
CIEE – CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA 

PORTUGUÊS MATEMATICA 

1- Assinale a palavra corretamente escrita: 
 

(A) Mal humorado 
(B) Mal-umorado 
(C) Mau-humorado 
(D) Mal-humorado 
 

6-  A multiplicação de um número positivo 
com um número negativo, terá como 
resultado: 
 
(A) Sempre um número positivo. 
(B) Sempre um número par. 
(C) Sempre um número negativo. 
(D) Sempre um número ímpar. 
 

2- Assinale a palavra escrita de forma 
INCORRETA: 

 
(A) Bicarbonato 
(B) Supérfulo 
(C) Beneficente 
(D) Meteorologia 
 

7-  Para a organização da tabela dos jogos da 
copa do mundo, os 48 países participantes 
foram divididos em 8 grupos com a mesma 
quantidade de times. Cada grupo ficou com 
qual quantidade? 
 
(A) 6 países 
(B) 5 países 
(C) 10 países 
(D) 8 países 
 

3- Assinale a alternativa em que a CRASE 
está correta: 

 
(A) Ele veio à pé. 
(B) Chegou à Belo Horizonte em segurança. 
(C) João foi à praia. 
(D) Você vai sair à esta hora?. 
 

8-  Ana tem cinco anos a mais que Paula. A 
soma das duas idades é 35 anos. Qual é a 
idade de Ana? 
 
(A) 30 anos 
(B) 5 anos 
(C) 12 anos 
(D) 20 anos 

4- Na frase: “O cachorro latiu no portão”, o 
SUJEITO é: 

 
(A) Latiu 
(B) Cachorro 
(C) Portão 
(D) João 
 

9-  Juliana tinha R$ 245,00 e gastou 1/7 de 
1/5 dessa importância. Quanto sobrou? 
 
(A) R$ 7,00 
(B) R$ 238,00 
(C) R$ 240,00 
(D) R$ 158,00 

5- Assinale a frase em que a REGÊNCIA 
VERBAL está correta: 

 
(A) Ela mora em outro país. 
(B) Vou em o dentista. 
(C) Liguei na farmácia e pedi o remédio. 
(D) Irei naonde o vento me levar 
 

10-  Uma usina produz 500 litros de álcool 
com 6 000 kg de cana – de – açúcar. 
Determine quantos litros de álcool são 
produzidos com 15 000 kg de cana.  
 
(A) 1.250 litros 
(B) 180.000 litros 
(C) 200 litros 
(D) 1.000 litros 
 

 


