
Questão Disciplina Pergunta Alternativa Correta Alternativa B Alternativa C Alternativa D

1 Português

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas 

para que o trecho abaixo seja coeso. 

O problema ___________ me refiro não foi ____________ à gerência, 

_____________ acho necessário marcarmos uma reunião 

_____________ possamos retomar o assunto.

a que/ quanto/ no entanto/ a 

fim de que

que/ à respeito/ embora/ 

para

a que/ quanto/ ainda que/ 

para que

que/ sobre/ no entanto/ a fim 

de que

2 Português
Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam escritas 

corretamente:
Muçulmano, pesquisar Marsiano, setim Percução, agrecivo Decizivo, abuzivo

3 Português Na frase: “Ele cortou a árvore COM o machado”, a palavra destacada é: Preposição Substantivo Advérbio Adjetivo

4 Português

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas abaixo 

considerando as regras de concordância nominal:

        “Já era meio dia e _____ quando Alice bateu a porta _____ 

esbaforida, procurando os documentos _____ ao relatório da reunião. Eu 

os entreguei e ela saiu às pressas sem dizer nem um  _____.”

meia – meio – anexos – 

obrigada.

meia – meia – anexos – 

obrigada.

meio – meio – anexos – 

obrigado.

meio – meia – anexos – 

obrigada.

5 Português

É a palavra que nomeia os serem em geral, desde objetos, fenômenos, 

lugares, qualidades, ações, dentre outros, tais como: Alberto, Brasil, 

beleza. A definição refere-se a classe de palavras:

Substantivo Adjetivo Pronome Advérbio

6 Português Os pronomes de tratamento estão corretamente empregados em:

VOSSA SANTIDADE, o 

Papa Francisco, foi recebido 

com muito respeito pelos 

jovens brasileiros.

VOSSA EMINÊNCIA 

gostaria de assinar os 

diplomas dos formandos 

agora?

VOSSA MAJESTADE, 

princesa da Inglaterra, será 

homenageada amanhã por 

ocasião do seu aniversário.

Perante o juiz, o advogado 

se pronunciou: - Peço a 

VOSSA SENHORIA que 

ouça o depoimento desta 

outra testemunha.

7 Português
O verbo “trazer” conjugado na 3ª pessoa do singular, no pretérito 

imperfeito do modo indicativo, está CORRETO em:
Trazia Trouxera Traz Trouxe

8 Português O pronome de tratamento adequado a “cardeais” é: Vossa Eminência Vossa Excelência Vossa Magnificência Vossa Santidade

9 Português Aponte o grupo com palavras grafadas corretamente.
Canjica - girassol - laje – 

Sergipe

Recauchutagem - enxada - 

enxertar – enxofre

Quizer - fazer - pesquizar – 

atrazar

Utilizar - alforje - catequizar 

– catalisar

10 Português Aponte a alternativa incorreta quanto à sua classificação:
Credo! Não suporto manga. 

(alívio)

Nossa! Quase fui 

atropelado. (espanto)

Basta! Não quero ouvir mais 

nada! (cessação)

Tomara que você vença! 

(desejo)

11 Português  Aponte a frase correta.

Fui à padaria e comprei 

duzentos gramas de 

mortadela.

Fui a padaria e comprei 

duzentos gramas de 

mortandela.

Fui à padaria e comprei 

duzentas gramas de 

mortandela

Fui à padaria e comprei 

duzentas gramas de 

mortadela.

12 Português
Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam corretamente no 

plural.
Caracteres; espiões; 

glutões.
Chapéis; lápises; melões. Talães; tabeliãos; furacões. Salmãos; pastéis; legiãos.

13 Português
De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e em relação à 

ortografia, assinale a alternativa correta.

O mundo seria melhor se 

todos se 

respeitassem.

Aquele menino era 

espirituozo.

O aniverssário dela será 

neste domingo.

As dificulidades existem 

para serem 

superadas.

14 Português
Acerca da ortografia e de acordo com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa, assinale a alternativa incorreta.

A fregueza saiu satisfeita do 

restaurante.

A menininha adorava ver 

desenho animado.

A coragem nasce da 

necessidade.

Era sempre solidário com 

quem realmente 

precisava.

15 Português

Considerando que escrever bem e de forma

clara é significativamente um diferencial,

assinale a afirmativa grafada INCORRETA-

MENTE, segundo a norma-padrão da língua portuguesa:

Ver televisão diariamente é 

própio do ser humano.

Vamos fazer pipoca no 

micro-ondas hoje à tarde.

Esse privilégio de seduzir é 

complexo e enigmático.

A pesquisa mostrou que o 

preço das

refeições é exorbitante.
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16 Português

Os vocábulos que preenchem corretamente as  lacunas do texto abaixo 

são:

“O nadador chegou ___ etapa final da  competição, ___vésperas do seu 

aniversário. Ele aspirava ___ medalha de ouro ___muito 

tempo”.

à – às – uma – há à – as – um – a a – às – uma – a a – as – uma – há

17 Português

Marque a opção em que não há correspondência 

entre a locução adjetiva e o adjetivo apresentado 

em seguida.

Alimento SEM SABOR – 

inodoro.

Característica DA REGIÃO  

– regional.

População DAS MARGENS 

DOS RIOS  – ribeirinha. 

HORÁRIO DA TARDE  – 

vespertino.

18 Português
Assinale a opção em que o pronome pessoal não está empregado de 

acordo com a norma culta.

Este exame é para mim 

fazer.

Pedi-lhe licença para sair da 

sala

A salada de tomate é para 

eu comer.

Ele trouxe esse presente 

para mim.

19 Português
Assinale a opção em que as duas palavras estão 

corretamente grafadas.
Enxada – hidrômetro. Vajem – conteúdo. Regresso – intenssão. Ferrujem – enjôo.

20 Português Assinale a alternativa em que o sujeito é indeterminado: É difícil agradar a todos.
Há boas palestras na 

universidade.

No retorno para casa, 

passei na padaria.

Livros e cinema são o meu 

passatempo preferido.

21 Português O antônimo de “deplorável” é: Formidável Detestável Lastimável Amável

22 Português Nas frases a seguir, a crase está corretamente utilizada, EXCETO em:
Ficamos frente à frente e 

discutimos por horas.
Iremos à praça mais tarde.

Às vezes durmo tarde e 

acordo muito cedo.

No verão, sempre voltamos 

àquela praia.

23 Português Assinale a alternativa em que a concordância verbal está incorreta:

Nenhum de nós sabemos o 

que aconteceu naquela 

noite.

Houve vários bate-bocas 

durante a reunião.

Mais de duas pessoas 

chegaram antes do horário.

Assim como todos, nós 

sabemos a dor de uma 

perda.

24 Português Indique a alternativa correta, conforme a regência verbal:
Preferia dormir a acordar 

cedo no sábado.

Preferia dormir do que 

acordar cedo no sábado.

Preferia dormir à acordar 

cedo no sábado.

Preferia mais dormir que 

acordar cedo no sábado.

25 Português Assinale a alternativa que apresenta apenas adjetivos primitivos: verde, triste, novo verde, tristonho, novidade esverdeado, triste, novo esverdeado, triste, inovar

26 Português

Analise o contexto, empregando de forma adequada

os verbos entre os parênteses:

a) Gostaria que você ______ que não estou magoado com você. (saber)

b) Se você ______ carona até a faculdade, chegaria a tempo de fazer a 

prova. (conseguir)

c) É preciso que nós ______ paciência para enfrentar as dificuldades. (ter)

Assinale a alternativa que completa corretamente as

lacunas:

soubesse; conseguisse; 

tenhamos

sabesse; conseguir; 

tivéssemos
saberia; conseguiria; teria sabia; conseguir; tenha

27 Português O sinônimo de “coagir” é: obrigar inventar estabelecer proibir

28 Português
Na frase “É tão inteligente que não acerta nada”, a figura de linguagem 

presente é:
Ironia Antítese Paradoxo Onomatopeia

29 Português
O ponto de exclamação utilizado na frase:

“Feliz Aniversário!”:

reforça o desejo expresso 

pela

mensagem

questiona indiretamente o 

conteúdo da

mensagem

indica um espanto diante da

mensagem

reafirma a ausência de 

sentimento na

mensagem

30 Português Na frase “Todos os dias chove no fim da tarde”, o sujeito é: inexistente indeterminado implícito composto

31
Conhecimentos 

Gerais

Milhares de venezuelanos fugiram do país por causa da crise econômica, 

muitas vieram para o Brasil, principalmente através da fronteira com qual 

estado?

Roraima Acre Rondônia Amapá

32
Conhecimentos 

Gerais
NÃO foi Presidente da República do Brasil: Rui Barbosa Getúlio Vargas Ernesto Geisel Eurico Gaspar Dutra

33
Conhecimentos 

Gerais
A capital do estado do Acre é: Rio Branco Boa Vista Belém Porto Velho



34
Conhecimentos 

Gerais

A _______________ ocorreu entre 5 e 16 de junho de 1972, na Suécia. 

Esse foi o primeiro eventoorganizado pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) para discutir de maneira global sobre as

questões ambientais. O encontro também abordou as políticas de 

desenvolvimento humano e a busca por uma visão comum de 

preservação dos recursos naturais.

Assinale a alternativa que completa corretamente a

lacuna:

Conferência de Estocolmo Eco-92 Agenda 21 Rio+10

35
Conhecimentos 

Gerais

__________________ foi uma revolta ocorrida no estado de São Paulo 

contra o governo de Getúlio Vargas. As elites paulistas buscavam 

reconquistar o comando político que haviam perdido com a

Revolução de 1930 e pediam a convocação de eleições.

Assinale a alternativa que completa corretamente a

lacuna:

A Revolução 

Constitucionalista de 1932
O Movimento Diretas Já O Golpe de 1964 O Movimento Tenentista

36
Conhecimentos 

Gerais

A Região Norte é a maior em extensão territorial do Brasil. É composta por 

sete estados, sendo eles:

Acre (AC), Amapá (AP), 

Amazonas (AM), Pará (PA), 

Rondônia (RO), Roraima 

(RR) e Tocantins (TO).

Acre (AC), Amapá (AP), 

Bahia (BA), Piauí (PI), 

Rondônia (RO), Roraima 

(RR) e Tocantins(TO).

Alagoas (AL), Amapá (AP), 

Amazonas (AM), Ceará 

(CE), Rondônia (RO), Rio de 

Janeiro (RJ) e Tocantins 

(TO).

Amapá (AP), Amazonas 

(AM), Pará (PA), Rondônia 

(RO), Roraima (RR), 

Tocantins (TO) e Sergipe 

(SE).

37
Conhecimentos 

Gerais

O Mercado Comum do Sul (Mercosul) foi criado em 1991. É o maior bloco 

econômico do Hemisfério Sul, formado pelos países:

Brasil, Argentina, Uruguai e 

Paraguai.

Brasil, Bolívia, Argentina e 

Equador.

Brasil, Chile, Venezuela e 

Paraguai.

Brasil, Peru, Argentina e 

Colômbia.

38
Conhecimentos 

Gerais

Em meados da década de 30, foi desenvolvido o chuveiro elétrico, em 

qual país?
Brasil; França; Inglaterra; Austrália.

39
Conhecimentos 

Gerais
Em que período da pré-história o fogo foi descoberto? Paleolítico Neolítico Idade dos Metais Período da Pedra Polida

40
Conhecimentos 

Gerais

Em âmbito municipal o Poder Legislativo é exercido pelos Vereadores na 

Câmara Municipal. Em âmbito estadual o mesmo poder é exercido

pelos______________.

Assinale a alternativa correta

Deputados Estaduais na 

Assembleia Legislativa.
Governador do Estado

Deputados no Tribunal de 

Contas

Senadores na Assembleia 

Legislativa

41
Conhecimentos 

Gerais
Quais são os atuais regimes e sistemas políticos do Brasil?

República Presidencialista, 

com eleição de um 

Presidente da República.

República Parlamentarista, 

com eleição do 1º Ministro.

República Presidencialista, 

sem eleição de um 

Presidente da República.

Monarquia Parlamentarista, 

governado por um 1º 

Ministro.

42
Conhecimentos 

Gerais
Quem é o atual Governador do estado de São Paulo? João Doria Marcio França Geraldo Alckmin Eduardo Campos

43
Conhecimentos 

Gerais
Como é conhecido o planalto que abrange a área de Brasília? Planalto Central Planalto Meridional Planalto das Guianas Planalto Nordestino

44
Conhecimentos 

Gerais

Várias modalidades de ensino passaram a ser utilizadas como forma de 

facilitar o acesso à educação. Dentre elas, uma forma de 

ensino/aprendizagem mediada por tecnologias, permitindo que o professor 

e o aluno estejam em ambientes físicos diferentes. Essa

modalidade ficou conhecida pela sigla:

EAD LDB EJA SISU

45
Conhecimentos 

Gerais

O _____________ é uma das mais importantes instituições culturais 

brasileiras, que se localiza na Av. Paulista, em São Paulo, em um edifício 

que ficou famoso pelo vão de mais de 70m que se estende sob quatro 

enormes pilares.

Assinale a alternativa que completa corretamente a

lacuna:

Museu de Arte de São Paulo Parque do Ibirapuera Palácio do Ipiranga Parque do Carmo

46 Matemática

Fabiana comprou uma panela no mercado que tinha o valor inicial de R$ 

78,00. Havia 20% de desconto ao pagar com cartão de crédito. Dessa 

forma, o valor pago após o desconto foi de:

R$ 62,40. R$ 63,60. R$ 53,00. R$ 15,60.



47 Matemática
Ana foi ao açougue e adquiriu 1.250 g de carne branca e 2.500 g de carne 

vermelha. Sabendo que os valores são vendidos em kg, ela adquiriu:
3,75 kg. 3,70 kg. 3,65 kg. 3,50 kg.

48 Matemática

Fábio compra, em média, 45 kg de ração para alimentar seus 5 cachorros. 

Sabendo que no próximo mês ele cuidará do cachorro de uma amiga e 

que este consome a mesma quantidade de ração, Fábio precisará 

comprar:

54 kg de ração. 47 kg de ração. 60 kg de ração. 72 kg de ração.

49 Matemática

Jéssica realizou o pagamento da conta de telefone em atraso: pagou 

somente no dia 6, sendo o vencimento no dia 5. Sabendo que a taxa de 

juros por atraso é de 2% sobre o valor total da fatura (R$ 90,00), ela 

pagará:

R$ 1,80 de juros. R$ 3,60 de juros. R$ 5,40 de juros. R$ 6,20 de juros.

50 Matemática
Osvaldo assa aproximadamente 50 pães a cada hora. Para assar 150 

pães, ele demorará:
180 minutos. 60 minutos. 90 minutos. 150 minutos.

51 Matemática

Pedro precisou despachar dois pacotes através de uma transportadora, 

sendo um pacote com 2,3 quilogramas e o segundo pacote com 320 

gramas. O peso total, em gramas, dos dois pacotes

juntos é:

2.620. 2,62. 2.940. 2.300.

52 Matemática

Lívia trabalha como atendente de loja e recebe um salário de R$ 1.200,00. 

Desse valor, ela gasta 1/3 com aluguel, 25% com alimentação e 40% com 

outras despesas. Quanto sobra do seu salário?

RS 20,00. RS 30,00. RS 50,00. RS 80,00.

53 Matemática

Um adulto saudável no Brasil deve consumir 2.000 calorias por dia. 

Cláudia está fazendo uma dieta e consome 1.200 calorias diárias. Qual é 

a porcentagem que Cláudia está consumindo em relação à quantidade de 

calorias que um adulto normalmente deve consumir?

60%. 30%. 40%. 50%.

54 Matemática

A família Miranda é composta por quatro membros: o pai, cuja altura é 

1,78 metro; a mãe, de altura 1,58 metro; o filho mais velho, que possui 

1,76 metro de altura; e, a filha caçula, que tem 1,44 metro de altura. Qual 

é a média da altura dos membros da família Miranda?

164 cm. 166 cm. 168 cm. 170 cm.

55 Matemática

Uma casa de shows deseja ampliar sua estrutura para que a lotação 

máxima de clientes em um único evento seja ampliada em 15%, passando 

para um total de 529 clientes. Qual é a lotação máxima desta casa de 

shows atualmente?

460 clientes. 480 clientes. 490 clientes. 500 clientes.

56 Matemática

Juliano deseja comprar uma máquina de lavar roupas pela internet cujo 

pagamento pode ser feito em três parcelas de R$ 600,00 sem

juros. Para um número maior de parcelas, o preço da máquina será 

aumentado em 8% do valor original. Desse modo, caso Juliano decida 

parcelar a máquina de lavar roupas em doze vezes, qual será o valor pago 

em cada parcela?

R$162,00. R$156,00. R$158,00. R$160,00.

57 Matemática

Quatro amigos que moram juntos dividem o aluguel de um apartamento, 

sendo que cada um paga R$ 300,00. Depois de um tempo morando 

juntos, o valor do aluguel foi reajustado em 20%. Com o intuito de não 

gastarem mais, esses amigos resolveram chamar um quinto membro para 

dividir o apartamento e o aluguel entre eles. Qual será o valor que cada 

um dos cinco moradores irá pagar no novo preço do aluguel?

R$ 288,00. R$ 286,00. R$ 290,00. R$ 300,00.

58 Matemática

Cátia utiliza um aplicativo de viagens para encontrar sempre o menor 

preço e, em certo dia, recebeu um cupom com um desconto de 15% na 

passagem de sua próxima viagem. Considerando que Cátia pagou um 

valor de R$ 76,50 nessa viagem com desconto, qual é o

valor integral da passagem?

R$90,00. R$91,50. R$92,00. R$92,50.

59 Matemática

Alice comprou um notebook pagando uma  entrada de R$ 560,00 e dividiu 

o restante em 12 vezes de R$ 96,80. O valor que Alice irá pagar  neste 

notebook está compreendido entre:

R$ 1.720,01 e R$ 1.740,00. R$ 1.680,00 e R$ 1.700,00. R$ 1.700,01 e R$ 1.720,00 R$ 1.740,01 e R$ 1.760,00



60 Matemática Assinale a alternativa com a definição correta de Números Inteiros:

O conjunto dos números 

inteiros é formado por 

números positivos e 

negativos e esse conjunto é 

infinito nos dois sentidos da 

reta numérica.

O conjunto dos números 

inteiros é formado somente 

por números positivos e 

esse conjunto é infinito na 

reta numérica.

O conjunto dos números 

inteiros é formado por 

números positivos e 

negativos, decimais, dízima 

periódica e frações e esse 

conjunto é infinito nos dois 

sentidos da reta numérica.

Nenhuma das alternativas.


