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LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
acentuadas corretamente: 

(A) Hortífruti; amiude; misógino.   

(B) Misticismo; quimérico; oásis. 

(C) Odisséia; detém; inóspito. 

(D) Itinerário; exécravel; quiprocô. 

2 - Assinale a alternativa que não é um sinônimo da palavra 

faccioso: 

(A) Injusto. 

(B) Iníquo. 

(C) Neutral. 

(D) Parcial. 

3 - A qual figura de linguagem se refere o exemplo: “Ela 
sentiu o sabor frio da derrota”: 

(A) Sinestesia. 

(B) Metáfora. 

(C) Antítese. 

(D) Catacrese. 

4 - Sobres as figuras de linguagem: 

(A) A metonímia se refere a substituição lógica de uma palavra 
por outra semelhante. 

(B) A onomatopeia se refere a mistura de diferentes impressões 
sensoriais. 

(C) O eufemismo se refere a duas ideias contraditórias em uma 
só frase ou pensamento. 

(D) O paradoxo se refere ao uso de uma palavra ou expressão 
para designar algo ou alguém. 

5 - Assinale a alternativa que não corresponde a regência 
nominal: 

(A) Cair sobre. 

(B) Sonhar com. 

(C) Morrer de. 

(D) Interesse em. 

6 - Assinale a alternativa em que o sujeito é representado 
por expressões partitivas: 

(A) O aluno chegou atrasado. 

(B) A multidão, apavorada, saiu aos gritos. 

(C) A maioria dos alunos resolveram ficar. 

(D) Cerca de vinte candidatos se inscreveram no concurso de 
piadas. 

7 - Analise as afirmativas quanto às recomendações da 
norma culta sobre acentuação gráfica: 

1 – A professora dá muita ênfase às palavras na leitura 
das histórias; 

2 – É essencial o livre acesso à educação; 

3 – Fiquei admirada com sua adesão àquele partido 
político. 

Estão corretas: 

(A) Apenas 1. 

(B) Apenas 1 e 2. 

(C) Apenas 2 e 3. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

8 - Assinale a alternativa que não corresponde a um 

antônimo da palavra prolixo: 

(A) Sintético. 

(B) Preciso. 

(C) Difusivo. 

(D) Abreviado. 

9 - É exemplo de sujeito implícito: 

(A) A rua estava deserta. 

(B) Dispensamos todos os funcionários. 

(C) Tênis e natação são ótimos exercícios físicos. 

(D) A escola estava fechada hoje. 

10 - Considerando as regras de concordância, assinale a 
opção em que a forma verbal está incorreta: 

(A) Faz dez anos que não te vejo. 

(B) Todos os dias chove de noite. 

(C) Haviam manifestantes em todas as ruas. 

(D) Ouvi reclamarem sobre o aumento de preços. 

MATEMÁTICA 

11 - Uma escola adquiriu uniformes para os alunos do ensino 
fundamental. Considerando que já foram entregues 2/5 
dos uniformes e os 204 faltantes serão entregues até o 
final do mês, a quantidade total de uniformes adquiridos 
pela escola é: 

(A) 320. 

(B) 330. 

(C) 340. 

(D) 360. 
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12 - 
Um pai tem 40 anos e seus filhos 6, 8 e 10. Daqui 6 anos, 
a soma das idades dos três filhos menos a idade do pai 
será: 

(A) 3 anos. 

(B) 4 anos. 

(C) 10 anos. 

(D) 12 anos. 

13 - 
12 x 12 é igual 144. 144 x 144 é igual a 20.726. 20. 736 x 
20.736 é igual a: 

(A) 428.982,60. 

(B) 429.981,69. 

(C) 430.441,60. 

(D) 431.940,89. 

14 - Maria Lúcia recebe um salário mensal de R$ 3.400,00. Ela 
o divide da seguinte forma: R$ 805,00 para o aluguel; R$ 
450,00 para alimentação; R$ 173,00 para o transporte e o 
restante para o Banco. Qual a porcentagem destinada ao 
banco: 

(A) 52%. 

(B) 56%. 

(C) 58%. 

(D) 61%. 

15 - 
Em 2018, a idade de Rita correspondia a 4 vezes a idade 
de sua filha. Considerando que em 2025, Rita terá 35 
anos, qual a idade de sua filha em 2018? 

(A) 5 anos. 

(B) 6 anos. 

(C) 7 anos. 

(D) 9 anos. 

 CONHECIMENTOS GERAIS 

16 - O vulcão _____, situado na ilha da Sicília, no sul da Itália, 

entrou nesta segunda-feira (24) em uma fase de ligeira 
atividade com explosões e emissão de gases de uma das 
suas crateras, que está provocando problemas no 
tráfego aéreo do aeroporto de Catânia. 

(Fonte: exame.abril.com.br) 

A qual vulcão a notícia acima se refere: 

(A) Mauna Loa. 

(B) Etna. 

(C) Monte Vesúvio. 

(D) Mayon. 

17 - Atualmente, quais são, respectivamente, os países mais 
populosos do mundo: 

(A) China, Indonésia, Brasil. 

(B) China, Rússia, Estados Unidos. 

(C) China, Índia, Estados Unidos. 

(D) China, Paquistão e Rússia. 

18 - Em que ano John F. Kennedy, então presidente dos 
Estados Unidos, foi assassinado? 

(A) 1963. 

(B) 1965. 

(C) 1967. 

(D) 1969. 

19 - O atual ministro da educação do governo Jair Bolsonaro 
é: 

(A) Ernesto Araújo. 

(B) Fernando Azevedo e Silva. 

(C) Onyx Lorenzoni. 

(D) Ricardo Vélez Rodríguez 

20 - Em 06 de janeiro de 2019, foi realizada a entrega do 
prêmio Globo de Ouro em Los Angeles, Estados Unidos. 
Qual filme foi premiado na categoria Melhor Filme – 
Drama: 

(A) Pantera Negra. 

(B) Bohemian Rhapsody. 

(C) Nasce uma estrela. 

(D) A favorita. 

      

 

https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/vulcoes/
https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/italia/

