PORTUGUÊS

Era comovente ver tanta fraternidade.
Como seria bonito quando o gato morresse!
Sonhavam. Nos seus sonhos comiam o queijo. E
quanto mais o comiam, mais ele crescia. Porque
esta é uma das propriedades dos queijos
sonhados: não diminuem: crescem sempre. E
marchavam juntos, rabos entrelaçados, gritando:
“o queijo, já!”…
Sem que ninguém pudesse explicar como,
o fato é que, ao acordarem, numa bela manhã, o
gato tinha sumido. O queijo continuava lá, mais
belo do que nunca. Bastaria dar uns poucos
passos para fora do buraco. Olharam
cuidadosamente ao redor. Aquilo poderia ser um
truque do gato. Mas não era.
O gato havia desaparecido mesmo.
Chegara o dia glorioso, e dos ratos surgiu um
brado retumbante de alegria. Todos se lançaram
ao queijo, irmanados numa fome comum. E foi
então que a transformação aconteceu.
Bastou
a
primeira
mordida.
Compreenderam, repentinamente, que os
queijos de verdade são diferentes dos queijos
sonhados. Quando comidos, em vez de crescer,
diminuem.
Assim, quanto maior o número dos ratos a
comer o queijo, menor o naco para cada um. Os
ratos começaram a olhar uns para os outros
como se fossem inimigos. Olharam, cada um
para a boca dos outros, para ver quanto queijo
haviam comido. E os olhares se enfureceram.
Arreganharam os dentes. Esqueceram-se
do gato. Eram seus próprios inimigos. A briga
começou. Os mais fortes expulsaram os mais
fracos a dentadas. E, ato contínuo, começaram a
brigar entre si.
Alguns ameaçaram a chamar o gato,
alegando que só assim se restabeleceria a
ordem. O projeto de socialização do queijo foi
aprovado nos seguintes termos:
“Qualquer pedaço de queijo poderá ser
tomado dos seus proprietários para ser dado aos
ratos magros, desde que este pedaço tenha sido
abandonado pelo dono”.

O SONHO DOS RATOS
Ruben Alves

Era uma vez um bando de ratos que vivia
no buraco do assoalho de uma casa velha. Havia
ratos de todos os tipos: grandes e pequenos,
pretos e brancos, velhos e jovens, fortes e
fracos, da roça e da cidade.
Mas ninguém ligava para as diferenças,
porque todos estavam irmanados em torno de
um sonho comum: um queijo enorme, amarelo,
cheiroso, bem pertinho dos seus narizes. Comer
o queijo seria a suprema felicidade… Bem
pertinho é modo de dizer.
Na verdade, o queijo estava imensamente
longe porque entre ele e os ratos estava um
gato… O gato era malvado, tinha dentes afiados
e não dormia nunca. Por vezes fingia dormir.
Mas bastava que um ratinho mais corajoso se
aventurasse para fora do buraco para que o gato
desse um pulo e, era uma vez um ratinho… Os
ratos odiavam o gato.
Quanto mais o odiavam mais irmãos se
sentiam. O ódio a um inimigo comum os
tornava cúmplices de um mesmo desejo:
queriam que o gato morresse ou sonhavam com
um cachorro…
Como nada pudessem fazer, reuniram-se
para conversar. Faziam discursos, denunciavam
o comportamento do gato (não se sabe bem para
quem), e chegaram mesmo a escrever livros
com a crítica filosófica dos gatos. Diziam que
um dia chegaria em que os gatos seriam
abolidos e todos seriam iguais. “Quando se
estabelecer a ditadura dos ratos”, diziam os
camundongos, “então todos serão felizes”…
– O queijo é grande o bastante para todos,
dizia um.
– Socializaremos o queijo, dizia outro.
Todos batiam palmas e cantavam as
mesmas canções.
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Mas como rato algum jamais abandonou
um queijo, os ratos magros foram condenados a
ficar esperando. Os ratinhos magros, de dentro
do buraco escuro, não podiam compreender o
que havia acontecido.
O mais inexplicável era a transformação
que se operara no focinho dos ratos fortes, agora
donos do queijo. Tinham todo o jeito do gato o
olhar malvado, os dentes à mostra.
Os ratos magros nem mais conseguiam
perceber a diferença entre o gato de antes e os
ratos de agora. E compreenderam, então, que
não havia diferença alguma. Pois todo rato que
fica dono do queijo vira gato. Não é por
acidente que os nomes são tão parecidos.
“Qualquer semelhança com fatos reais é
mera coincidência!”

02.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Chegara o dia glorioso, e dos ratos surgiu
um brado retumbante de alegria. O termo
em destaque apresenta a seguinte divisão
silábica: glo – ri – o – so. Das opções
abaixo, marque a que apresenta a divisão
correta:

01.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Uma leitura geral do texto nos permite
inferir, EXCETO:

03.
(CONCURSO PORTEIRAS/2018) O
ódio a um inimigo comum os tornava
cúmplices de um mesmo desejo... Marque a
opção em que aparece a mesma regra de
acentuação gráfica da palavra em
destaque acima:

A) U – ru – guai;
B) ba – la –io;
C) ca – dea – do
D) pa – pa – ga – i – o;
E) Pa – ra – gu – a – i.

A) A vontade de muito possuir acarreta o
esquecimento de parceiros e de sua própria
essência;

A) Aquele é um candidato sem nenhum caráter;

B) O sonho é, na maioria das vezes,
potencializado e não corresponde à realidade
posta;

B) Gosto de exercitar os bíceps;
C) O acusado apresentou um álibi perfeito;

C) Alguns sacrificam a própria vida em nome de
um ideal comum, outros desejam apenas o
poder;

D) O fórum sobre os cargos desejados foi um
sucesso;

D) Apresentando
personagens
totalmente
ficcionais, a narrativa reflete relações
humanas de poder;

E) Este fato entrará para a História.

E) O ensinamento maior do texto é a
importância de acreditar nos sonhos, um dia
eles se tornam realidade.

04.
(CONCURSO PORTEIRAS/2018) E
marchavam juntos, rabos entrelaçados,
gritando. A palavra em destaque apresenta
um problema a todos aqueles que se
aventuram na língua escrita: a correta
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grafia das palavras. Das opções abaixo,
marque a que apresenta erro na grafia:

CONHECIMENTOS GERAIS

A) Macaxeira;
06.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Como é chamada a Constituição Federal
de 1988:

B) Faxina;
C) Enchaqueca;
D) Xenofobia;

A) Constituição Cidadã;

E) Recalchutagem.

B) Constituição Outorgada;
C) Constituição Oligarca;
D) Constituição Moderada;

05.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Dada a frase: Na verdade, o queijo estava
imensamente longe porque entre ele e os
ratos estava um gato… Ao passar o termo
em destaque para o plural, temos a
seguinte alternativa correta:

E) Constituição Autoritária.
07.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Com relação aos Direitos e Deveres do
Cidadão é correto afirmar:

A) Na verdade, os queijos estava imensamente
longe porque entre eles e os ratos estava um
gato…

A) Se constituem como um grande campo de
batalhas pela hegemonia econômica e o
controle politico da sociedade;

B) Na verdade, os queijos estavam imensamente
longe porque entre ele e os ratos estava um
gato…

B) Devem atender exclusivamente os interesses
dos chamados grupos hegemônicos;

C) Na
verdade,
os
queijos
estavam
imensamentes longe porque entre ele e os
ratos estava um gato…

C) São importantes elementos e instrumentos de
dominação politica;

D) Na verdade, os queijos estavam imensamente
longe porque entre eles e os ratos estava um
gato…

D) Desde o período da chamada Idade Moderna
tem como princípios a Igualdade, a
Liberdade e a Fraternidade;

E) Na verdade, os queijos estavam imensamente
longes porque entre eles e os ratos estavam
uns gatos…

E) Tem como princípios o atendimento de uma
parcela mínima da sociedade, controladora
dos postos diretivos e de destaque
econômico.
08.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Maior investigação sobre corrupção
realizada até hoje no Brasil:
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A) Serpenteia;

A) Campos Sales, Araripe, Assaré, Potengi,
Aratama, Antonina do Norte, Saboeiro,
Salitre e Arneiroz;
B) Várzea Alegre, Iguatu, Quixeramobim,
Quixadá, Banabuiú, Icó, Baixio, Lima
Campos e Orós;

B) Carne Fraca;
C) Lava Jato;
D) Livre Brasil;
E) Lava Carros.

C) Mauriti, Milagres, Barro, Aurora, Russas,
Jaguaribe, Cedro, Jati e Pena Forte;

09.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Pesaram sobre a presidente Dilma Rousseff
levando ao seu afastamento e depois ao
impeachment as acusações:

D) Baturité, Santana do Acaraú, Canindé,
Crateús, Guaraciaba do Norte, Ipu,
Mombaça, Acopiara e Iguatu.
E) Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Jardim,
Missão Velha, Caririaçu, Farias Brito, Nova
Olinda e Santana do Cariri;

A) Aprovação de decretos para o favorecimento
ilícito de empresas que trabalham com a
politica de importação e exportação localizadas
na área do Porto de Santos;

11.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Com relação aos combustíveis no Brasil é
correto afirmar:

B) Crime de responsabilidade fiscal as chamadas
“pedaladas fiscais” no Plano Safra, e Decretos
que geraram gastos sem autorização do
Congresso Nacional;

A) A quantidade percentual do álcool
combustível na gasolina não tem nenhum
efeito na poluição atmosférica;
B) Não existem programas de subsídios de
produção de álcool combustível para os
usineiros no Brasil, que assim não
conseguem manter a produção em larga
escala;

C) Atrasos de pagamentos – “pedaladas fiscais –
aos Bancos Bradesco e Itaú referentes aos
subsídios concedidos à Industria referentes ao
Plano de Aceleração da Economia – PAE;
D) Recebimento de recursos dos setores de
construtoras e transportes para uso em despesas
pessoais, caracterizando corrupção ativa de
chefe do executivo nacional.

C) Devido às sucessivas politicas públicas para
a produção de combustíveis no Brasil, não
existe nenhuma relação entre os preços de
combustíveis praticados no país e o valor do
petróleo nos mercados internacionais;

E) Crime de responsabilidade pelo uso de cheques
fantasmas para o pagamento de despesas
pessoais, como a reforma da Casa da Dinda e
compra de automóveis;

D) Mesmo que se considere o processo de
globalização da economia, a regulação dos
preços de combustíveis no Brasil é
organizada com total autonomia e
independência com relação às oscilações de
preços na economia internacional;

10.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Municípios que formam a Região
Metropolitana do Cariri – RMC
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E) A produção de etanol no Brasil é considerada
como uma das principais alternativas para a
produção de combustível limpo em larga
escala.

13.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Cidades do Ceará onde se realiza
anualmente o Festival de Jazz e Blues:

12.
(CONCURSO PORTEIRAS/2018) O
tema do desemprego no Brasil se constitui
em dos principais assuntos da economia.
Sobre o desemprego no Brasil marque a
opção correta:

A) Guaramiranga e Fortaleza;
B) Sobral e Fortaleza;
C) Viçosa e Fortaleza;
D) Quixadá e Sobral;
E) Crato e Fortaleza.

A) Os dados divulgados pelo IBGE mostram
uma queda no desemprego explicada
principalmente pelo crescimento do trabalho
informal ou por conta própria e aqueles que
aceitam trabalhar por menos horas, ou seja, a
chamada “subocupação”;

14.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Escola de Samba Campeã do Carnaval do
Rio de Janeiro 2018 com o enredo
“Monstro é aquele que não sabe amar. Os
filhos abandonados da pátria que os
pariu”. Essa Escola de Samba é:

B) Os dados divulgados pelo IBGE mostram
uma clara e acelerada recuperação da
economia brasileira que assim tem gerado
postos de trabalho formais, com carteira de
trabalho;

A) Mangueira;
B) Unidos de Vila Isabel;
C) Beija Flor de Nilópolis;

C) Os dados divulgados sobre o desemprego
demonstram que, com a falta de abertura de
postos de trabalho nas cidades, a população
economicamente ativa está migrando para o
campo pois a principal atividade de
crescimento de emprego é a agricultura;

D) Imperatriz Leopoldinense;
E) Mocidade Independente de Padre Miguel.
15.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Conquista
de
Rafaela
Silva
nas
Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016:

D) Os dados divulgados mostram que o Brasil já
ultrapassou o momento de crise econômica e
que não enfrenta mais dificuldades quanto ao
emprego
da
população
considerada
economicamente ativa;

A) Medalha de ouro no atletismo, na corrida de
800 metros com obstáculos;
B) Medalha de ouro de judô, categoria peso leve
(até 57 kg);

E) Os dados divulgados pelo IBGE mostram
que a população economicamente ativa
continuará a ser atendida por direitos
garantidos pela atual legislação trabalhista,
que assim não é objeto de debates sobre
reformas nesse campo.

C) Medalha de ouro no tiro livre, categoria
carabina 100 metros;
D) Medalha de ouro no Basquete Feminino;

Concurso Para Provimento de Cargos do Município de Porteiras – Data: 18/11/2018
5

E) Medalha de ouro Vôlei Feminino.

19.
(CONCURSO PORTEIRAS/2018) O
Município de Porteiras está localizado
geograficamente:

16.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE, o maior
meio de comunicação entre os brasileiros
é:

A) Na região meridional do Estado do Ceará;
B) Na região Centro-Sul do Estado do Ceará;
C) Na Região do Maciço do Baturité;

A) Internet;

D) Na microrregião do Vale do Acaraú;

B) Telefonia fixa;

E) É localizado na Região Sul do Estado do
Ceará.

C) Televisão;
D) Rádio FM;

20.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Fazem limites com o município de
Porteiras:

E) Jornais impressos.
17.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
São Estados da Região Nordeste do Brasil
EXCETO:

A) Brejo Santo, Missão Velha, Jardim, Jati;
B) Brejo Santo, Missão Velha, Icó, Iguatu;

A) Acre; Amazonas; Pará;

C) Brejo Santo, Jardim, Milagres, Mauriti;

B) Bahia; Pernambuco; Paraíba;

D) Jardim, Jati, Barbalha, Juazeiro do Norte;

C) Alagoas; Paraíba; Piauí;

E) Crato, Juazeiro
Caririaçu.

D) Bahia; Pernambuco; Alagoas;
E) Piauí; Ceará; Rio Grande do Norte.

do

Norte,

Barbalha,

21.
(CONCURSO PORTEIRAS/2018) Ao
tornar-se Vila a partir da Lei Provincial
2.169 de 17 de agosto de 1889 Porteiras se
desmembrou do município de:

18.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Marque a opção que trata do Museu
presente na cidade de Porteiras:

A) Crato;
A) Casa da História de Porteiras;

B) Juazeiro do Norte;

B) Casa da Sociedade de Porteiras;

C) Barbalha;

C) Casa da Memória;

D) Milagres;

D) Museu da cultura porteirense;

E) Jardim.

E) Organização Comunitária da Memória de
Porteiras.
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22.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Considerada a maior festa religiosa de
Porteiras:

24.
(CONCURSO PORTEIRAS/2018) De
acordo com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, a população
estimada do município de Porteiras-CE
em 2018 é de aproximadamente:

A) 23 de junho, Festa de São João, Padroeiro da
cidade de Porteiras-CE;

A) 15.047 habitantes;

B) 19 de março, Festa de São José, Padroeiro da
cidade de Porteiras-CE;

B) 47.015 habitantes;
C) 27.050 habitantes;

C) 31 de maio, Festa da Coroação de Nossa
Senhora da Conceição, Padroeira de
Porteiras-CE;

D) 11.047 habitantes;
E) 12.547 habitantes.

D) 01 de setembro, Festa de Nossa Senhora da
Penha, Padroeira da cidade de Porteiras-CE;

25.
(CONCURSO PORTEIRAS/2018) Dia
do município de Porteiras:

E) 12 de junho, Festa de Santo Antônio,
Padroeiro da cidade de Porteiras-CE.

A) 21 de junho;

23.
(CONCURSO PORTEIRAS/2018) Em
2005 a cidade de Porteiras homenageou a
Professora Maria do Carmo Simplício,
realizadora da primeira comemoração da
maior festa religiosa de Porteiras com:

B) 22 de julho;
C) 25 de março;
D) 31 de dezembro;
E) 20 de dezembro.

A) A criação de um Distrito com o nome da
Professora Maria do Carmo Simplício;

26.
(CONCURSO PORTEIRAS/2018) De
acordo com os dados do IBGE - 2015,
sobre a economia do município de
Porteiras é correto afirmar:

B) A criação de uma Quadra de Esportes com o
nome da Professora Maria do Carmo
Simplício;

A) Tem a maior parte de suas rendas de origem
interna;

C) A criação da Biblioteca Pública Municipal
com o nome da Professora Maria do Carmo
Simplício;

B) As principais atividades econômicas em
Porteiras estão no setor da indústria;

D) A criação de uma Praça com o nome da
Professora Maria do Carmo Simplício;

C) Tem o PIB per capita de 7.108,05 Reais;
D) Tem a maior renda per capita do Cariri;

E) A instalação da Sede da Prefeitura com o
nome da Professora Maria do Carmo
Simplício.

E) O chamado salário médio em Porteiras
coloca o município em quinto lugar no
Estado do Ceará.
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27.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Total de vagas para vereadores na
Câmara Municipal de Porteiras-CE:

A) Conhecimento, imprevisibilidade; indecisão;

A) 11 vereadores;

C) Conhecimento, velocidade, audácia;

B) Conhecimento, atenção, previsão, decisão,
habilidade;

B) 15 vereadores;
D) Habilidade, audácia, coragem, indecisão.

C) 21 vereadores;

E) Decisão, habilidade que corresponde à
capacidade de dirigir em alta velocidade em
via urbana;

D) 18 vereadores;
E) 09 vereadores.

30.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Sobre os tipos de direção defensiva deve-se
considerar:

28.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Infração para o motorista que dirigir sob
influência de álcool ou outra substância
psicoativa:

A) Preventiva, calculista;

A) Infração – leve; Penalidade – multa (6 vezes)
mas não terá suspendido o direito de dirigir,
não terá o veículo retido;

B) Calculista; Colaborativa; Associativista;

B) Infração – grave; Penalidade – suspensão do
direito de dirigir por 12 (doze) meses;

E) Preventiva, corretiva;

C) Colaborativa, associativista;
D) Corretiva, associativista.

C) Infração – média; Penalidade – multa (dez
vezes) e suspenção do direito de dirigir;
D) Infração – gravíssima, sem multas, com
recolhimento da documentação (CNH) e
recolhimento do veiculo.
E) Infração – gravíssima; Penalidade – multa
(dez vezes) e suspensão do direito de dirigir
por 12 (doze) meses. Medida administrativa
– recolhimento do documento de habilitação
e retenção do veículo;
29.
(CONCURSO
PORTEIRAS/2018)
Tratando da direção defensiva o motorista
deve ter:
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