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O VENDEDOR DE QUEIJOS 

 
Saiu o vendedor de queijo a vender seus queijos pelas ruas da cidade. Na primeira 

casa que encontrou, arriou sua sacola e pôs-se a bater palmas. A empregada, pobremente 
vestida, saiu à porta para atende-lo: 
 - Pois não? 

- A patroa  não deseja comprar um queijinho ? 
 A empregada mandou-o esperar um instante e foi para dentro da casa perguntar para 
a patroa se ela não queria queijo. 
 Alguns instantes depois, a empregada voltou: 
 - A patroa mandou perguntar se é mineiro. 

- Não, senhora, sou paraibano! 
A empregada voltou para dentro para novamente falar com a patroa. Depois: 
- A patroa quer saber se o queijo é de Minas. 
- Sei não, senhora. Acho que nasceu aqui mesmo. Que diferença faz se é mineiro ou 

cearense? Queijo é queijo! 
- Mas a patroa disse que só compra se ele for mineiro! É mineiro ou não é? 
O vendedor, para não perder a freguesa, falou que era. 
- Então, prova! – disse a empregada. 
- Olha, dona, eu não tenho aqui comigo a certidão de nascimento dele não. Mas só 

tem um jeito de descobrir se ele é mineiro ou não. 
- E qual é? – quis saber a empregada. 
- Fácil – respondeu ele. – A senhora dá uma apertadinha nele. Se ele disser “uai”, é 

mineiro! - E se ele não disser? – indagou a empregada. 

 - Não tem erro. É mineiro mudo!  
 

Alexandre Azevedo 
01. O vendedor de queijos bateu palmas: 
 
A) Na casa da esquina. 
B) Na casa de um amigo. 
C) Na primeira casa que encontrou. 
D) Na casa que viu uma empregada. 
E) Numa casa muito pobre. 
 
02. Qual a exigência da patroa para comprar o queijo: 
 
A)  O queijo ser paraibano. 
B)  O queijo ter certidão de nascimento. 
C)  O queijo ser feito com higiene. 
D)  O queijo ser mineiro. 
E)  O queijo ser bom. 
 
03. Qual o conselho que o vendedor deu à empregada para certificar a origem do 
queijo: 
 
A) Comer um pedaço. 
B) Levá-lo para a patroa examinar 
C) Apertar o queijo e ver se ele falava “uai”. 
D) Verificar a cor. 
E) Chamar a vizinha para verificar a origem do queijo. 
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04. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 
 

Não gosto de ______________. 
A) discurção 
B) discusão 
C) discussão 
D) discução 
E) Nenhuma alternativa está correta 
 
05. A alternativa que apresenta corretamente o antônimo do substantivo é 
 
A) inédito - original 
B) bem – mau 
C) soberba – humildade 
D) velho – antigo 
E) vigor – potência 
 
06. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente: 
 
A) geléia - geito 
B) jeléia - jeito 
C) geléia - jeito 
D) jeléia- geito 
E) Nenhuma alternativa está correta 
 
07. Cardume refere-se a muitos: 
 
A) cães 
B) pássaros 
C) peixes 
D) bois 
E) carneiros 
 
08. A palavra que completa a frase abaixo  é: 
 
      Os pescadores --------- muitos  peixes. 
              
A) pega 
B) pegou 
C) pegas 
D) pegamos 
E) pegaram 
 
09. A afirmativa que não está correta gramaticalmente é: 

 

A) Ele saiu de manhã 
B) Nós saímos de manhã 
C) Eu e você saímos de manhã 
D) Elas saiu de manhã 
E) Vocês saíram de manhã 
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10. A forma adequada para se dirigir a um Juiz é:  
 
A) Você 
B) Vossa Senhoria 
C) Meretíssimo 
D) Vossa Excelência 
E) Vossa Reverendíssima 
 
11. Para revestir o piso da sala de uma casa, foram gastos R$ 120,00 na compra 
de 15 caixas de cerâmica, contendo 10 peças cada uma. Qual o custo de cada peça 
de cerâmica? 

 
A) R$ 1,00 
B) R$ 1,20 
C) R$ 0,80 
D) R$ 0,50 
E) R$ 0,40 
 
12. Um pai e seu filho estão passeando juntos. Para cada três passos do pai, o filho 
dá quatro passos. Se cada passo do pai equivale a 60 centímetros, quanto mede 
cada passo do filho?  
  
A)  40 centímetros.  
B)  45 centímetros.  
C)  50 centímetros.  
D)  55 centímetros.  
E)  60 centímetros.  
 
13. Pedro foi a mercearia  e comprou uma panela por R$21,49, duas latas de leite 
em pó por R$5,70 e 4 barras de chocolate por R$0,98. Qual foi o valor da compra 
de Pedro?  
 
A) R$34,85    
B) R$36,81     
C) R$28,17   
D) R$33,87   
E) R$31,11 
 
14.  A mercearia “Preço Certo” oferece uma promoção para pagamento acima de 
R$ 600,00. Dona Maria, por exemplo, fez sua compra do mês no valor de R$ 
840,00, e optou por pagar no cartão em três parcelas. A primeira de R$ 224,00 e, 
as duas restantes, parcelas iguais. Nessa situação, podemos garantir que a 
segunda parcela foi:  
  
A) R$ 236,00   
B) R$ 248,00   
C) R$ 254,00   
D) R$ 308,00   
E) R$ 262,00 
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15. Ana assistiu a um filme que começou a ser exibido às 19 horas e 45 minutos. 
Sabendo que o filme terminou às 21 horas e 35 minutos, podemos afirmar que o 
filme durou: 
 
A) 2 h e 50 min 
B) 2 h e 45 min 
C) 2 h e 15 min 
D) 1 h e 50 min 
E) 1 h e 45 min 
 
16. Observe a tabela com a população aproximada dos estados da região norte do 
Brasil: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De acordo com a tabela, podemos afirmar que os Estados que apresentam a menor e a 
maior  população, respectivamente, são: 
 
A) Roraima e Pará 
B) Amapá e Amazonas 
C) Roraima e Rondônia 
D) Acre e Tocantins 
E) Acre e Pará 
 
17. Qual é a metade da metade de 22 ? 
 
A) 05 
B) 5,5 
C) 10 
D) 11 
E) Nenhuma alternativa está correta 
 
18. Uma escola comprou  2 centos e meio de lápis. Essa quantidade corresponde a: 

 
A) 25 lápis 
B) 50 lápis 
C) 250 lápis 
D) 750 lápis 
E) 2500 lápis 
 
 
 
 
 

Estado Habitantes 
Acre 483.726 
Amapá 379.459 
Amazonas 2.389.279 
Pará 5.510.849 
Rondônia 1.131.007 
Roraima 247.131 
Tocantins 1.048.642 
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19. João deu R$ 100,00 para pagar uma dívida de R$ 69,00. O troco recebido por 
João foi de: 

 
A) R$ 21,00 
B) RS 29,00 
C) R$ 31,00 
D) R$ 39,00 
E) R$ 41,00 
 
20. Uma pessoa após pagar uma conta recebe de troco três cédulas de R$10,00, 
uma de R$ 5,00, quatro de R$1,00, três moedas de R$ 0,50 , duas de R$ 0,25 e 
duas de R$ 0,10. O troco recebido foi de: 
 
A) R$ 41,20 
B) R$ 40,20 
C) R$ 39,50 
D) R$ 31,20 
E) R$ 39,50 
 


