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1 – Assinale a alternativa em que todas as 
palavras foram escritas corretamente: 
 
(A) Iogurte, cabeleireiro, asterisco, 

mendigo, salsicha 
(B) Yogurt, cabelereiro, asterisco, mindigo, 

salsicha 
(C) Iorgute, cabeleireiro, asteristico, mendigo, 

salchicha 
(D) Iogurte, cabeleleiro, asterisco, mendingo, 

salsixa 
 

 
2 - Assinale a alternativa em que a crase foi 
utilizada de forma correta: 
 
(A) Aquela loja vende à prazo. 
(B) Nós ficamos frente-à-frente. 
(C) O artigo se remete à ideias inovadoras. 
(D) Fui à feira noturna na sexta-feira. 
 
 
3 - Na frase: “Eu gosto de comer pizza”, a 
palavra sublinhada é: 
 
(A) Adjetivo 
(B) Substantivo 
(C) Verbo 
(D) Artigo 
 
 
4 - Assinale a alternativa em que NÃO há 
concordância verbal: 
 
(A) Os alunos foram até a diretoria. 
(B) Eu aprendeu inglês pelo aplicativo. 
(C) Carol foi ao mercado ontem. 
(D) Terminamos o trabalho de matemática. 

 
 
5 - Quais palavras abaixo NÃO são 
acentuadas: 
 
(A) Cajá – até – jiló – armazém 
(B) Ímã, órfãs, táxi, júri 
(C) Idéia, assembléia, platéia, plebéia 
(D) História, série, água, mágoa 
 
 
 

 
ATUALIDADES 

 
6 - Qual país anunciou a chegada de uma 
sonda ao lado oculto da Lua?  
 
(A) China 
(B) Rússia 
(C) Coreia do Norte 
(D) NASA 

 
7 - Quais as duas datas que são 
comemoradas em novembro? 
 
(A) Independência do Brasil e Dia da Bandeira 
(B) Proclamação da República e Dia 

Nacional da Consciência Negra 
(C) Dia do Médico e Dia de São Lucas 
(D) Dia de Finados e Dia Nacional do Livro 
 
8 - No dia 2 de setembro de 2018, um 
incêndio destruiu o Museu Nacional. O 
museu abrigava 20 milhões de peças entre 
as quais o crânio de Luzia, o fóssil humano 
mais antigo das Américas. Em qual estado 
brasileiro fica o Museu Nacional? 
 

(A) Espírito Santo 
(B) Minas Gerais 
(C) Rio de Janeiro 
(D) Acre 
 
9 - Qual operação se tornou o maior 
escândalo de lavagem e desvio de dinheiro 
da história brasileira? Com ela, caiu a 
credibilidade internacional do Brasil e 
envolve políticos, grandes empreiteiros e 
uma das maiores petrolíferas do mundo e 
também a maior empresa estatal do Brasil, 
a Petrobras? 
 

(A) Operação Lava Jato 
(B) Operação Big Brother 
(C) Operação Hashtag 
(D) Operação Zelotes 

 
10 - A copa do Mundo de Futebol é 
disputada a cada quatro anos. Em 2018, o 
evento foi realizado na Rússia. Qual foi o 
time campeão do evento? 
 

(A) Brasil 
(B) França 
(C) Argentina 
(D) Marrocos 

 
 


