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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.  - Você conhece Maringá (   ) 
       - Não (   ) nunca fui lá ( ) 
 
A) ? - ! - . 
B) ? - , - . 
C) ? - : - ! 
D) ! - ! - . 
E) ! - ? - . 
 
08. 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 
 
09. 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.  
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10. Ana toma um comprimido de 4 em 4 horas e um xarope de 6 em 6 horas. Às 8 
horas da manhã ela tomou os dois remédios. O horário que ela voltará a tomar os 
dois remédios juntos será: 
 
A) 12 horas 
B) 14 horas 
C) 16 horas 
D) 20 horas 
E) 22 horas 
    
11. Em volta de um terreno retangular de 12 m por 30 m, deve-se construir uma 
cerca com 5 fios de arame farpado.  A quantidade de arame necessária será: 
 
A) 84   m 
B) 168 m 
C) 252 m 
D) 336 m 
E) 420 m 
 
12. As fábricas de alimentos costumam diminuir o tamanho das embalagens dos 
produtos para não precisarem aumentar o preço. Se uma barrinha de chocolate 
pesa 25 gramas e custa R$ 1,40, é reduzida para uma embalagem de 20 gramas, 
qual seria o preço correto e justo para manter a mesma relação massa/custo? 
 
A) R$ 1,25 
B) R$ 1,20 
C) R$ 1,12 
D) R$ 1,30 
E) R$ 1,10 
 
13. Nos termos do artigo 162 do Código Nacional de Trânsito Brasileiro, dirigir 
veículo com Carteira Nacional de Habilitação com validade vencida há mais de 30 
dias, constitui uma infração: 
 
A) Média com penalidade de multa e apreensão do veículo. 
B) Gravíssima com penalidade de multa, recolhimento da carteira e retenção do veículo. 
C) Média com penalidade de multa e retenção da carteira. 
D) Gravíssima com penalidade de multa e apreensão do veículo. 
E) Nenhuma alternativa está correta 
 
14. Nos termos do art. 64 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), indique até que 
idade a criança  deverá ser transportada nos bancos traseiros,  salvo exceções 
regulamentadas pelo CONTRAN.  
 
A) Oito anos 
B) Nove anos 
C) Dez anos 
D) Onze anos 
E) Doze anos. 
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15.  Em  um  cruzamento  sem  a  devida  sinalização,  a preferência é sempre:  
 
A) De quem vem em menor velocidade;  
B) De quem vem em maior velocidade;  
C) De quem vem pela esquerda;  
D) De quem vem pela direita.  
E) De quem chega primeiro ao cruzamento 
 
16. No sistema de freios dos veículos automotores, qual o nome do elemento 
mecânico que gera pressão no circuito hidráulico, provocando a frenagem das 
rodas? 
 
A) Setor. 
B) Diferencial. 
C) Cilindro mestre. 
D) Junta homocinética. 
E) Árvore de manivelas. 
 
17.  Assinale, dentre  as  alternativas  abaixo,  aquela  que contém um componente 
do sistema de ignição:  
 
A) Freio.        
B) Bateria.  
C) Embreagem.      
D) Acelerador.  
E) Diferencial. 
 
18. Qual rodovia liga Cascavel/PR à Guarapuava/PR ?  
 
A) BR 277 
B) BR 376 
C) BR 373 
D) BR 369 
E) BR 116 
 
19. A placa de regulação abaixo, indica que:  
  

 
 
A) É permitida a ultrapassagem de veículos pela direita;  
B) É permitido o estacionamento no local;  
C) Caminhões seguem pela faixa da direita;  
D) Todos os veículos devem se manter do lado direito da via.  
E) Nenhuma alternativa está correta 
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20. Qual o significado da placa abaixo? 
 

 
 
A) Pista escorregadia. 
B) Via lateral à esquerda. 
C) Pista sinuosa à direita. 
D) Siga em frente. 
E) Siga em frente ou à direita. 
 
 


