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01. (CONCURSO JARDIM/2022) Momento
Enquanto eu fiquei alegre,
permaneceram um bule azul com um descascado no
bico,
uma garrafa de pimenta pelo meio,
um latido e um céu limpidíssimo
com recém-feitas estrelas.
Resistiram nos seu lugares, em seus ofícios,
constituindo o mundo pra mim, anteparo
para o que foi um acometimento:
súbito é bom ter um corpo pra rir
e sacudir a cabeça. A vida é mais tempo
alegre do que triste. Melhor é ser.
(Adélia Prado, Poesias Selecionadas)

O texto acima é da poetisa mineira Adélia Prado.
Uma leitura geral do texto nos permite afirmar que:

A) o texto mostra as dificuldades de enfrentar a vida;

B) é um texto triste e melancólico;

C) é uma apologia aos prazeres da vida;

D) fala do existir humano com sua parcela de alegrias e
contratempos;

E) uma poesia que fala de coisas transcendentais.

02. (CONCURSO JARDIM/2022) Observe o frag-
mento a seguir para marcar a opção que melhor o
justifica:
Enquanto eu fiquei alegre,
permaneceram um bule azul com um descascado no
bico,
uma garrafa de pimenta pelo meio,

A) o bule e a garrafa representam marcas do tempo pas-
sando;

B) sugere que o homem só é feliz quando desgasta os ou-
tros;

C) a felicidade diminui o cuidado com as coisas superfi-
ciais;

D) é possível alegar-se, mas o arrependimento aparece;

E) a vida é um eterno refazer.

03. (CONCURSO JARDIM/2022) São ideias presentes
no texto, exceto:

A) A vida é constituída, também, daquilo que nos rodeia;

B) O viver se compõe do olhar e das escolhas feitas;

C) Melhor do que ser refém da vida é construir seu cami-
nho;

D) O homem vive à revelia entre uma surpresa e outra;

E) É possível escolher entre a tristeza e a alegria.

04. (CONCURSO JARDIM/2022) Dadas as palavras
em destaque a seguir, marque a que NÃO apresenta
dígrafo:

A) um latido e um céu limpidíssimo

B) Melhor é ser.

C) um bule azul com um descascado no bico,

D) A vida é mais tempo

E) uma garrafa de pimenta pelo meio.

05. (CONCURSO JARDIM/2022) Observe o verso a
seguir, na sequência marque a opção que apresenta
encontro vocálico semelhante ao destacado: um la-
tido e um céu limpidíssimo

A) respeito;

B) baú;

C) maestro;

D) caído;

E) joelho.
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MATEMÁTICA

06. (CONCURSO JARDIM/2022) Um número positivo
é tal que o seu quadrado excede a sua metade em 3
unidades. Se x é esse número, então x2 + 1 é:

A) 9

B)
13

4

C) 5

D) 10

E)
14

9

07. (CONCURSO JARDIM/2022) Se A =
3
√√

5 e B =
5
√

3
√
5, então

A

B
é:

A) 10
√
5

B) 30
√
57

C) 10
√
53

D)
1
9
√
5

E) 9
√
52

08. (CONCURSO JARDIM/2022) Sejam ABC um tri-
ângulo retângulo, reto em A e AD a altura relativa
ao lado BC. Se BC = 6

√
2 e Ĉ = 60◦, então área

do triângulo ADC vale:

A)
9
√
3

2

B)
9
√
6

2

C)
3
√
3

2

D)
9
√
3

4

E)
9
√
6

4

09. (CONCURSO JARDIM/2022) A soma de dois nú-
meros é 574. O primeiro está para o segundo assim
como 3 está para 4. O menor número é?

A) 198

B) 246

C) 232

D) 328

E) 330

10. (CONCURSO JARDIM/2022) Eu tenho x bananas.
Se eu acrescentar 1/3 do que tenho, terei o dobro
de bananas que tenho menos 12 bananas. Quantas
bananas eu tenho?

A) 21

B) 9

C) 27

D) 36

E) 18

CONHECIMENTOS GERAIS

11. (CONCURSO JARDIM/2022) O município de Jar-
dim está localizado no sul do Ceará, na região do
Cariri, está distante cerca de 537 Km da capital -
Fortaleza. Segundo pesquisadores da história de
Jardim, as terras onde hoje se encontra este mu-
nicípio foram a princípio habitadas por índios da:

A) Tribo Anacé.

B) Tribo Kalabaça.

C) Tribo Kariri.

D) Tribo Guarani

E) Tribo Tapuia-Kariri.

12. (CONCURSO JARDIM/2022) Jardim é uma ci-
dade de pequeno porte localizada no Cariri cea-
rense, seu território faz limite com alguns municí-
pios vizinhos, exceto:
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A) Assaré.

B) Jati.

C) Barbalha.

D) Porteiras.

E) Penaforte.

13. (CONCURSO JARDIM/2022) O Cariri cearense se
caracteriza por ser um espaço marcado pela fé,
onde anualmente milhares de romeiros vem à ci-
dade de Juazeiro do Norte com o intuito de pagar
promessas ou homenagear o maior ícone religioso
dessas terras: padre Cícero Romão Batista. Sobre
o fenômeno padre Cícero é CORRETO afirmar:

A) Padre Alemão que se naturalizou brasileiro e percorreu
o Nordeste levando à palavra de Cristo.

B) Missionário capuchinho que auxiliou no processo de
colonização.

C) Ficou muito conhecido a partir do evento denominado
"o milagre da hóstia".

D) Viveu a maior parte da sua vida no Vaticano.

E) Nunca se envolveu em questões políticas, dedicando
sua vida apenas as causas da Igreja.

14. (CONCURSO JARDIM/2022) Nas terras do Cariri
cearense a figura do Beato é comum, alguns beatos
se destacaram inclusive em questões políticas e não
apenas religiosa. O Beato José Lourenço se desta-
cou por liderar uma comunidade religiosa de tra-
balhadores rurais denominada de:

A) Canudos.

B) Contestado.

C) Farroupilha.

D) Cangaço.

E) Caldeirão.

15. (CONCURSO JARDIM/2022) "O Caldeirão foi
uma comunidade camponesa, que existiu durante
10 anos, onde habitaram aproximadamente 1700
pessoas". (CORDEIRO, 2004, p.43). O caldei-
rão possuía um líder apadrinhado por padre Cícero
que constantemente pedia orientação e apoio às de-
mandas da comunidade. São concernentes ao Cal-
deirão:

A) Beato José Agripino e Boi mansinho.

B) Boi mansinho e beata Maria de Araújo.

C) Beato José Lourenço e beata Maria de Araújo.

D) Beato José Lourenço e Boi mansinho.

E) Beata Mocinha e Beato José Lourenço.

16. (CONCURSO JARDIM/2022) Um dos maiores
eventos culturais do Cariri cearense é a festa de
Santo Antônio em Barbalha, principalmente o dia
de abertura dos festejos com o hasteamento da ban-
deira, o famoso "Pau de Santo Antônio". Sobre
os festejos de Santo Antônio em Barbalha é COR-
RETO afirmar:

A) Atualmente a festa é registrada como patrimônio ima-
terial pelos órgãos competentes.

B) A única finalidade da festa é proporcionar o casamento
das "solteironas".

C) A festa acontece geralmente no mês maio.

D) A festa de Santo Antônio tem uma conotação apenas
profana e não religiosa.

E) Atualmente a festa não tem a mesma proporção que há
tempos atrás.

17. (CONCURSO JARDIM/2022) O processo de colo-
nização do Brasil teve na Igreja Católica e em suas
comunidades religiosas grande apoio para adquirir
riquezas e "salvar almas". O Cariri cearense con-
tou com as missões dos sacerdotes:

A) Da Ordem dos Franciscanos.

B) Da Ordem dos Salesianos.

C) Da Ordem dos Capuchinhos.

D) Da Ordem dos Carmelitas.

E) Da Ordem dos Jesuítas.
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18. (CONCURSO JARDIM/2022) "No primeiro quar-
tel do século XIX, o Cariri destacou-se pela partici-
pação nos movimentos políticos emancipacionistas
de caráter liberais e republicanos". (DIAS, 2016,
p.62). Marque a assertiva referente à participação
do Cariri nesses Movimentos.

A) Guerra dos Farrapos e Revolução de 1817.

B) Revolução de 1817 e Confederação do Equador.

C) Confederação do Equador e Guerra do Contestado.

D) Guerra dos Alfaiates e Insurreição Mineira.

E) Revolução de 1817 e Guerra de Pinto Madeira.

19. (CONCURSO JARDIM/2022) Os municípios de
Crato, Juazeiro e Barbalha são os mais populosos
e apresentam maiores índices de desenvolvimento
econômico da região do Cariri, esses três municí-
pios são designados por:

A) Triângulo Crajubar.

B) Triângulo Mineiro.

C) Triângulo de cidades.

D) Triângulo Padre Cícero.

E) Triângulo da fé.

20. (CONCURSO JARDIM/2022) "A Festa dos Care-
tas" faz parte da tradição cultural. Soma-se a
outras formas de linguagens culturais tradicionais.
Para o município de Jardim essa FESTA insere-se
nas festividades:

A) Do Carnaval.

B) Da Semana Santa.

C) Do Natal.

D) Do São João.

E) Das Férias.

21. (CONCURSO JARDIM/2022) O sertão do Nor-
deste tem sua história marcada por inúmeros con-
flitos que reúnem características políticas, econômi-
cas e até religiosas. Assinale a opção que menciona
um conflito marcante na História de Jardim.

A) Confederação do Equador.

B) Sedição de Juazeiro.

C) Guerra dos Cacetes Bentos.

D) Guerra da Barra do jardim.

E) Revolução pernambucana.

22. (CONCURSO JARDIM/2022) A cidade de Jardim
compõe a Chapada Araripe um acidente geográfico
e um sitio paleontológico, que apresenta caracte-
rísticas climáticas um pouco distintas de outras re-
giões do Estado do Ceará. Qual clima caracteriza a
cidade?

A) Tropical Quente Sub-úmido; Tropical Quente Semi-
árido Brando.

B) Subtropical quente: Subtrotpical árido.

C) Tropical úmido; Subtropical quente.

D) Equatorial úmido; Tropical continental.

E) Subtropical Continental; Tropical quente.

23. (CONCURSO JARDIM/2022) "São registradas
inúmeras fontes de água, destas: algumas secaram,
outras estão atualmente com suas vazões reduzidas
e poucas permanecem inalteradas".
(Fonte: http://www.csbhsalgado.com.br/wp-content/uploads/CARTI

LHA_SALGADO)

Dentre estas, duas abastecem a sub-bacia do Rio
Salgado e a cidade de Jardim. São elas:

A) Batateira e Pendencias;

B) Boca da Mata e Boa Vista;

C) Farias e Sitio Roncador;

D) Bica do Sozinho e Coqueiro;

E) Saco e Água Grande;

24. (CONCURSO JARDIM/2022) O Nordeste tem sido
palco de grandes obras públicas nas últimas déca-
das, estas têm como objetivo melhorar as condi-
ções estruturais e sociais da região, com o intuito de
amenizar a problemática da seca. Marque a opção
que apresenta uma construção que foi inaugurada
recentemente.
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A) Açude do Castanhão.

B) Ferrovia Transnordestina.

C) Canal da Transposição do Rio São Francisco.

D) Arena Castelão.

E) Parques Eólicos no Litoral do Nordeste.

25. (CONCURSO JARDIM/2022) Sobre a ÉTICA as-
sinale a alternativa que expõe a sua definição.

A) Conjunto de direitos e deveres impostos por uma ori-
entação religiosa.

B) Conhecimentos sobre a ciência e os avanços da medi-
cina na contemporaneidade.

C) Conjunto de saberes que os gregos deixaram como le-
gado para a humanidade.

D) É o conhecimento que oferta aos homens e mulheres
critérios para escolha da melhor conduta, considerando
o interesse de toda a comunidade humana.

E) São os direitos que uma sociedade proporciona legal-
mente ao seu povo.

26. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva que apresenta as palavras que estão relaciona-
das ao conceito de MORAL:

A) Costume, regulação, prática.

B) Direito, saúde, teoria.

C) Imposição, dever, etiqueta.

D) Hábito, dever, especulação.

E) Saúde, etiqueta, hábito.

27. (CONCURSO JARDIM/2022) Tornou-se comum
compreender a CIDADADNIA como a junção dos
seguintes direitos:

A) Direito a propriedade, a paz, a escola.

B) Direito a formação, a justiça, a vida.

C) Direito a política, a segurança, a paz.

D) Direito ao emprego, a tecnologia, a vida.

E) Direitos civis, sociais e políticos.

28. (CONCURSO JARDIM/2022) Sobre os direitos so-
ciais assinale a opção INCORRETA:

A) Emprego, moradia, educação.

B) Votar, ser votado, filiar-se ao partido.

C) Aposentadoria, licença paternidade, educação.

D) Alimentação, liberdade de ir e vir, ativismo.

E) Trabalho, repouso e lazer, proteção a infância.

29. (CONCURSO JARDIM/2022) É um benefício fi-
nanceiro concedido pelo Governo Federal, cuja fi-
nalidade é prover uma renda mínima a pessoas que
se encontram em uma situação de vulnerabilidade
social em circunstancia de calamidade pública.

A) BPC (Benefício de prestação continuada).

B) Aposentadoria por tempo de serviço.

C) Bolsa Escola.

D) Auxilio emergencial.

E) FGTS (Fundo de garantia por tempo de serviço).

30. (CONCURSO JARDIM/2022) O ano de 2020 foi
assolado pela PANDEMIA DO CORONA VIRUS,
países do mundo inteiro passaram por altos índi-
ces de contaminação e infecção, colapsos nos siste-
mas de saúde, e perdas irreparáveis de muitas vi-
das. Onde ocorreu o início da Pandemia que se ex-
pandiu para o mundo:

A) Turim - Piemont - Itália.

B) Araraquara - São Paulo - Brasil.

C) São Francisco - Califórnia - Estados Unidos.

D) Wuham - Hubei - China;

E) Santiago - Grande Santiago - Chile.
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