e vômito é denominado: 
 
A) Choque hipovolêmico; 
B) Choque cardiogênico; 
C) Choque septicêmico; 
D) Choque anafilático; 
E) Choque neurogênico. 
 

QUESTÃO 22 

Dentre as causas principais do estado de choque não se inclui: 
 
A) Hemorragias intensas (internas ou externas); 
B) Infarto; 
C) Taquicardias; 
D) Depressão; 
E) Queimaduras graves. 
 

QUESTÃO 23 

A figura abaixo demonstra um método de transporte de 
acidentados. O referido método é denominado: 
 

 
 
A) Transporte de apoio; 
B) Transporte ao colo; 
C) Transporte de arrasto; 
D) Transporte ao ventre; 
E) Transporte de bombeiro. 
 

QUESTÃO 24 

O tipo de hemorragia em que o sangue sai em jato pulsátil e se 
apresenta com coloração vermelho vivo é denominada: 
 
A) Interna; 
B) Externa; 
C) Venosa; 
D) Arterial; 
E) Mista. 
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QUESTÃO 25 

A ocorrência de sangramento pelo conduto auditivo externo é 
denominada: 
 
A) Epistaxe; 
B) Rinorragia; 
C) Otorragia; 
D) Hemoptise; 
E) Estomatorragia. 
 
As questões seguintes referem-se ao Estatuto da Criança e 
do Adolescente. Responda-as de acordo as disposições 
contidas na Lei nº 8.069/90. 
 

QUESTÃO 26 

A garantia de prioridade conferida às crianças e aos adolescentes 
não compreende: 
 
A) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 

circunstâncias; 
B) Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de 

relevância pública; 
C) Preferência na formulação e na execução das políticas sociais 

públicas; 
D) Direito ao meio ambiente equilibrado e harmônico; 
E) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 
 

QUESTÃO 27 

O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos, exceto: 
 
A) Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços 

comunitários, ressalvadas as restrições legais; 
B) Opinião e expressão; 
C) Crença e culto religioso; 
D) Brincar, praticar esportes e divertir-se; 
E) Participar da vida familiar, comunitária e política. 
 

QUESTÃO 28 

Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa 
de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação 
reavaliada, no máximo, a cada: 
 
A) 2 meses; 
B) 3 meses; 
C) 4 meses; 
D) 5 meses; 
E) 6 meses. 
 

QUESTÃO 29 

Salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior 
interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária, 
a permanência da criança e do adolescente em programa de 
acolhimento institucional não se prolongará por mais de: 
 
A) 2 anos; 
B) 3 anos; 
C) 4 anos; 
D) 5 anos; 
E) 6 anos. 
 
 

QUESTÃO 30 

A família que se estende para além da unidade pais e filhos ou da 
unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a 
criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e 
afetividade, é denominada: 
 
A) Natural; 
B) Biológica; 
C) Ampliada; 
D) Afetiva; 
E) Escolhida. 
 

QUESTÃO 31 

É necessário a o consentimento do menor, colhido em audiência, 
para sua inserção em família substituta quando este contar com 
mais de: 
 
A) 8 anos; 
B) 9 anos; 
C) 10 anos; 
D) 11 anos; 
E) 12 anos. 
 

QUESTÃO 32 

Sobre a colocação de menor em família substituta, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, 

tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da 
criança ou adolescente; 

B) Não se deferirá colocação em família substituta a pessoa que 
revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza 
da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado; 

C) A colocação em família substituta admitirá, excepcionalmente, 
transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a 
entidades governamentais ou não-governamentais, sem 
autorização judicial; 

D) A colocação em família substituta estrangeira constitui medida 
excepcional, somente admissível na modalidade de adoção; 

E) Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará 
compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, 
mediante termo nos autos. 

 

QUESTÃO 33 

A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até: 
 
A) 18 anos incompletos; 
B) 18 anos completos; 
C) 21 anos incompletos; 
D) 21 anos completos; 
E) 24 anos completos. 
 

QUESTÃO 34 

Salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes, à data 
do pedido, o adotando deve contar com, no máximo: 
 
A) 12 anos; 
B) 14 anos; 
C) 16 anos; 
D) 18 anos; 
E) 21 anos. 
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QUESTÃO 35 

Independentemente do estado civil, podem adotar os maiores de: 
 
A) 14 anos; 
B) 15 anos; 
C) 16 anos; 
D) 17 anos; 
E) 18 anos. 
 

QUESTÃO 36 

O adotante há de ser, pelo menos: 
 
A) 12 anos mais velho do que o adotando; 
B) 14 anos mais velho do que o adotando; 
C) 16 anos mais velho do que o adotando; 
D) 18 anos mais velho do que o adotando; 
E) 20 anos mais velho do que o adotando. 
 

QUESTÃO 37 

Sobre a Adoção, assinale a alternativa incorreta: 
 
A) A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após 

inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer antes do 
procedimento, antes de prolatada a sentença; 

B) A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens 
para o adotando e fundar-se em motivos legítimos; 

C) Enquanto não der conta de sua administração e saldar o seu 
alcance, não pode o tutor ou o curador adotar o pupilo ou o 
curatelado; 

D) A adoção depende do consentimento dos pais ou do 
representante legal do adotando; 

E) O consentimento será dispensado em relação à criança ou 
adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido 
destituídos do poder familiar. 

 

QUESTÃO 38 

Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado 
fora do País, o estágio de convivência, cumprido no território 
nacional, será de, no mínimo: 
 
A) 15 dias; 
B) 30 dias; 
C) 45 dias; 
D) 60 dias; 
E) 90 dias. 
 

QUESTÃO 39 

A autoridade judiciária providenciará, sob pena de 
responsabilidade, a inscrição das crianças e adolescentes em 
condições de serem adotados que não tiveram colocação familiar 
na comarca de origem, e das pessoas ou casais que tiveram 
deferida sua habilitação à adoção nos cadastros estadual e 
nacional, no prazo de: 
 
A) 24 horas; 
B) 48 horas; 
C) 72 horas; 
D) 96 horas; 
E) 120 horas. 
 
 
 

QUESTÃO 40 

Nos processos de adoção, a habilitação de postulante estrangeiro 
ou domiciliado fora do Brasil terá validade máxima de: 
 
A) 6 meses; 
B) 9 meses; 
C) 1 ano; 
D) 2 anos; 
E) 3 anos. 
 

QUESTÃO 41 

A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao 
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício 
da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes, 
exceto: 
 
A) Igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola; 
B) Direito de ser respeitado por seus educadores; 
C) Direito de contestar métodos pedagógicos, podendo recorrer 

às instâncias escolares superiores; 
D) Direito de organização e participação em entidades estudantis; 
E) Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 
 

QUESTÃO 42 

É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, exceto: 
 
A) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os 

que a ele não tiveram acesso na idade própria; 
B) Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao 

ensino médio; 
C) Atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 
D) Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 

oito anos de idade; 
E) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 

criação artística, segundo a capacidade de cada um. 
 

QUESTÃO 43 

Assinale a alternativa incorreta: 
 
A) O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 

objetivo; 
B) O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público 

importa responsabilidade da autoridade competente; 
C) A oferta irregular pelo poder público do ensino obrigatório 

importa responsabilidade da autoridade competente; 
D) Compete ao poder público recensear os educandos no ensino 

fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou 
responsável, pela frequência à escola; 

E) Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus 
filhos ou pupilos na rede regular de ensino. 

 

QUESTÃO 44 

Salvo na condição de aprendiz, é proibido qualquer trabalho a 
menores de: 
 
A) 18 anos de idade; 
B) 17 anos de idade; 
C) 16 anos de idade; 
D) 15 anos de idade; 
E) 14 anos de idade. 
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QUESTÃO 45 

Sobre o Direito à Profissionalização, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
A) A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por 

legislação especial; 
B) Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional 

ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de 
educação em vigor; 

C) Ao adolescente até dezoito anos de idade é assegurada bolsa 
de aprendizagem; 

D) Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são 
assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários; 

E) Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho 
protegido. 

 

QUESTÃO 46 

Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de 
trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade 
governamental ou não-governamental, é permitido trabalho: 
 
A) Noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as 

cinco horas do dia seguinte; 
B) Perigoso, insalubre ou penoso; 
C) Técnico-científico que demande empenho em seu 

aprendizado; 
D) Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu 

desenvolvimento físico, psíquico, moral e social; 
E) Realizado em horários e locais que não permitam a frequência 

à escola. 
 

QUESTÃO 47 

Somente poderão ingressar e permanecer nos locais de 
apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais ou 
responsável as crianças menores de:  
 
A) 18 anos; 
B) 16 anos; 
C) 14 anos; 
D) 12 anos; 
E) 10 anos. 
 

QUESTÃO 48 

É permitida a venda à criança ou ao adolescente de: 
 
A) Armas, munições e explosivos; 
B) Bebidas alcoólicas; 
C) Produtos cujos componentes possam causar dependência 

física ou psíquica ainda que por utilização indevida; 
D) Ingressos para espetáculos, desde que de acordo com a 

classificação etária indicada; 
E) Fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo 

seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer 
dano físico em caso de utilização indevida. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 49 

São linhas de ação da política de atendimento, exceto:  
 
A) Políticas sociais básicas; 
B) Políticas e programas de assistência social, em caráter 

principal, para aqueles que deles necessitem; 
C) Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e 

psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, 
exploração, abuso, crueldade e opressão; 

D) Serviço de identificação e localização de pais, responsável, 
crianças e adolescentes desaparecidos; 

E) Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos 
da criança e do adolescente. 

 

QUESTÃO 50 

São diretrizes da política de atendimento, exceto:  
 
A) Regionalização do atendimento; 
B) Criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos 

direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e 
controladores das ações em todos os níveis; 

C) Criação e manutenção de programas específicos, observada a 
descentralização político-administrativa; 

D) Manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais 
vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e 
do adolescente; 

E) Integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério 
Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, 
preferencialmente em um mesmo local, para efeito de 
agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se 
atribua autoria de ato infracional. 

 
 
 




