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NÍVEL ALFABETIZADO 

 

Texto I 

Ceará mira contratação do meia Thomás, 

do Sport 

Esta é a segunda tentativa do Ceará... 

(29/03/2018) 

 

1. (Concurso Aurora/2018) O texto acima é 

considerado como: 

 

A) uma tirinha; 

B) uma charge; 

C) uma manchete; 

D) uma propaganda; 

E) um jogo. 

 

2. (Concurso Aurora/2018) O termo 

“mira”, na faixa acima, pode ser 

compreendido como: 

 

A) deseja; 

B) observa; 

C) aponta; 

D) descarta; 

E) desiste. 

 

 

3. (Concurso Aurora/2018) A ilustração é 

bem atual, representa situações e agentes 

bem conhecidos e serve para: 

A) fazer um convite; 

B) fazer uma crítica; 

C) ensinar uma regra; 

D) explicar uma atitude; 

E) defender uma ideia. 

 

4. (Concurso Aurora/2018) Ainda sobre a 

ilustração do pai nosso alterado, 

podemos afirmar: 

A) é a maior prova de que devemos apelar 

para oração; 

B) comete um pecado porque acende vela e 

endeusa quem não é santo; 

C) mostra uma brincadeira que não representa 

a realidade; 

D) cria uma situação embaraçosa para o ex-

presidente; 

E) apresenta de forma engraçada uma 

realidade do caos político no País. 

 

Charge 
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5. (Concurso Aurora/2018) Podemos dizer 

que a chage: 

 

A) é mera obrigação dos brasileiros; 

B) nada significa porque os políticos são 

corruptos; 

C) é a manifestação da simpatia; 

D) é o maior exercício de cidadania; 

E) serve apenas para enriquecer alguns. 

 

6. (Concurso Aurora/2018) As 

personagens envolvidas na charge 

podem ser classificadas: 

 

A) cidadãos de diversos ofícios e classes 

sociais; 

B) pessoas comuns que ainda acreditam em 

políticos; 

C) correligionários de um mesmo partido; 

D) cabos eleitorais que trabalham na eleição; 

E) pessoas envolvidas em um processo 

retrógrado de eleição. 

 

7. (Concurso Aurora/2018) Ainda sobre a 

temática trabalhada na charge, 

podemos afirmar: 

 

I. Em 2018 os eleitores vão eleger presidente 

da República, governadores dos estados, 

dois terços do Senado Federal, deputados 

federais e deputados estaduais ou 

distritais. 

II. A partir de julho os agentes públicos 

ficam proibidos de praticar várias 

condutas, entre as quais, remover, 

transferir ou exonerar servidor público. 

Também são vedadas a realização de 

inaugurações e a contratação de shows 

artísticos pagos com recursos públicos. 

III. A data estabelecida para o primeiro turno 

das eleições é 07 de outubro de 2018. 

Dadas as proposições acima, marque a 

opção correta: 

A) I e II estão corretas; 

B) I e III estão corretas; 

C) II e III estão corretas; 

D) todas estão corretas; 

E) apenas III está correta. 

 

8. (Concurso Aurora/2018) O servidor 

entra no trabalho às 10:30 horas para 

uma jornada de expediente corrido. Este 

servidor deve sair às: 

 

A) 17:30 horas 

B) 16:30 horas 

C) 17:00 horas 

D) 16:00 horas 

E) 18:00 horas 

 

9. (Concurso Aurora/2018) O valor do 

salário mínimo em vigor desde o dia 01 

de janeiro de 2018 é de: 

 

A) R$ 954,00 

B) R$ 937,00 

C) R$ 936,93 

D) R$ 955,17 

E) R$ 936,93 

 

10. (Concurso Aurora/2018) Quando 

falamos em higiene no trabalho, 

dizemos: 

 

A) é somente a conservação de um ambiente 

limpo e organizado, afinal ninguém gosta 

de se encontrar em um ambiente sujo. 
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B) é um conjunto de procedimentos que 

favorecem o espaço físico. 

C) diz respeito a um conjunto de 

procedimentos e normas que têm como 

objetivo principal a proteção do 

trabalhador, zelando por sua integridade 

mental e física, tem caráter preventivo. 

D) é um trabalho de intervenção e reparador, 

diagnosticados os problemas, cabe a 

empresa empreender recursos humanos e 

financeiros para resolver as questões 

existentes. 

E) Não é da competência do empregado 

conhecer a importância dessas medidas de 

higiene, esta é uma responsabilidade única 

e exclusiva do empregador e é uma forma 

de prevenção de problemas relacionados à 

saúde e bem-estar de sua equipe. 

 

11. (Concurso Aurora/2018) Dadas as 

proposições abaixo, marque a incorreta: 

A) temperatura extrema, má iluminação, ruído 

e umidade são alguns dos riscos físicos que 

podem ocorrer no ambiente de trabalho e 

podem contribuir para a má qualidade do 

trabalho executado, afetando o 

desempenho dos empregados. 

B) poeira, fungos, neblina, gases e vapores 

precisam ser analisados pois podem afetar 

o sistema respiratório e causar sérios danos 

aos pulmões. 

 

C) é unicamente responsabilidade dos 

funcionários o uso de EPIs (equipamento 

de proteção individual), como luvas, 

máscaras, capacetes, protetores auditivos e 

óculos, afinal eles são os grandes 

prejudicados. 

D) Os acidentes de trabalho podem ter 

diferentes causas: organizacionais, 

materiais ou humanas. Todas elas geram 

consequências negativas para a empresa e 

para os trabalhadores, por isso é tão 

importante que sejam evitados. 

E) Reconhecer a importância da higiene e 

segurança no trabalho é uma forma de 

demonstrar aos colaboradores que eles são 

valorizados pela empresa 

 

12. (Concurso Aurora/2018) A opção em 

que não aparecem condições do Ser 

Cidadão Moral, é: 

 

A) Ser consciente de si e dos outros. 

B) Deixar-se governar, ser passivo.  

C) Reconhecer-se como autor da ação, 

respondendo por ela, ser responsável. 

D) Ter capacidade para controlar e orientar 

desejos, impulsos, tendências, paixões, ser 

dotado de vontade.  

E) Ter poder para autodeterminar-se, dando a 

si mesmo as regras de conduta, ser livre. 

 

 

13. (Concurso Aurora/2018) O Estatuto 

do Servidor do Estado do Ceará, em seu 

capítulo VI,  Art. 27, ancorado na Lei nº 

13.092, de 8.1.2001 – D. O.U regulamenta 

o período de tempo de 03 (três) anos de 

exercício do servidor nomeado por 

concurso para o cargo efetivo. Tal 

período é destinado a apurar as 

qualidades e aptidões do servidor para o 

cargo, julgando a conveniência de sua 

permanência no serviço. Este mesmo 

processo será utilizado para a 

contratação efetiva deste concurso. Este 

período é chamado de:  
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A) Estágio proposital.  

B) Estágio provisório.  

C) Estágio curricular.  

D) Estágio remunerado. 

E) Estágio probatório. 

 

ABUSOS 

 
 

14. (Concurso Aurora/2018) Abusos trata 

de um tema muito recorrente nas falas 

daqueles que estão em contato constante 

com o público; embora seja pouco 

respeitado(a) na prática. A esse termo 

denominamos de: 

 

A) responsabilidade; 

B) amizade; 

C cidadania; 

D) fraternidade; 

E) resiliência. 

 

 

A COPA 

 
 

15. (Concurso Aurora/2018) Sobre as 

ideias expressas na ilustração da copa e 

de acordo com as notícias veiculadas em 

jornais, revistas e televisão, é correto 

afirmar: 

A) Após a cerimônia de abertura, a anfitrião 

goleou a Arábia Saudita de 5 X 1; 

B) A cerimônia de abertura da copa foi a mais 

luxuosa dos últimos 16 anos; 

C) No show de abertura o músico Robbie 

Williams faz gesto obsceno durante 

cerimônia de abertura da Copa do Mundo 

da Rússia e causou muitos comentários nas 

redes sociais; 

D) a copa é o único momento em que o povo 

realmente aproveita e esquece das 

amarguras e dificuldades da vida; 

E) A copa está sendo o evento do século, 

principalmente para os brasileiros que 

contam com esse evento para esquecer das 

dificuldades e crises que estão passando. 

 

 

16.  (Concurso Aurora/2018) Veja a 

manchete veiculada no G1 e marque a 

opção correta: 
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MANCHETE 

Deputada pede que russas não façam sexo 

com estrangeiros para evitar filhos 

mestiços. 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/ 

(15/06/2018)  

A) a manchete não reflete a realidade 

brasileira; somos predominantemente 

mestiços e o preconceito racial não nos 

afeta; 

B) diferenças étnicas são menos frequentes 

em países de primeiro mundo; 

C) embora sejamos um país inegavelmente 

miscigenado e multifacetado, 

comportamentos como o aludido na 

manchete acima encontra ressonância por 

aqui; 

D) a coexistência do eu e outros instaura a 

dimensão do desconhecido e do novo; 

E) a fala é um caso isolado, não representa o 

mundo globalizado e plural da 

contemporaneidade. 

 

17. (Concurso Aurora/2018) Ainda sobre 

a manchete, podemos afirmar: 

 

A) ratifica a ideia da intervenção militar; 

B) diz que a única saída é a intervenção 

militar; 

C) apenas os militares são capazes de 

estabelecer a ordem; 

D) o texto fala das vantagens de uma 

intervenção militar; 

E) o texto chama para uma reflexão acerca 

do radicalismo que ocupa algumas falas. 

 

18. (Concurso Aurora/2018) Ao longo da 

história, o Brasil passa por fluxos 

migratórios. O mais recente se refere 

aos povos: 

A) venezuelanos; 

B) haitianos; 

C) japoneses; 

D) chineses; 

E) sírios. 

 

19. (Concurso Aurora/2018) Sobre as 

últimas notícias do atual presidente do 

país, Michel Temer, é correto afirma, 

exceto: 

A) A PGR pede prorrogação e ainda não 

considera investiga-lo (14/06/18) 

B) PF vê possibilidade da atuação do 

presidente para comprar o silêncio de 

Cunha; 

C) Michel Temer é o presidente que registrou 

o mais alto índice de rejeição; 

D) Temer avalia reduzir prêmios de loterias 

para compensar pastas;  

E) Apesar das muitas especulações e alardes, 

nada há que macule a imagem de Michel 

Temer. 

 

20. (Concurso Aurora/2018) Sobre as 

últimas notícias do Ceará 

(http://g1.globo.com/ceara/ultimas-

noticias.htm), marque a opção 

INCORRETA: 

 

A) TJCE autoriza o reajuste salarial de 

gestores do Juazeiro do Norte; 

B) Advogada da família de Dandara dos 

Santos pede indenização de 1 milhão; 

C) Moradores de rua erguem “casa” na Praça 

Cristo Rei em Fortaleza; 

D) Operação afasta prefeita e secretários 

suspeitos de enriquecimento ilícito 

em Jati no Ceará; 

E) Aluno morre com descarga elétrica em 

celular carregando em escola no Ceará. 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/

