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1 1 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - Na frase: “Ana Vitória sentiu angústia após a notícia 
recebida”, a palavra sublinhada pode ser substituída, 
sem alterar o sentido da frase, por: 

(A) Carência 

(B) Desespero 

(C) Egoísmo 

(D) Preocupação 

2 - Assinale a alternativa que apresenta a figura de 
linguagem METÁFORA: 

(A) Ela me encarou e seu olhar era pedra.  

(B) Eu adoro ler Agatha Christie.  

(C) Ele sentiu o sabor frio da derrota.  

(D) Estou morrendo de raiva.  

3 - Assinale a alternativa que apresenta o substantivo 
coletivo para “cavalo”: 

(A) Cáfila 

(B) Rebanho 

(C) Tropa 

(D) Matilha 

4 - Assinale a alternativa em que o sinal de pontuação foi 
empregado de forma INCORRETA: 

(A) Joaquim gritou: Feche a porta! 

(B) Luiz de Souza, arquiteto, não foi ao compromisso marcado.  

(C) Gosto de bolo de baunilha.  

(D) Quando você irá ao médico! 

5 - Assinale a alternativa que apresenta sujeito oculto: 

(A) Gosto de viajar para o sítio todos os anos.   

(B) É provável que ele chegue após o almoço.  

(C) Maria é uma menina muito esforçada.  

(D) As três crianças foram ao parque.  

6 - Assinale a alternativa em que a crase foi empregada 
corretamente: 

(A) Fui à feira de artesanato no último sábado.  

(B) O convite foi enviado à Francisco.     

(C) Os inimigos estavam frente à frente.  

(D) Aquela loja vende à prazo.   

 

 

7 - Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente: 

(A) miudeza; francesa; empreza; alteza. 

(B) encher; chimpanzé; cuscus; encharcar. 

(C) paralisar; pesquisar; deslizar; ironizar. 

(D) meretriz; chineza; marquês; corroborar. 

8 - Já ____ anos, ____ neste jardim árvores e flores. Hoje, 
só ______ ervas daninhas.  

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas: 

(A) faz; havia; existe 

(B) faz; havia; existem 

(C) fazem; haviam; existe 

(D) Nenhuma das alternativas anteriores.  

9 - Assinale a alternativa que apresenta o antônimo de 
“aversão”: 

(A) Repugnância 

(B) Afeição 

(C) Rancor 

(D) Sabedoria 

10 - Assinale a alternativa que apresenta a figura de 
linguagem PLEONASMO: 

(A) Joana saiu para fora.  

(B) Meu coração está em prantos.  

(C) A avó foi morar no céu.  

(D) Ele não passa de um pobre homem rico.  

MATEMÁTICA 

11 - Renata comprou um carro zero quilômetro. O valor 
original do carro era R$ 42.000,00. Porém, ao realizar o 
pagamento à vista, conseguiu obter o desconto de 15%. 
Quanto Renata pagou no carro afinal? 

(A) R$ 32.250,00 

(B) R$ 35.700,00 

(C) R$ 37.450,00 

(D) R$ 39.630,00 

 

 

 

 

 

 



12 - Três amigos fizeram um investimento juntos. Artur deu 
R$ 500,00. Luiz deu R$ 1.500,00. Antônio deu 3.000,00. 
Após dois anos, a aplicação teve um rendimento de 30% 
e os amigos decidiram resgatar o investimento 
proporcionalmente ao valor investido inicialmente. 
Quanto será resgatado por Luiz no total? 

(A) R$ 1.650,00 

(B) R$ 1.950,00 

(C) R$ 1.800,00 

(D) R$ 2.300,00 

13 - Um ateliê de costura consegue produzir 20 peças de 
roupas por dia com 10 costureiras. No fim do ano, o 
proprietário decidiu contratar mais 5 costureiras. 
Quantas peças no total serão produzidas por dia com as 
novas contratações?  

(A) 30 peças 

(B) 35 peças 

(C) 40 peças 

(D) 45 peças 

14 - Assinale a alternativa que corresponde a 5/10000: 

(A) 0,5 

(B) 0,05 

(C) 0,005 

(D) 0,0005 

15 - Uma professora comprou chocolates para distribuir aos 
seus 20 alunos. Ela comprou um total de 125 
chocolates. Cada aluno receberá ____ chocolates e 
restarão _____. 

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas: 

(A) 6; 5; 

(B) 7; 4; 

(C) 5; 6;  

(D) 5; 5;  

16 - João precisa encher um tambor com 18 litros de água. 
Quantos baldes de 3 litros serão necessários para 
completar o tambor? 

(A) 6 baldes 

(B) 7,5 baldes 

(C) 8 baldes 

(D) 9 baldes 

17 - São frações equivalentes: 

(A) 3/6 e 15/30 

(B) 4/8 e 45/60 

(C) 5/8 e 12/36 

(D) 7/8 e 42/68 

 

18 - Qual o resultado de (2)2 + (2x3) = 

(A) 8 

(B) 9 

(C) 10 

(D) 12 

19 - Quanto é 2/3 de 1.800 =  

(A) 1.200 

(B) 1.300 

(C) 1.400 

(D) 1.500 

20 - Assinale a alternativa com a definição correta de 
Números Naturais: 

(A) O conjunto dos números naturais é formado por todos os 
números inteiros não negativos, ou seja, pelos números 
positivos e pelo zero. 

(B) O conjunto dos números naturais é formado por todos os 
números inteiros positivos, negativos e pelo zero. 

(C) O conjunto dos números naturais é formado por todos os 
números não inteiros positivos, negativos e pelo zero. 

(D) Nenhuma das alternativas anteriores.  

      

 

 

 


