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LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - “É sabido que o fato novo assusta os indivíduos, que 
preferem o mal velho, testado e vivido, à experiência 
nova, sempre ameaçadora”. (Millôr Fernandes) 

A expressão “é sabido” indica que: 

 

(A) Todas as pessoas pensam da mesma forma sobre o 
assunto. 

 

(B) Aquilo que o autor afirma é do conhecimento geral. 

 

(C) O enunciado do texto só se aplica aos indivíduos que 
preferem os fatos novos. 

 

(D) As opiniões dadas no texto são de alguns indivíduos. 

 

2 - Assinale a alternativa em que o vocábulo em negrito 
foi utilizado de forma indevida, considerando o 
contexto da frase e seu significado:  

 

(A) O Senador ascendeu ao posto de Primeiro Ministro. 

(B) O senso comum indica ser possível a cessão da área 
aos desabrigados.  

(C) A Receita Federal aprendeu a mercadoria ainda no 
aeroporto. 

(D) A banca examinadora diferiu a decisão para depois do 
recesso.  

 

3 - O significado das palavras abaixo está corretamente 
indicado nos parênteses em:   

 

(A) Comprimento (saudação); cumprimento (extensão). 

(B) Imigrar (sair do país onde nasceu); emigrar (entrar em 
país estrangeiro). 

(C) Censo (juízo); senso (recenseamento). 

(D) Retificar (corrigir); ratificar (confirmar). 

 

4 - Assinale a palavra que é sinônima de 
“imprescindível”: 

 

(A) Essencial 

(B) Redundante 

(C) Desnecessário 

(D) Supérfluo 

5 - Qual é a palavra que é antônima de 
“constrangimento”? 

 

(A) Intimidação 

 

(B) Vergonha 

 

(C) Desembaraço 

 

(D) Nenhuma das anteriores está correta 

 

6 - Assinale a alternativa em que a frase está 
representada na voz passiva: 

 

(A) Todos te louvariam. 

(B) Os calores intensos provocam as chuvas. 

(C) Serias condenado, se cometesses tais desatinos. 

(D) Receberam-me com festa. 

 

7 - Assinale a alternativa gramaticalmente correta: 

 

(A) Ele visou o alvo e atirou. 

(B) Ele prefere mais cinema do que teatro. 

(C) Ele chegou atrasado na reunião. 

(D) Ele mandou eu ir embora de casa. 

 

8 - Na oração: "Para os pais, a competência dos filhos 
expressa a redução da culpa e da ansiedade deles 
mesmos", o sujeito é: 

 

(A) Os pais 

(B) A redução da culpa 

(C) A competência dos filhos 

(D) Nenhuma das alternativas anteriores está correta 

 

9 - Assinale a palavra que possui um “hiato”: 

 

(A) Diabo 

(B) Alemães 

(C) Isso 

(D) Todas as alternativas estão corretas 
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10 - Aponte a opção onde todas as palavras estão 
grafadas corretamente: 

 

(A) Dissernir; alforje; ascensão. 

(B) Vicissitude; pretensioso; ojeriza. 

(C) Beringela; alfange; miçanga. 

(D) Ancioso; ressuscitar; jegue. 

 

MATEMÁTICA 

11 - Com relação à multiplicação de um número ímpar, 
podemos afirmar: 

 

(A) Se for multiplicado com outro número ímpar, o resultado 
será sempre um número ímpar. 

(B) Se for multiplicado com outro número ímpar, o resultado 
será sempre um número par. 

(C) Se for multiplicado com um número par, o resultado será 
sempre um número ímpar. 

(D) Tanto faz se for multiplicado por um número ímpar ou 
por um número par, o resultado será sempre um número 
par. 

 

12 - Para fazer duas dúzias de brigadeiros, Dona Luzia 
utiliza uma receita de 12 colheres de margarina e um 
quilo de chocolate. Se tiver 30 colheres de margarina 
e dois quilos de chocolate, poderá fazer:  

 

(A) 12 brigadeiros 

(B) 24 brigadeiros 

(C) 36 brigadeiros 

(D) 48 brigadeiros 

 

13 - Sabendo-se que a escala da figura abaixo é linear, o 
valor que corresponde ao ponto P é: 

 

 

 

 

 

 

(A) 29 

(B) 31 

(C) 33 

(D) 35 

14 - Resolva a equação: 

-2 {2+ [12: (22-20) ] } = 

(A) -3 

(B) - 4 

(C) -10 

(D) -12 

 

15 - Um equipamento foi adquirido por uma empresa por 
R$ 2.440,00. No entanto a mesma mercadoria custou 
à empresa R$ 2.000,00. Sabendo que a empresa paga 
40% de impostos sobre o lucro com a venda, o 
imposto devido sobre a venda do equipamento é de: 

 

(A) R$ 158,00 

 

(B) R$ 176,00 

 

(C) R$ 200,00 

 

(D) R$ 212,00 

 

16 -  Um coquetel tem a seguinte receita: vodka, água 
tônica e suco de limão. Um quinto do coquetel é 
constituído de vodka e dois terços de água tônica. 
Se o volume total do coquetel é igual a 600 mL, então 
podemos dizer que o volume do suco de limão 
presente nessa mistura corresponde a: 

 

(A) 60 mL. 

(B) 70 mL. 

(C) 80 mL. 

(D) 100 mL. 

 

17- Entre 5 de fevereiro e 5 de novembro de um mesmo 
ano, o preço por kg de determinada mercadoria 
sofreu um aumento de 30%. Se em 5 de novembro, o 
preço do kg era de R$ 0,78, qual era o preço em  5 de 
fevereiro? 

 

(A) R$ 0,46 

(B) R$ 0,48 

(C) R$ 0,54 

(D) R$ 0,60 
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18 - A prefeitura de uma determinada cidade contrata 
uma empresa para pavimentar uma avenida. Essa 
empresa demora 25 dias para executar 2/3 do 
serviço. Caso tivesse pavimentado 3/5 dessa avenida 
demoraria, aproximadamente, o equivalente a: 

 

(A) 19 dias. 

(B) 20 dias. 

(C) 21 dias. 

(D) 22 dias. 

 

19 - No andar térreo de um prédio, entraram 24 pessoas 
no elevador. No primeiro andar, saíram 2/6 mais uma 
pessoa. No segundo andar, saíram 2/3 das pessoas, 
e entraram a metade das pessoas que saíram neste 
andar. No terceiro andar, saíram todas. Quantas 
pessoas saíram no terceiro andar? 

 

(A) 6 

(B) 8 

(C) 10 

(D) 12 

 

20- A soma dos preços de um caderno e de uma caneta 
é R$ 33,00. Sabendo que o caderno custa R$ 30,00 a 
mais do que a caneta, o preço da caneta é: 

                          

(A) R$ 63,00 

 

(B) R$ 30,00 

 

(C) R$ 3,00 

 

(D) R$ 1,50 

 

 CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

21 - É o atual presidente do Supremo Tribunal Federal: 

 

(A) Gilmar Mendes 

 

(B) Edson Facchin 

 

(C) Cármen Lúcia 

 

(D) Dias Toffoli 

22 - Agrupamento de chanceleres de países das 
Américas formado em 8 de agosto de 2017 com o 
objetivo declarado de "abordar a crítica situação da 
Venezuela e explorar formas de contribuir para a 
restauração da democracia naquele país através de 
uma saída pacífica e negociada": 

 

(A) Acordo de Paris 

(B) Mercosul 

(C) Grupo de Lima 

(D) G-8 

 

23 - Quem é o atual Ministro da Economia? 

 

(A) Paulo Guedes 

(B) Onyx Lorenzoni 

(C) Ricardo Vélez Rodríguez 

(D) Damares Alves 

 

24 - Camada sedimentar localizada abaixo do mar, na 
região que vai de Santa Catarina até o Espírito Santo, 
na qual foram descobertas grandes reservas de 
petróleo, o que poderá tornar o Brasil um dos 
maiores produtores do mundo no futuro: 

 

(A) Camada de ozônio 

(B) Pré-sal 

(C) Biosfera 

(D) Fossas marítimas 

 

25 - A reciclagem contribui significantemente para a 
diminuição do acúmulo de resíduos sólidos no solo. 
Alguns materiais não se degradam facilmente e 
podem permanecer no meio ambiente por muito 
tempo. O vidro pode levar mais de mil anos para se 
degradar, e alguns materiais, como a borracha, 
possuem prazo de degradação indeterminado. 
Entretanto, alguns materiais não podem ser 
reciclados. Identifique e assinale a opção em que 
todos os materiais podem ser reciclados: 

(A) Garrafas PET – lâmpadas – espuma – papel-carbono. 

(B) Arames – tubos de pasta – frascos de perfume – sacos 
de leite. 

(C) Pilhas – caixas de papelão – ampolas de remédio – 
cobre. 

(D) Papel laminado – fraldas descartáveis – celofane – 
cristais. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chanceler
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/2017
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_na_Venezuela_desde_2013
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_na_Venezuela_desde_2013
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26 - É um processo que ocorre quando uma parte da 
radiação solar refletida pela superfície terrestre é 
absorvida por determinados gases presentes na 
atmosfera. Como consequência disso, o calor fica 
retido, não sendo libertado para o espaço. Esta é a 
definição: 

 

(A) Da camada de ozônio 

(B) Do efeito estufa 

(C) De poluição ambiental 

(D) De aquecimento global 

 

27 - O primeiro governador-geral do Brasil foi: 

 

(A) Mem de Sá 

(B) Tomé de Souza 

(C) Mário Covas 

(D) José Serra 

 

28 - Que cidade será sede dos próximos Jogos 
Olímpicos? 

 

(A) Abu Dhabi 

(B) Los Angeles 

(C) Tóquio 

(D) Londres 

 

29 - O arquipélago de Fernando de Noronha pertence ao 
seguinte Estado brasileiro: 

 

(A) Rio Grande do Norte. 

(B) Ceará. 

(C) Maranhão. 

(D) Pernambuco. 

 

30 - O famoso monumento abaixo está localizado: 

 

 

 

(A) Na França 

(B) Na Itália 

(C) Nos Estados Unidos 

(D) Na Grécia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_solar

