
Prova - Ensino Superior 

 

PORTUGUÊS 
 
1- De acordo com a norma-padrão da 
Língua Portuguesa, analise a frase 
transcrita do texto e, em seguida, assinale 
a alternativa que apresenta um sinônimo 
da palavra destacada. 
“[...] eu abri caminho de cara fechada e 
brandindo um pesado embrulho cor-de-
rosa [...]” 
 
a) Mirando. 
b) Chutando. 
c) Sacudindo. 
d) Pisando. 
 
2- De acordo com a norma-padrão da 
Língua Portuguesa e quanto à ortografia, 
assinale a alternativa correta. 
 
a) Precisamos de alguém para subistituir a 
ex-funcionária. 
b) Ele é um proficional muito 
comprometido. 
c) A pressão arterial do paciente está 
ocilando. 
d) O ascensorista foi demitido por mau 
comportamento. 
 
3- De acordo com a norma-padrão da 
Língua Portuguesa e quanto à 
concordância verbal, assinale a alternativa 
correta. 
 
a) A experiência e o empenho do 
funcionário conquistou o chefe. 
b) Falta duas semanas para meu 
casamento. 
c) Houve muito tumulto devido à falta de 
atendimento no hospital da cidade. 
d) Sobrou duas latas de refrigerante na 
geladeira. 
 
4- De acordo com a norma-padrão da 
Língua Portuguesa e quanto à 
concordância nominal, assinale a 
alternativa correta. 
 
a) Seguem inclusos os comprovantes de 
pagamento solicitados ontem para o chefe 
do departamento. 

b) Fiquei meia chateada com a atitude do 
meu filho. 
c) É proibido a entrada, neste 
departamento, de pessoas portando 
aparelhos eletrônicos. 
d) Meio-dia e meio: horário do meu 
remédio! 
 
5- De acordo com a norma-padrão da 
Língua Portuguesa e quanto ao emprego 
de pronomes, assinale a alternativa 
correta. 
 
a) Eu se visto rapidamente para ir à escola. 
b) Nós nos responsabilizamos pelas falhas 
no sistema. 
c) Vou preparar algo para mim comer. 
d) Para eu, não há nada mais a ser feito. 
 
6- De acordo com a norma-padrão da 
Língua Portuguesa e quanto à ortografia, 
assinale a alternativa correta. 
 
a) Este não é momento mais apropiado 
para discutirmos isso. 
b) Não participarei da reunião porque 
estou exausta. 
c) É óvio que ele sabe o que fazer, mas ele 
não quer tomar uma decisão. 
d) As atitudes deles a inrritavam. 
 
7- De acordo com a norma-padrão da 
Língua Portuguesa e quanto às figuras de 
linguagem, assinale a alternativa que 
apresenta uma figura de linguagem 
denominada metáfora. 
 
a) Entre para dentro, menino levado! 
b) Fizemos uma surpresa inesperada para o 
aniversário da minha prima. 
c) Meu apartamento só precisa de um 
acabamento final para ser alugado. 
d) Sua boca é um túmulo. 
 
8- De acordo com a norma-padrão da 
Língua Portuguesa, com o contexto e 
quanto à ortografia, assinale a alternativa 
correta. 
 
a) Encontrei este produto na sessão de 
enlatados. 
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b) Ele acendeu na carreira artística de 
forma brilhante. 
c) O conserto da Orquestra Sinfônica foi 
maravilhoso. 
d) O mandato daquela figura política foi 
cassado. 
 
9- De acordo com a norma-padrão da 
Língua Portuguesa e quanto à acentuação, 
assinale a alternativa correta. 
 
a) Seu gosto musical é excêntrico. 
b) Gostaria de um cafézinho com adoçante. 
c) Ela, compulsóriamente, cumpria seus 
deveres. 
d) A comida estava com gosto ruím. 
 
10- De acordo com a norma-padrão da 
Língua Portuguesa, quanto aos verbos e à 
ortografia, analise os verbos destacados e, 
em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
a) Eu quiz conversar com você ontem, mas 
não a encontrei. 
b) Nervoso, ele sacoalhou a cabeça. 
c) O avião pousou bruscamente. 
d) Meu humor vareia o tempo todo. 
 
MATEMÁTICA 

11 - Um elevador sai do térreo de um 
edifício com 9 pessoas. No 1º andar, 2/3 
das pessoas descem, porém sobem 1/3 da 
quantidade das que desceram. Quantas 
pessoas restaram no elevador? 
 
a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 6 
 
12 – O mínimo múltiplo comum entre 3, 4 
e 5 é: 
 
a) 3 
b) 12 
c) 15 
d) 60 
 
13 - É múltiplo de 3: 
 
a) 17.982 

b) 14.666 
c) 13.333 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
14 - Uma quadra de esportes possui 10 
metros de comprimento por 6 metros de 
largura. Quantos metros de alambrado 
são necessários para cercar a quadra? 
 
a) 16 metros 
b) 26 metros 
c) 32 metros 
d) 60 metros 
 
15 - Qual o próximo número na sequência: 
1 – 3 – 9 – ? 
 
a) 12 
b) 15 
c) 18 
d) 27 
 
16 - Qual o resultado da expressão? 
(1 x 0) x (4 / 2) 
 
a) 0 
b) 1 
c) 2 
d) 4 
 
17- A multiplicação de dois números 
negativos terá como resultado: 
 
a) Sempre um número positivo. 
b) Sempre um número negativo. 
c) Se os números forem pares, o resultado 
será positivo; se forem ímpares, o 
resultado será negativo. 
d) 0 (zero) 
 
18 - Um taxista trabalhou durante duas 
horas e meia, transportando 50 pessoas. 
Qual a média de pessoas que transportou 
por hora? 
 
a) 5                                      
b) 10 
c) 20 
d) 25      
                   
19- Num ano bissexto, quantos meses 
possuem uma quantidade ímpar de dias? 
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a) 4                                           
b) 5 
c) 7                                           
d) 8                       
                   
20- Quantos números 9 (nove) existem 
entre 0 e 100? 
 
a) 10 
b) 11 
c) 19 
d) 20 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
21- Qual o nome do presidente do Brasil 
que ficou conhecido como Jango? 
 
a) Jânio Quadros 
b) Jacinto Anjos 
c) João Goulart 
d) João Figueiredo 
 
22– É o imposto pago por quem é 
proprietário de um veículo: 
 
a) IPTU 
b) IPVA 
c) PIS 
d) IOF 
 
23– O dia 9 de julho é feriado por que: 
 
a) É o dia em que foi proclamada a abolição 
da escravatura no Brasil. 
b) É o dia mundial da Consciência Negra. 
c) Nesta data é lembrada a Revolução 
Constitucionalista de 1932. 
d) É comemorado o dia de Corpus Christi. 
 
24– Qual dos seguintes países é 
territorialmente MENOR do que o Brasil? 
 
a) Índia 
b) Rússia 
c) Canadá 
d) Estados Unidos 
 
25 – NÃO é capital de um estado 
brasileiro: 
 

a) João Pessoa 
b) Palmas 
c) Niterói  
d) Vitória 
 
26- Qual será o próximo ano bissexto? 
 
a) 2020 
b) 2022 
c) 2024 
d) 2066 
 
27- Quais os países que têm a maior e a 
menor expectativa de vida do mundo? 
 
a) Japão e Serra Leoa 
b) Austrália e Afeganistão 
c) Brasil e Congo 
d) Estados Unidos e Angola 
 
28- 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) Formação de quadrilha na Operação 
Lava Jato 
d) Obstrução da justiça na Operação Lava 
Jato 
 
29- 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) verde, amarelo, azul e vermelho 
 
30- Quais as consequências para o Brasil 
decorrentes da crise na Venezuela? 
 
a) Fortalecimento do Mercosul 
b) Melhoria nos serviços sociais a fim de 
atender os imigrantes venezuelanos 
c) Sobre carregamento no sistema público 
de saúde em Roraima 
d) Aumento de participação de 
investimentos estrangeiros 


