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NÍVEL SUPERIOR 

LÍNGUA PORTUGUÊSA 

1 - Assinale alternativa em que todas as 

palavras estão grafadas corretamente:  

A. alteza, empreza, miudeza. 

B. cuscus, chimpanzé, encher. 

C. paralisar, pesquisar, ironizar. 

D.  chineza, marquês, meretriz. 

2 - Considerando que o Novo Acordo 

Ortográfico alterou o emprego do hífen em 

palavras compostas, a sequência de palavras 

hifenizadas grafadas corretamente é: 

 

A. intraracial / antissocial / alémtúmulo / vice-

almirante. 

B. auto-escola / minissaia / mandachuca / 

portarretrato. 

C. hiperrenquitado / semiaberto / microondas / 

auto-peça. 

D. anti-imperialista / pré-história / 

semianalfabeto / autoaprendizagem. 

 

3 - A palavra bem-te-vi, de acordo com o 

sistema ortográfico vigente, tem hífen. 

Dentre as palavras abaixo relacionadas, a única 

que se escreve com hífen é: 

 

A. sub humano. 

B. dia a dia. 

C. infraestrutura  

D. ultrassom  

 

4 - Assinale a alternativa em que há uma 

palavra escrita de maneira equivocada. 

 

A. A casa está encharcada de água. 

B. Essa comida está muito cheirosa. 

C. A poetiza escreve lindos versos. 

D. O enxoval do bebê está pronto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - Quem sabe seus museus, prédios 

governamentais e catedrais não tivessem 

mesmo sido construídos para ilustrar 

essa perplexidade? (Frase retirada da 

adaptação de Rosane Pavam. CartaCapital, 

07/12/2012,www.cartacapital.com.br/sociedade/

a-visao-monumental-2/).  

 

De acordo com o contexto, o sentido do 

elemento grifado acima pode ser 

adequadamente reproduzido por: 

 

A. descompasso. 

B. problemática. 

C. melancolia. 

D. estupefação. 

 

6 – Em: “Procurar um médico, para atestar que 

ele bebeu?” – o verbo atestar tem o sentido de: 

A. consultar. 

B. comprovar  

C. autorizar. 

D. impedir. 

 

7 - Indique a opção em que o uso da crase está 

errado. 

A. À noite tudo estará resolvido. Obrigada! 

B. O trabalho foi realizado graças à todos nós. 

C. Amanhã meus primos chegarão às 16h. 

D. Você foi à festa de Natal da empresa? 

8 - Assinale a alternativa em que o a deve 
receber acento indicativo de crase. 

A. Você deu essa informação a alguém? 

B. Vale a pena essa confusão toda? 

C. O diretor deu novas indicações a secretária.  

D. É possível combinarmos um pagamento a 

prazo? 
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9 - Indique em qual frase o uso da vírgula está 
incorreto. 

A. Paula Marques, a professora mais exigente 

da escola, foi homenageada pelos alunos.  

B. D. Helena e Sr. Paulo, são os melhores 

funcionários da empresa. 

C. Cansado da vida que tinha, Rodrigo decidiu 

que estava na hora de recomeçar. 

D. Amanhã chegam meus primos preferidos, 

meus companheiros de infância, meus melhores 

amigos. 

 

10 - Escolha a alternativa em que a oração está 
pontuada adequadamente: 

 
A. Os amigos conversando sobre futebol 

lembraram-se de Marcos o melhor jogador que 

já conheceram. 

B. Os amigos, conversando sobre futebol, 

lembraram-se de Marcos, o melhor jogador que 

já conheceram. 

C. Os amigos conversando sobre futebol, 

lembraram-se de Marcos o melhor jogador que 

já conheceram. 

D. Os amigos conversando sobre futebol 

lembraram-se, de Marcos, o melhor jogador que 

já conheceram. 

 

MATEMÁTICA 

11 - Um empréstimo de R$ 2.000,00 a ser pago 

em dois anos, a juros simples de 15% ao ano, 

terá como valor final a ser pago: 
 

A. R$ 1.400,00 

B. R$ 2.600,00 

C. R$ 2.800,00 

D. R$ 2.645,00 

12 - Manoel emprestou R$ 5.000,00 para Jaime, 

pelo regime de juros simples, com uma taxa de 

2% ao mês. Sabendo que Jaime quitou sua 

dívida em um único pagamento, dez meses 

depois, determine o valor recebido por Manoel 

na quitação. 

A. R$ 6.000,00 

B. R$ 5.800,00 

C. R$ 3.000,00 

D. R$ 5.200,00 

13 - Jogamos dois dados comuns. Qual a 

probabilidade de que o total de pontos seja igual 

a 10? 

 

A. 1/12 

B. 2/23 

C. 1/6 

D. 1/10 

14 - Um saco contém 8 bolas idênticas, mas 

com cores diferentes: três bolas azuis, quatro 

vermelhas e uma amarela. Retira-se ao acaso 

uma bola. Qual a probabilidade da bola retirada 

ser azul? 

 

A. 22,1% 

B. 68,5% 

C. 37,5% 

D. 19,6% 

 

15 - Numa comunidade de 1000 habitantes, 400 

são sócios de um clube A, 300 de um clube B e 

200 de ambos. Escolhendo-se uma pessoa ao 

acaso, qual a probabilidade dessa pessoa ser 

sócia de A ou de B? 

A. 75% 

B. 30% 

C. 45% 

D. 50% 

 

16 - Se num grupo de 10 homens e 6 mulheres 

sorteamos 3 pessoas para formarem uma 

comissão, qual a probabilidade de que essa 

comissão seja formada por 2 homens e 1 

mulher? 

A. 3/56  

B. 9/56                       

C. 27/56                             

D. 33/56 

17 - Três caminhões transportam 200m³ de 

areia. Para transportar 1600m³ de areia, 

quantos caminhões iguais a esse seriam 

necessários? 

A. 16 caminhões 

B. 24 caminhões 

C. 35 caminhões 

D. 11 caminhões 
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18 - Com a velocidade de 75 Km/h, um ônibus 

faz um trajeto em 40 min. Devido a um 

congestionamento, esse ônibus fez o percurso 

de volta em 50 min. Qual a velocidade média 

desse ônibus? 

 

A. 60 km/h 

B. 80 km/h 

C. 51 km/h 

D. 93 km/h 

 

19 - Uma tábua com 1,5 m de comprimento foi 

colocada na vertical em relação ao chão e 

projetou uma sombra de 53 cm. Qual seria a 

sombra projetada no mesmo instante por um 

poste que tem 10,5 m de altura? 

 

A. 371 cm 

B. 419 cm 

C. 213 cm 

D. 311 cm 

 

20 - Na compra de um eletrodoméstico obtive 

desconto de 15% por ter feito o pagamento à 

vista. Se paguei R$ 102,00 reais pelo aparelho, 

qual era seu o preço original? 

 

A. R$ 154,00 

B. R$ 120,00 

C. R$ 132,00 

D. R$ 168,00 

 

CONHECIMENTO GERAIS 

 

21 - Em que ano e onde aconteceu o maior 

acidente aéreo da história do Brasil? 

 

A. Ano 2007, em São Paulo. 

B. Ano 2006, no Mato Grosso. 

C. Ano 1982, no Ceará. 

D. Ano 1996, em São Paulo. 

 

22 - Durante quantos anos Fidel Castro, um dos 

governantes que esteve mais tempo no poder, 

esteve à frente de Cuba? 

A. 39 anos 

B. 32 anos 

C. 40 anos 

D. 49 anos 

 

23 - Qual país sediará as Olimpíadas de 2020? 

A. França 

B. Estados Unidos 

C. Japão 

D. Catar 

 

24 - Qual o livro mais vendido no mundo a 
seguir à Bíblia? 
A. O Senhor dos Anéis 

B. Dom Quixote 

C. O Pequeno Príncipe 

D. Um Conto de Duas Cidades 

 

25 - Em qual local da Ásia o português é língua 

oficial? 

A. Índia 

B. Filipinas 

C. Moçambique 

D. Macau 

 

26 - Qual o nome do cientista que descobriu o 

processo de pasteurização e a vacina contra a 

raiva? 

 
A. Marie Curie 

B. Blaise Pascal 

C. Louis Pasteurs 

D. Antoine Lavoisier 

 

27 - Determinados locais do planeta Terra 

abrigam maior biodiversidade. Nesse sentido, 

marque a alternativa que indica as regiões com 

maior diversidade de fauna e flora. 

A. Florestas tropicais 

B. Oceanos 

C. Desertos 

D. Floresta temperada 

 

28 – Conforme a Lei de Estágio 11.788/2008 

qual o prazo máximo de duração do estágio na 

mesma unidade concedente? 

 

A. No máximo doze meses. 

B. Não existe prazo máximo, desde que o 

estagiário permaneça com vínculo junto a 

Instituição de Ensino.  

C. No máximo vinte e quatro meses, exceto 

quando se tratar de pessoa com deficiência. 

D. Não existe prazo máximo. Quem estabelece 

a duração do estágio é a unidade concedente.  
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29 - Assinale a alternativa correta. Em maio de 
2017 em um boletim do Ministério da Saúde 
foram confirmados 756 casos e 259 mortes 
devido à febre amarela silvestre no Brasil. Esse 
é o maior surto de febre amarela das últimas 
décadas. As infecções ocorrem em regiões de 
mata e/ou rurais, a doença é transmitida pelos 
mosquitos dos gêneros Sabethes e 
Haemagogus. A febre amarela silvestre que 
vem ocorrendo em vários estados brasileiros é 
uma infecção que ocorre devido a um: 

(Texto adaptado de G1- 15/05/2017) 

A. Fungo 

B. Bactéria 

C. Vírus 

D. Protozoário 

 

30 - 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 

 


