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Leia com muita atenção este inspirador texto: 

 

Cuide do seu jardim 

 Não corra atrás das borboletas. 

 

Dê o que você tem de melhor e a vida lhe retribuirá! Muitas vezes, passamos um longo tempo de nossas 

vidas correndo desesperadamente atrás de algo que desejamos, seja um amor, um emprego, uma amizade, uma 

casa, etc. Muitas vezes, a vida usa símbolos, acontecimentos que são sinais para que possamos entender que, 

antes de merecermos aquilo que desejamos, precisamos aprender algo de importante, precisamos estar prontos 

e maduros para viver determinadas situações. 

Se isso está acontecendo na sua vida, pare e reflita sobre a seguinte frase: Não corra atrás das 

borboletas. Cuide do seu jardim e elas virão até você! Devemos compreender que a vida segue seu fluxo e que 

esse fluxo é perfeito. Tudo acontece no seu devido tempo. Nós, seres humanos, é que nos tornamos ansiosos e 

estamos constantemente querendo "empurrar o rio". O rio vai sozinho, obedecendo ao ritmo da natureza. Se 

passarmos todo o tempo desejando as borboletas e reclamando porque elas não se aproximam da gente, mas 

vivem no jardim do nosso vizinho, elas realmente não virão. Mas se nos dedicarmos a cuidar de nosso jardim 

e a transformar o nosso espaço (a nossa vida) em um ambiente agradável, perfumado e bonito, será inevitável 

- as borboletas virão até nós! 

      

                           Disponível em: <http://www.dicadeumamigo.com/informativo/palavras-pensamentos-e-ensinamentos/cuide-do-seu-jardim/>.  

 

 

 

O texto se contrói por meio da seguinte métafora “Não corra atrás das borboletas. Cuide de seu jardim e elas 

virão até você”. Assim, é correto afirmar: 

 

(A) As “borboletas” representam nosso contato com a natureza, já o “jardim” é a simbologia do meio em que 

vivemos. 

(B) As “borboletas” representam as pessoas que vivem ao nosso redor, já o “jardim” é a simbologia de nossas 

relações interpessoais. 

(C) As “borboletas” representam tudo aquilo que intencionamos alcançar, já o “jardim” é a simbologia para a 

nossa vida.  

(D) As “borboletas” representam nossa fé e coragem,á o “jardim” é a simbologia da ação que praticamos para 

concretizar aquilo que acreditamos. 

 

  

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 01 
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Releia esta passagem: 

“Mas se nos dedicarmos a cuidar de nosso jardim e a transformar o nosso espaço (a nossa vida) em um 

ambiente agradável, perfumado e bonito, será inevitável - as borboletas virão até nós!” 

A ideia expressa pelo conector em destaque é de: 

(A) Adição. 

(B) Alternância. 

(C) Conclusão. 

(D) Oposição. 

 

 

Assinale a alternativa que justifica o emprego da vírgula no trecho: “[...] precisamos aprender algo de 

importante, precisamos estar prontos e maduros para viver determinadas situações.” 

(A) Separar orações coordenadas. 

(B) Antes de gerúndio. 

(C) Isolar adjunto adverbial.  

(D) Inserção de uma explicação. 

 

 
 

Assinale a alternativa em que o verbo é classificado como verbo intransitivo: 

(A) Minha casa é a mais decorada.  

(B) As paisagens floresceram na primavera.   

(C) A borboleta enfeitou a janela.  

(D) O sentimento inunda nosso coração. 

 

 

Observe atentamente estas sentenças: 

I – Um e outro teste exige o raciocínio lógico. 

     Um e outro teste exigem o raciocínio lógico. 

II – A fé ou a força é essencial a nossa vida. 

      A fé ou a força são essenciais a nossa vida.  

III – A arara-azul é uma das espécies que se encontra em extinção. 

        A arara-azul é uma das espécies que se encontram em extinção. 

Admitem-se ambas as concordâncias em:  

(A) I. 

(B) II. 

(C) II e III. 

(D) I e III. 

 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 
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Seja n um número qualquer, inteiro e positivo. Se n é par, divida-o por 2; se n é ímpar, multiplique-o por 3 e 

adicione 1 ao resultado. Esse procedimento deve ser repetido até que se obtenha como resultado final o número 

1. Assim, por exemplo, se n = 12, tem-se: 

 

12 6 3 10 5 16 842 1 
 

Ou seja, foram necessárias 9 passagens até obter-se o resultado 1. Nessas condições, se n=11, o número de 

passagens necessárias para obter-se o resultado final 1 será 

(A) 14  

(B) 7 

(C) 8 

(D) 11 

 

 

 

O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes 

condições: em janeiro foram vendidas 33.000 passagens; em fevereiro, 34.500; em março, 36.000. Esse padrão de 

crescimento se mantém para os meses subsequentes. 

Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado?  

(A) 38.000 

(B) 42.000 

(C) 40.500  

(D) 41.000 

 

 

 

Eduardo possui duas contas bancárias: uma no Banco Alpha e outra no Banco Lótus. O saldo de sua conta no 

Banco Alpha possui 3 unidades monetárias a menos do que o seu saldo no Banco Lótus. Além disso, o dobro 

de seu saldo no Banco Alpha mais o triplo de seu saldo no Banco Lótus é igual a 24 unidades monetárias. Os 

saldos de Eduardo nos Bancos Alpha e Lótus são, respectivamente:  

(A) 1 e 3 

(B) 4 e 7 

(C) 3 e 6 

(D) 5 e 8 

 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 
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Numa pista circular de autorama, um carrinho vermelho dá uma volta a cada 72 segundos e um carrinho azul 

dá uma volta a cada 80 segundos. Se os dois carrinhos partiram juntos, quantas voltas terá dado o mais lento 

até o momento em que ambos voltarão a estar lado a lado no ponto de partida?  

a) 9  

b) 7  

c) 8  

d) 6  

 

 

 
No gráfico estão representados os gols marcados e os gols sofridos por uma equipe de futebol nas dez primeiras 

partidas de um determinado campeonato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que, neste campeonato, as equipes ganham 3 pontos para cada vitória, 1 ponto por empate e 0 

ponto em caso de derrota, a equipe em questão, ao final da décima partida, terá acumulado um número de 

pontos igual a 

(A) 18. 

(B) 15. 

(C) 17. 

(D) 20. 

 

 

 

 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 
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Conforme estabelece o Artigo 2º da Lei Federal 8069/90, considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a 

pessoa __________________, e adolescente aquela entre ___________ e dezoito anos de idade.  

(A) de dez anos de idade completos /onze.  

(B) até dez anos de idade incompletos/dez.  

(C) até doze anos de idade incompletos/doze. 

(D) até onze anos de idade incompletos/onze.  

 

 

 

 

O Artigo 18-B da Lei Federal 8.069/1990, estabelece que os pais, os integrantes da família ampliada, os 

responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de 

cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los que utilizarem castigo físico ou 

tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto 

estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo 

com a gravidade do caso: (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 

 

I – encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família; (Incluído pela Lei nº 13.010 de 

2014) 

II – encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; (Incluído pela Lei nº 13.010 de 2014) 

III – encaminhamento a cursos ou programas de orientação; (Incluído pela Lei nº 13.010 de 2014) 

IV – penas como reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano.    

 

É correto afirmar que:  

(A) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 

(B) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  

(C) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.  

(D) Todas as afirmativas estão corretas.  

 

 

 

Com relação aos Primeiros Socorros em caso de fraturas é correto afirmar, EXCETO:  

(A) Se a fratura for exposta, cubra o ferimento com gaze ou pano limpo.   

(B) Imobilize a região lesada com tábua, papelão ou madeira, envolvendo uma faixa; 

(C) Em caso de sangramento incessante (hemorragia), realize uma leve compressão com pano limpo. 

(D) Tente realinhar o membro ou retornar o osso, isso pode aliviar a dor.   

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 
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Sabemos que ferimentos estão sujeitos à infecção, inclusive tetânica. Numa emergência, deve-se fazer, 

EXCETO: 

(A) Usar algodão e ou lenço de papel diretamente no ferimento.  

(B) Lavar com água e sabão. 

(C) Proteger com gaze ou pano limpo.  

(D) Não tocar no ferimento com as mãos. 

 

 

Em caso de sangramento no nariz é necessário sentar a vítima com a cabeça para frente para evitar que ela 

engula o sangue – também é importante que ela respire pela boca. Então, deve pressionar as narinas com o 

dedo indicador e o polegar durante: 

(A) 2 a 5 minutos.  

(B) 10 a 15 minutos.  

(C) 5 a 10 minutos.  

(D) 15 a 20 minutos.  

 

 

Acerca do disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente a respeito do Direito à Vida e à Saúde, marque a 

alternativa ERRADA.  

(A) É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal.     

(B) Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-

natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal.  

(C) A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais 

públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de 

existência.  

(D) O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento 

materno, salvo aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade.  

 

 
 

Durante um atendimento de Primeiros Socorros, se a vítima estiver impossibilitada de respirar, poderá morrer 

ou ter danos irreversíveis no cérebro. Se notar obstrução de passagem de ar, tome as seguintes providências:  

I. Abra a boca da vítima e, com os dedos, remova dentaduras (próteses), restos de alimentos, sangue, 

líquidos e outros objetos que possam estar impedindo a perfeita respiração. 

II. Posicione corretamente a cabeça, com o queixo levemente erguido, facilita a respiração. 

III. Deve-se tomar muito cuidado com a possibilidade de fratura de coluna cervical (pescoço quebrado).  
 

É CERTO o que se afirma em: 

(A) I, II e III. 

(B) I e II. 

(C) II.  

(D) III. 

 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 
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Sobre o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente a respeito do Direito à Convivência Familiar e 

Comunitária, indique a alternativa FALSA.  

(A) Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 

qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 

(B) A falta ou a carência de recursos materiais constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do 

poder familiar.  

(C) A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese 

de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão, contra o próprio filho ou filha.    

(D) Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, 

em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de 

pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.  

 

 

Ao se realizar um atendimento de primeiros socorros motivado por um acidente de trânsito, NÃO se deve:     

I - Tentar remover a vítima presa nas ferragens, sem estar preparado.  

II - Abandonar a vítima de acidente.  

III - Omitir socorro sob pretexto de não testemunhar.  

IV -  Deixar de colaborar com as autoridades competentes.  

  

É verdadeiro o que se afirma em:  

(A) I, II e IV. 

(B) III e IV. 

(C) I, II, III e IV.  

(D) I e II.  

 

 

A Lei 8.069/1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, afirma em seu artigo 4º que: é dever 

da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer,  à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

 

Estabelece, ainda, no parágrafo único, que esta garantia de prioridade compreende: 

 

(A) Oportunidade de trabalho em todo território nacional.  

(B) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias.  

(C) Passe livre nos transportes públicos até atingir a idade adulta.  

(D) Igualdade de atendimento com os demais indivíduos nos serviços públicos. 

 

 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 


