
                  
 
 

 
 

Controle de Emissão – 20160001-A 

 

LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  
 
 
1 – Marque a alternativa em que a pontuação 
tenha sido feita de acordo com a norma culta. 
a) Ainda não o encontrei; não posso portanto, 
marcar o jantar. 
b) Levarei a mercadoria mas, não posso pagá-la à 
vista. 
c) A mim me acusam ainda, de ingênuo. 
d) Tudo era permitido no mosteiro, ou melhor, 
quase tudo. 
 
 
2 – Aponte o grupo com palavras grafadas 
corretamente. 
a) Recauchutagem - enxada - enxertar – enxofre 
b) Canjica - girassol - laje – Sergipe  
c) Quizer - fazer - pesquizar – atrazar 
d) Utilizar - alforje - catequizar – catalisar 
 
 
3 – Encontramos verbo transitivo direto na 
alternativa: 
a) O vento parece forte lá fora. 
b) O navio afundou com uma tonelada de soja. 
c) Não me oponho ao seu casamento. 
d) O monge acendeu as velas do corredor. 
 
 
4 – O tempo verbal está no presente na frase: 
a) Não terá a menor graça. 
b) A chuva aumentava. 
c) Já li tudo. 
d) N.d.a. 
 
 
5 – Na oração: “À medida que o tempo passava, 
ficávamos mais nervosos”, há uma locução 
conjuntiva indicativa de: 
a) Proporção  
b) Concessão 
c) Comparação 
d) Finalidade  
 
 
6 – Assinale a regência verbal incorreta: 
a) Assistir em São Paulo (= morar) 
b) Visar o cargo (= pretender) 
c) Visar o alvo (= mirar) 
d) Assistir à novela (= ver) 
 

7 – Considerando a concordância nominal, 
assinale a frase correta: 
 
a) Ela mesmo confirmou a realização do encontro. 
b) Foi muito criticado pelos jornais e reedição da 
obra. 
c) Ela ficou meia preocupada com a notícia. 
d) Muito obrigada, querido, falou-me emocionada. 

8 – Aponte a alternativa incorreta quanto à sua 
classificação: 
a) Tomara que você vença! (desejo) 
b) Basta! Não quero ouvir mais nada! (cessação) 
c) Credo! Não suporto manga. (alívio) 
d) Nossa! Quase fui atropelado. (espanto) 
. 
 
9 – As palavras que possuem a mesma grafia e o 
mesmo som são: 
a) Antônimas 
b) Parônimas 
c) Homógrafas 
d) Homônimas perfeitas 
 
 
10 – Aponte a frase correta. 
a) Fui à padaria e comprei duzentas gramas de 
mortadela. 
b) Fui à padaria e comprei duzentas gramas de 
mortandela. 
c) Fui a padaria e comprei duzentos gramas de 
mortandela. 
d) Fui à padaria e comprei duzentos gramas de 
mortadela. 

  
MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  

  
 
11 – A idade que Sônia terá daqui a 6 anos será 
igual ao quadrado da idade que ela tinha há 6 
anos. Então, a idade de Sônia é: 
a) 16 anos 
b) 10 anos 
c) 13 anos 
d) 7 anos 
 
 
12 – Se x = 2³. 3 . 5, então o valor de x é: 
a) 30 
b) 90 
c) 120 
d) 135 
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13 – Se um número é primo, ele tem: 
a) Apenas um divisor 
b) Apenas o número 1 como divisor 
c) Infinitos divisores 
d) Apenas dois divisores distintos  
 
14 – Quantas vezes o algarismo 5 aparece na 
sequência numérica (121, 122, 123,...., 229, 230)? 
a) 19 
b) 20 
c) 22 
d) 21 

 
15 – Para executar certa obra em 19 dias, uma 
firma de construção contrata 15 operários. 
Transcorridos 13 dias, 5 deles abandonam o 
serviço e não são substituídos durante 3 dias. 
Com quantos operários deverá a firma atacar a 
obra, a partir do dia seguinte para concluí-la 
dentro do prazo prefixado? 
a) 10 operários 
b) 20 operários 
c) 15 operários 
d) 12 operários 
 

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  
 
16 - No final da década de 1880, a monarquia 
brasileira estava em uma situação de crise, pois 
representava uma forma de governo que não 
correspondia mais às mudanças sociais em 
processo. Fazia-se necessária a implantação de 
uma nova forma de governo. Assinale a 
alternativa que apresenta esse tipo de governo.  
a) Parlamentarismo.  
b) República.  
c) Ditadura.  
d) Anarquismo. 
 
17 - Com relação à escravidão no Brasil, marque 
V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, 
assinale a alternativa correta.  
 
( ) O Brasil foi o último país do mundo a abolir a 
escravidão. Isso aconteceu com a assinatura da 
Lei Áurea.  
( ) A Lei Eusébio de Queiroz proibia o comércio 
de escravos para o Brasil.  
( ) Segundo a Lei do Ventre Livre, todos os filhos 
de escravos nascidos a partir de então seriam 
livres.  
.  
a) V/V/V.  
b) F/F/V.  
c) V/F/F.  

  d) F/V/F. 
 

 
 
 

18 - Qual a região brasileira que não é banhada 
pelo oceano atlântico? 
a) Centro-oeste  
b) Sul 
c) Sudeste 
d) Norte 

 
19 – Qual a única parte do corpo humano não 
recebe sangue? Sem considerar, unhas, 
cabelos, pelos e dentes? 
 a) O Apéndice 
 b) A Língua 
 c) A Córnea  
 d) A parte inferior das orelhas 
 
 
 
20 – Símbolo da reciclagem é composto por: 
a) Lata de lixo 
b) Três setas 
c) Caminhão de lixo 
d) Um círculo com uma barra no meio 
 
 
 
    Boa Prova!!!  


