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1 1 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - Assinale a palavra que NÃO está escrita 
corretamente: 

(A) Impecilho 

(B) Previlégio 

(C) Metereologia 

(D) Todas as alternativas 

2 - A CRASE está corretamente utilizada em: 

(A) Falei à Gervásio que deveria sair de casa. 

(B) Ficaremos à sonhar com uma nova oportunidade. 

(C) Darei a promoção àquele que superar as metas. 

(D) Nenhuma das anteriores 

3 - Assinale a frase que está escrita de forma 
CORRETA: 

(A) Comprei duzentos gramas de mortadela. 

(B) Ele venho pela manhã e já foi embora. 

(C) Já são meio dia e meio. 

(D) Todas as alternativas 

4 - Assinale a frase correta em relação à sintaxe, 
regência ou concordância: 

(A) Quando eu vir a lua novamente, Scarlet já terá 
morrido! 

(B) Ela requeriu a licença, mas não foi concedida.  

(C) Quando eu reaver minha habilitação, comprarei um 
novo automóvel. 

(D) Nenhuma das anteriores 

5 - Na frase: “Todos estão escondidos!”, o SUJEITO 
é: 

(A) Simples 

(B) Oculto  

(C) Indeterminado 

(D) Composto 

MATEMÁTICA 

6 - Na minha rua tem XX casas, cada casa tem duas 
árvores, cada árvore tem 100 folhas e o total de 
árvores em minha rua é 24. Quantas casas 
existem em minha rua?                              

(A) 10 

(B) 12 

(C) 24 

(D) Nenhuma das anteriores 

7 - Os tempos das órbitas de três planetas são, 
respectivamente: 7,5 anos; 4/5 década; e 4 meses. 
Supondo que todos se encontram alinhados neste 
momento, daqui a quanto tempo voltarão a estar 
alinhados? 

(A) 96 décadas  

(B) 720 anos 

(C) 10.800 meses 

(D) Todas estão corretas 

8 - Minha avó tem o sêxtuplo da minha idade e o 
dobro da idade de minha mãe. Juntos, a soma das 
nossas idades é 120 anos. Quantos anos eu 
tenho? 

(A) 10 

(B) 12 

(C) 15 

(D) 20 

9 - No seu testamento, um banqueiro dividiu a sua 
herança desta forma: 50% para a esposa e o 
restante dividido entre os 3 filhos, sendo que o 
mais novo receberá metade do que for destinado 
a cada um dos demais filhos. Qual a porcentagem 
da herança destinada pelo banqueiro para o filho 
mais novo?  

(A) 20% 

(B) 16,67% 

(C) 12,5% 

(D) 10% 

10 - A soma de 3 números pares positivos e 
consecutivos é 18. Qual o quociente da média 
destes números pelo menor dentre eles? 

(A) 1,5 

(B) 2 

(C) 3 

(D) 4,5 

 


