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           LAGOA 
 

Eu não vi o mar. 
Não sei se o mar é bonito 
Não sei se ele é bravo 
O mar não me importa. 
                
Eu vi a lagoa. 
A lagoa, sim. 
A lagoa é grande 
E calma também. 
 
Na chuva de cores 
Da tarde que explode 
A lagoa brilha 
A lagoa se pinta 
De todas as cores. 
Eu não vi o mar. 
Eu vi a lagoa... 
 
Carlos Drummond de Andrade, Reunião. 
 
 

1. Qual a relação do eu lírico com o mar? 
 
a) Ele deseja conhecer o mar 
b) Ele não conhece o mar. 
c) Ele não tem interesse em conhecer o mar. 
d) As alternativas b e c se completam. 
 

2. O que ele afirma que viu? 
 

a)  Ele diz que  viu o mar calmo 
b)  Ele diz que  viu  a lagoa 
c)  Ele diz que viu o mar bravo 
d) Ele diz que viu a cachoeira 
 

3. Na frase: O mar não me importa, o poeta quis 
dizer: 

 
a) O mar me assusta 
b) O mar não me interessa 
c) Só vi a lagoa 
d) A lagoa se pinta de todas as cores 
 

 
 
 
 

4. Na frase: A lagoa é calma, o poeta demonstrou 
que: 

 
a) A lagoa é tranquila 
b) A lagoa é turbulenta 
c) A lagoa é profunda 
d) Estava chovendo na lagoa 
 

5. Qual dos adjetivos abaixo o poeta não usou para 
caracterizar a lagoa? 

 
a) grande 
b) calma 
c) brilha 
d) perigosa 
 

6. Adjetivo é  palavra modificadora de: 
 
a) substantivo 
b) numeral 
c) verbo 
d) advérbio   
  

7. Assinale a alternativa onde a ortografia está 
incorreta: 

 
a) jeito 
b) jegue 
c) jente 
d) anjinho 
 

8. Assinale a alternativa onde a separação de 
sílabas está incorreta: 

 
a) vas-sou-ra 
b) ho-rri-vel 
c) pas-sa-do 
d) flo-res 
 

9. Assinale a alternativa correta: 
 
a) espediente 

Língua Portuguesa 
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b) enchugar 
c) textura 
d) expeto 
 
 

10. Assinale a ação que não está no futuro. 
 
a) Tu dividiste 
b) Eu falarei 
c) Elas terão 
d) Ele enviará 
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11. São 25 dezenas de pessoas, 14 centenas de 
aves e 40 dezenas de milhar de árvores. 

Escrevendo os números somente com 

algarismos, obtém: 

 
a) 25 pessoas, 140 aves e 400 árvores. 

b) 25 pessoas, 1 400 aves e 4 000 árvores. 
c) 250 pessoas, 1 400 aves e 40 000 árvores. 

d) 250 pessoas, 1 400 aves e 400 000 árvores. 
 

12. Mariana pensou em um número, depois 

dividiu por 11 e o resultado foi igual a 17, 

restando 8. Pedro pensou em outro número 

diferente de Mariana e o dividiu por 5, 

depois multiplicou por 6 e obteve o número 

48. Os números que Mariana e Pedro 

pensaram foram: 

 
a) 33 e 59. 

b) 33 e 30. 
c) 33 e 40. 

d) 195 e 40. 

 

13. Priscila entrou em um táxi, viu que o preço 

da bandeirada era R$7,95 e que cada 

quilômetro rodado custava R$ 8,71. O táxi 

percorreu 6 km. O total a ser pago é: 

 
a) R$47,70. 

b) R$52,26. 
c) R$60,21. 

d) R$99,96. 

 

14. Guilherme convidou 90 pessoas para ir a sua 

festa. Apenas 
3

1
 desses convidados não 

pode comparecer. Se 
3

2
 dos convidados  

eram colegas de faculdade, quantos colegas 

de faculdade foram convidados? 

 
a) 20. 

b) 30. 
c) 40. 

d) 50. 

 

15. Vinicius tinha uma consulta marcada para as 

15 horas, mas o médico se atrasou e ele foi 

atendido somente às 16 horas e 15 minutos. 

De quantas horas foi o atraso do médico? 

 
a) 1 h. 

b) 1,15 h. 
c) 1,25 h. 

d) 1,30 h. 

 

16. A padaria vendeu 5 003 228 pães. Esse 
número tem: 

 
a) 8 algarismos e 3 classes. 

b) 8 algarismos e 4 classes. 

c) 7 algarismos e 3 classes. 

d) 7 algarismos e 4 classes. 

 

17. O preço de 3 livros é R$43,65. Logo, o preço 
de 4 livros é: 

 
a) R$58,00. 

b) R$58,20. 
c) R$87,30. 

d) R$174,60. 

 

18. A diferença de entre 4,4 milhões e 2,3 mil é 

igual a: 

 
a) 2 100 000. 

b) 4 397 700. 
c) 4 387 000. 

d) 4 399 870. 
 

Matemática 
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19. Pedro colheu 7014 quilogramas de feijões e 

quer coloca-los em sacos, cada um com 7 

quilogramas de feijões. Para ensacar todos 

os feijões, ele vai precisar de: 

a) 12 sacos. 

b) 102 sacos. 
c) 1002 sacos. 

d) 7021 sacos. 

 

20. Uma padaria teve no mês de Abril, uma 

despesa de R$4217,01 reais e um 

faturamento de R$3978,09. Nesse mês 

houve lucro ou prejuízo? 

 

a) Lucro de R$238,92. 

b) Prejuízo de R$238,92. 
c) Lucro de R$1761,08. 

d) Prejuízo de R$1761,08. 
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21. O Aedes Aegypti transmite: 
 
a) Dengue 
b) Chikungunya  
c) Zika 
d) Todas as alternativas estão corretas 

22. Seu texto é seguido nos dias de hoje por um 
quarto da população mundial, cerca de 1,3 bilhão 
de pessoas. Os grupos terroristas extremistas 
mulçumanos exigem obediência total  a este livro 
sagrado:   

 
a) Alcorão 
b) Bíblia 
c) O livro de Mormon 
d) Evangelho 

23. As Olimpíadas e as Paraolimpíadas serão 
realizadas, em 2016, no Brasil, na cidade de: 

 
a) São Paulo 
b) Porto Alegre 
c) Rio de Janeiro 
d) Porto Alegre 

24. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 
determinou na quarta feira, dia 03 de fevereiro de 
2016,  a proibição no Rio da comercialização, 
exposição e divulgação da autobiografia de Adolfo 
Hitler, Merin Kampf, de 1925. A legislação brasileira 
criminaliza a divulgação deste regime representado 
por Hitler, chamado de:  
 
a) Nazismo 
b) Comunismo 
c) Capitalismo 
d) Fascismo 

25. Justificando que é para garantir a estabilidade 
econômica, em curto e longo prazos, o governo 
federal quer voltar a cobrança de  um imposto que 
incide sobre quase todas as operações financeiras 
de pessoas e empresas. Tal imposto chama-se 
 

 

a) ICMS 
b) CPMF 
c) RAIS 
d) DARF 

26. Para o médico patologista Paulo Saldiva, um dos 
grandes especialistas em poluição ambiental do 
mundo, a ruptura das barragens da mineradora 
Samarco, ocorrida no dia 5 de novembro, é a maior 
tragédia ambiental de toda a  história do Brasil. O 
fato ocorreu no Estado de: 

 
a) São Paulo 
b) Espirito Santo 
c) Minas Gerais 
d) Rio Grande do Sul. 

 
27. Será realizado em 2 de outubro de 2016  primeiro 
domingo do mês, as eleições no Brasil, com objetivo 
de eleger: 
 
a) Presidente da Republica e os deputados 

federais 
b) Presidente da Republica, deputados e 

senadores. 
c) Prefeitos e vereadores 
d) Prefeito, vereadores e deputados. 

28. Segundo o artigo 3º da Lei Orgânica do 
Município, são símbolos do Município da Estância 
Turístico-Religiosa de Aparecida: 

 
a) a Bandeira, 
b) o Hino 
c)  o Brasão de Armas do Município, 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

 
 
29. Segundo o artigo 3º da Lei Orgânica do 
Município,  as cores oficiais do Município da 
Estância Turístico-Religiosa de Aparecida são: 
 
a) Azul e Verde 
b) Verde e Branco 
c) Branco e Azul 
d) Branco e Verde 

Conhecimentos Gerais e Locais 
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30. Segundo o Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) o 
salário mínimo necessário em maio de 2015 deveria 
ser de 3.377 reais. O valor do salário mínimo atual 
(reajuste a partir de 1 de fevereiro de 2016)  é de: 

 
a) R$ 880.00 
b) R$ 788,00 
c) R$ 1.050,00 
d) R$ 1.150.00 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Eduardo Cardozo 
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 31. Um bom forno deve ter as seguintes 

características: 

 
a) Ter o termômetro calibrado 
b) Caloria uniforme 
c) Vaporização perfeita 
d) todas as alternativas estão corretas 
 
 

32. Causam fermentação lenta: 
 
a) Fermento inadequado 
b) Ambiente muito frio 
c) Excesso de sal 
d) Todas as alternativas estão corretas 
 

33. Qual a função da masseira? 
 
a) misturar os ingredientes e preparar a massa 
b) separar os ingredientes 
c) dividir a massa 
d) n.d.a. 
 
34. Sobre o cilindro: 
 
1- é uma máquina constituída de dois rolos que 

giram em sentidos opostos 
2- a distância entre os cilindros não pode ser 

regulada 
3- o cilindro complementa a ação da masseira 
4- o cilindro é uma máquina perigosa que deve ser 

manuseada com muito cuidado 
 
As afirmações acima são V (verdadeira) e F (falsa): 
 
a) V, V, V, V 
b) V, F, V, V 
c) V, F, F, F 
d) F, F, V, V 

 

35. Dentre os cereais, o único que fornece farinha 
apropriada para panificação é: 
 
a) trigo 
b) centeio 
c) sorgo 
d) milho 

 

36. O trigo, desde a pré-história, é um dos 
alimentos mais importantes para o homem e, hoje 
em dia, é cultivado em quase todas as regiões do 
planeta. 

Existem vários tipos de trigo em todo o mundo, 

com inúmeras variedades, de acordo com suas 

características genéticas. Os tipos mais comuns são:  

I-Trigo duro - apresenta elevado teor de proteínas. 

A farinha de trigo duro é utilizada para confecção 

de massas de pouca ou nenhuma fermentação.  

II- Trigo semi-duro - apresenta médio teor de 

proteínas. A farinha de trigo semi-duro é utilizada 

para a produção de pães, geralmente com a etapa 

de fermentação extensa.  

III-Trigo mole - apresenta baixo teor de proteínas. A       
farinha de trigo mole é utilizada para confecção de 
bolos, biscoitos e bolacha. 
 

Estão corretas: 

 

a) I  e II 

b) 1 e III 
c) 11 e III 

d) I, II, e III 
 

 

37. Qual o ingrediente é considerado, o mais 
importante, em uma panificação: 
 
a) Farinha 
b) Ovo 
c) Fermento 
d) Manteiga 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos Específicos 
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38. O fermento biológico fresco é o mais utilizado 
em panificação. Deve ser mantido no refrigerador, 
para que se conserve inalterado durante 
aproximadamente 6 semanas. A temperatura para 
conservação neste período será de: 
 
 
a) 2 à 5ºC 
b) 3 à 5ºC 
c) 5 à 8ºC 
d) 5 à 10ºC 
 

39. A temperatura de um forno médio ou regular é 
de: 
 
a) 180º C 
b) 240º C 
c) 200º C 
d) 160º C 

 

40. O padeiro experiente: 
 
a) não precisa respeitar a receita, faz tudo de 

cabeça 
b) não precisa separar todos os ingredientes, no 

peso ou medida certa 
c) não precisa usar vasilhas certas para medidas 

das porções: xícara, colher, copo etc 
d) respeita todas as etapas e recomendações para 

a feitura de pães. 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 


