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PORTUGUÊS 
 
1) “Diga ---- elas que estejam daqui----
pouco-------porta da biblioteca”. 
 
a) à, há, a 
b) a, há, à 
c) a, a, à 
d) à, a, a 
 
2) Em relação a alguns casos de emprego 
dos porquês, assinalar a alternativa que 
preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Usa-se “___________” nas interrogativas 
diretas e indiretas. Nesse caso, é um 
advérbio interrogativo. 
“___________” é um substantivo. Equivale 
a “causa”, “motivo”, “razão”. Nesse caso, o 
artigo o precede. 
“__________” introduz uma explicação. 
Equivale a “pois”. 
 
Nesse caso, é uma conjunção 
coordenativa explicativa. 
 
a) por quê - Por quê - Porque  
b) por que - Porquê - Porque  
c) porquê - Por que - porquê  
d) porque - Porque - por que  
 
3) Assinale a alternativa em que a 
concordância está correta: 
  
a) Não foi adequado a postura dela na 
cerimônia.  
b) Ele deixou bem claro, no 
pronunciamento, suas ideias sobre o 
projeto.  
c) A maioria dos estudantes que prestaram 
o concurso apresentou dificuldades em 
matemática. 
d) Deve existir outras soluções para este 
problema! 
 
 
 
 

 
 
4) Analise e indique a correta: 
 
a) Achamos presentes o mais belos 
possíveis. 
b) Somos bastantes cuidadosos. 
c) Não precisamos de pseudos-moralistas. 
d) Salvo enganos, estamos todos perdidos. 
 
5) Os superlativos absolutos de amargo e 
público são, respectivamente: 
 
a) Amarguíssimo - publícimo. 
b) Amaríssimo - publicíssimo. 
c) Amarguicíssimo - publicíssimo. 
d) Amaríssimo - publícimo. 
 
6) Marque a sequência de palavras que 
completa corretamente a frase: Por ser 
muito _______ , ela não tinha a ________ 
de vencer a ____________ . 
 
a) Umilde - pretensão - concurrência. 
b) Humilde - pretensão - concorrência. 
c) Humilde - pretenção - concurrência. 
d) Umilde - pretenção - concorrência. 
 
7) Assinalar a alternativa que apresenta 
erro de ortografia: 
 
a) A barrajem do rio não suportou tanta 
chuva. 
b) A massagista tirou todas as dores de 
minhas costas. 
c) A chuva enferrujou a cerca da casa. 
d) É um prestígio tê-los conosco. 
 
8) Os sinônimos de ignorante, principiante 
e sensatez são, respectivamente: 
 
a) incipiente - insipiente - discrição 
b) insipiente - incipiente - descreção 
c) insipiente - incipiente – discrição 
 
 
 
 
 



 
9) Assina a alternativa em que a 
concordância nominal está de acordo com 
a norma culta. 
 
a) Elas mesmo encaminharam a 
solicitação. 
b) Chegamos ao meio-dia e meia. 
c) E vedado a entrada de pessoas 
estranhas. 
d) Era necessário a presença de todos na 
reunião. 
 
10) Assinale a seguir a palavra que se 
encontra no masculino: 
 
a) Vida 
b) Homem 
c) Família 
d) Terra 
 
11) Assinalar a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas das seguintes 
orações: 
 
I. Precisa falar ___ cerca de três mil 
operários. 
II. Daqui ___ alguns anos tudo estará 
mudado. 
III. ___ dias está desaparecido. 
IV. Vindos de locais distantes, todos 
chegaram ___ tempo ___ reunião. 
 
a) a - a - há - a - à 
b) à - a - a - há - a 
c) a - à - a - a - há 
d) há - a - à - a - a 
 
12) A alternativa em que o sinal de crase 
está INCORRETO é: 
 
a) À exceção da Bandeirantes, as outras 
emissoras de televisão detêm a ampla 
liderança com percentuais fabulosos. 
b) Está presente a cineasta das cidades 
brasileiras à quem a porcentagem de 7% 
surpreendeu. 
c) Os dados da pesquisa referem-se às 
cenas, certamente sem paralelo, em 
qualquer outro lugar no mundo. 
d) Cresce, às escondidas, o número de 
cidades recebendo imagens de televisão, 
ameaçadoras dos valores ético-culturais. 
 
 
 
 
 

 
13) Assinale a alternativa INCORRETA 
quanto ao uso do hífen nos substantivos 
compostos: 
 
a) couve-flor 
b) guarda-chuva 
c) pára-quedas 
d) navio-escola 
 
14) A alternativa em que o plural dos 
nomes compostos está empregado 
corretamente é: 
 
a) pé de moleques, beija-flores, obras-
primas, navios-escolas 
b) pés de moleques, beija-flores, obras-
primas, navios-escolas 
c) pés de moleque, beija-flores, obras-
primas, navios-escola 
d) pés de moleques, beija-flores, obras-
prima, navios-escolas 
 
15) A palavra livro é um substantivo:  
 
a) próprio, concreto, primitivo e simples. 
b) comum, abstrato, derivado e composto. 
c) comum, abstrato, primitivo e simples. 
d) comum, concreto, primitivo e simples. 
 
16) O vocábulo caravana é substantivo 
coletivo de: 
 
a) Ônibus 
b) Atores 
c) Pessoas 
d) Viajantes 
 
17) Marque a alternativa que apresenta o 
feminino INCORRETO: 
 
a) A foliona dançou toda a noite. 
b) A cavaleira alimentou seu animal. 
c) A heroína recebe os aplausos. 
d) A condessa visitou o Brasil. 
 
18) O plural diminutivo de “mulher” e “cão” 
é: 
 
a) mulherzinhas  e cãozinhos 
b) mulherezinhas e cãosinhos 
c) mulherezinhas e cãezinhos 
d) mulheresinhas e cãezinhos 
 
 
 
 
 



 
19) O antônimo da palavra esfuziante é: 
 
a) Triste. 
b) Radiante. 
c) Radioso. 
d) Exultante. 
 
20) Ortografia é a parte da Gramática que 
trata do emprego da grafia correta das 
letras e dos sinais gráficos. Marque a única 
alternativa em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente. 
a) precizo – próclise – análize – nascer 
b) acréscimo – suscinto – lisongear – 
acensorista 
c) vexame – mochila – exumação – ezílio 
d) mexer – exagero – paletó – exceção 
 

 

INFORMÁTICA 

21) Para realizar a soma dos valores 
contidos nas células A1, A2, A3 e A4, 
numa planilha do Microsoft Office Excel 
2007, utiliza-se a função SOMA com o 
seguinte formato: 
 
a) =SOMA(A1 ; A4) 
b) =SOMA(A1 >> A4) 
c) =SOMA(A1 << A4)  
d) =SOMA(A1 : A4) 
 
22) No Microsoft Word 2003, o assistente 
para impressão de documentos pode ser  
acionado (via barra de menus) com os 
seguintes procedimentos: 
 
a) Clicar Menu Arquivo Imprimir... 
b) Clicar Menu Editar Imprimir... 
c) Clicar Menu Documentos Imprimir... 
d) Clicar Menu Tabela Imprimir... 
 
23) Para que o computador de uma 
residência possase conectar à Internet, 
utilizando a rede telefônica fixa, é 
indispensável o 
uso de um hardware chamado: 
 
a) hub 
b) modem 
c) acess point 
d) adaptador 3G 
 
 
 

 
 
24) No Word existem várias opções para 
esteticamente melhorarmos o formato do 
nosso texto.  
Ao precisarmos alinhar o texto, em um 
parágrafo, temos como opções: 
 
a) somente o alinhamento à esquerda e o 
alinhamento à direita. 
b) somente o alinhamento à direita, à 
esquerda e centralizado.  
c) alinhamento à esquerda, alinhamento à 
direita, centralizado e justificado. 
d) somente o alinhamento à esquerda, 
centralizado e justificado. 
 
25) Quando queremos encaminhar um e-
mail para uma pessoa com cópia oculta 
para outras pessoas, devemos utilizar o 
campo do  
aplicativo de Correio Eletrônico intitulado: 
 
a) Cco 
b) Bc 
c) Cc 
d) Co 
 
26) Identifique quais itens abaixo que são 
tipicamente utilizados em aplicativos de 
Correio Eletrônico: 
 
(1) Caixa de Saída 
(2) Lixeira 
(3) Rascunho 
(4) Itens Enviados 
(5) Caixa de Entrada 
 
a) somente os itens 1, 2 e 4. 
b) somente os itens 1, 3, 4 e 5. 
c) somente os itens 2, 3, 4 e 5. 
d) Todos os itens: 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
27) Ao cometer um erro de digitação, no 
Word, se quisermos excluir um caractere à 
esquerda devemos pressionar a tecla: 
 
a) DEL  
b) END  
c) CTRL 
d) BACKSPACE 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
28) Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente um aplicativo padrão do 
Windows que tem a função de criar 
desenhos simples e editar imagens: 
 
a) Power Point 
B) WordPad 
C) Paint  
D) Bloco de notas 
 
29) Correspondem, respectivamente, aos 
elementos placa de som, editor de texto, 
modem, editor de planilha e navegador de 
internet: 
 
 a) software, software, hardware, software 
e hardware. 
 b) hardware, software, hardware, software 
e software 
 c) hardware, software, hardware, 
hardware e software. 
 d) software, hardware, hardware, software 
e software. 
 
30) Assim como o Microsoft Internet 
Explorer, são navegadores de Internet, 
EXCETO: 
a) Google Chrome 
b) Mozilla Firefox 
c) Debian 
d) NetScape 

 

LÓGICA 

31) Um certo número de ingressos para 
um show foi dividido igualmente entre os 
alunos presentes em 
uma sala de aula. Sabe-se que, se 
houvesse 8 alunos a mais na sala, cada 
um deles receberia 1 
ingresso a menos e se houvesse 10 alunos 
a menos, cada um receberia 2 ingressos a 
mais. Nessas 
condições, é correto afirmar que o número 
de ingressos que coube a cada aluno 
presente foi: 
 
a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 6 
 
 
 

 
 
 
32) A soma de dois números inteiros é o 
dobro da sua diferença. Então: 
 
a) o menor é múltiplo de 4. 
b) o maior é o triplo do menor. 
c) o maior é o dobro do menor. 
d) se um deles é par então o outro é ímpar. 
 
33) Numa rua, todas as casas, cujas 
famílias têm mais de três pessoas, são 
próprias.  
Sabe-se que João mora nessa rua, em 
uma casa própria. Diante do exposto, 
marque a alternativa correta: 
 
a) A família de João tem três pessoas 
b) João não mora sozinho 
c) Nada se pode afirmar sobre o número 
de pessoas da família de João 
d) A família de João tem menos de três 
pessoas 
 
34) Três de cada oito moradores de um 
edifício são do sexo feminino; se, nesse 
edifício, há doze moradores do sexo 
feminino,  
então o número de moradores do sexo 
masculino é igual a: 
a) 12 
b) 16 
c) 20 
d) 3 
 
35) Num mesmo dia, uma mercadoria foi 
comprada por R$ 70,00, vendida por R$ 
80,00, recomprada por R$ 90,00 e, 
finalmente, vendida por R$ 100,00. 
No final dessa seqüência de compras e 
vendas, o dono dessa mercadoria: 
 
a) teve um lucro de R$ 10,00 
b) teve um prejuízo de R$ 10,00 
c) teve um prejuízo de R$ 20,00 
d) teve um lucro de R$ 20,00 
 
36) Considere que os termos da sequência 
seguinte foram sucessivamente obtidos 
segundo determinado padrão:   
 
(3,  7,  15,  31,  63,  127,  255,  ...)   
 
O décimo termo dessa sequência é: 
a) 1537 
b) 2047 
c) 1945 



d) 1929 
 
37) Que número corresponde a sequência 
a seguir: 1, 0, 2, 1, 3, 2... 
 
a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 6 
 
38) Que número corresponde a seqüência 
a seguir: 1, 2, 2, 4, 8, 32... 
 
a) 32 
b) 64 
c) 256 
d) 288 
 
39) Um dos elementos relacionados abaixo 
não está de acordo com os demais do 
grupo: 
 
a)  Manga 
b)  Maracujá 
c)  Abacate 
d)  Ameixa 
 
40) "Abaixar" está para "Curvar" assim 
como "Continuidade" está para: 
 
a)  Intervalo 
b)  Suspensão 
c)  Interrupção 
d)  Frequência 
 

ATUALIDADES 
 

41) O presidente Jair Bolsonaro assinou no 
início de Janeiro o decreto que reajusta o 
salário mínimo para R$ 998,00 a partir do 
dia primeiro de janeiro de 2019.  
Quanto foi o aumento em relação ao 
salário mínimo anterior, vigente em 2018?  
 
a) R$ 31,00 
b) R$ 44,00 
c) R$ 21,00 
d) R$ 58,00 
 
42) Na atualidade a imprensa explora 
bastante o termo ‘Brexit’? Em que 
consiste? 
 
a) Saída da Inglaterra da Zona econômica 
do Euro; 
b) Retirada da Irlanda do Reino Unido 

c) Saída do Reino Unido da União 
Europeia 
 
d) Entrada da Grã Bretanha na Zona do 
Euro 
 
43) Historicamente, o nordeste brasileiro 
beneficiou-se de uma economia agrícola 
baseada na produção de: 
 
a) trigo 
b) café 
c) cana-de-açúcar 
d) erva-mate 
 
44) Em meados de 2018, ocorreu uma 
greve que deixou o Brasil em situação de 
alarme e prejudicou uma série de relações 
comerciais.  
Os impactos nas contas foram sentidos 
ainda meses depois. A greve supracitada 
foi realizada pela seguinte categoria: 
 
a) bancários. 
b) caminhoneiros. 
c) produtores agrícolas. 
d) feirantes. 
 
45) No dia 23 de junho de 2018, 12 
meninos com idades entre 11 e 16 anos e 
seu técnico de futebol desapareceram em 
uma caverna. Após 9 dias, eles foram 
encontrados com vida,  
mas em uma área de difícil acesso.  
A retirada do grupo só teve inícios quinze 
dias depois do desaparecimento, e foi 
concluída quando os 4 últimos garotos e o 
técnico deixaram o local. 
A notícia acima refere-se a um fato 
ocorrido em:  
 
a) Japão 
b) Coréia do Sul 
c) Tailândia 
d) China 
 
46) Qual o motivo da condenação de Luís 
Inácio Lula da Silva? 
 
a) Recebimento de apartamento de luxo no 
Guarujá (SP) como propina na Operação 
Lava Jato 
b) Corrupção e lavagem de dinheiro na 
Operação Lava Jato 
c) Tráfico de influência internacional na 
Operação Janus 
d) Obstrução da justiça na Operação Lava 
Jato 



 
47) Quais os quatros países que têm a 
maior população carcerária do mundo? 
 
a) Brasil, Estados Unidos, México e Índia 
b) China, Estados Unidos, Índia e 
Indonésia 
c) Rússia, Japão, Canadá e China 
d) Estados Unidos, China, Rússia e Brasil 
 
48) Qual a função da ONU 
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 
UNIDAS)? 
 
a) Zelar pela cultura em todas as nações 
b) Financiar países em desenvolvimento 
c) Unir as nações com o objetivo de manter 
a paz e a segurança mundial 
d) Gerenciar acordos de comércio entre os 
países 
 
49) Quais as respectivas cores da 
reciclagem do papel, do vidro, do metal e 
do plástico? 
 
a) verde, azul, vermelho e amarelo 
b) azul, verde, amarelo e vermelho 
c) vermelho, amarelo, verde e azul 
d) azul, amarelo, verde e vermelho 
 
 
50) Quais destes grupos são 
contraindicados para tomar a vacina contra 
a febre amarela? 
 
a) Gestantes, lactantes, bebês com menos 
de 9 meses, diabéticos, idosos acima de 
60 anos 
b) Crianças até 2 anos, gestantes, 
doadores de sangue 
c) Pacientes com câncer, idosos acima de 
75 anos 
d) Mulheres que querem engravidar, 
lactantes, bebês com menos de 1 ano, 
doentes que recebam tratamento de saúde 
especial. 


