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NÍVEL TÉCNICO 

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 - Qual é a frase que está escrita 

incorretamente? 

A. Por que você não me ajudou ontem? 

B. Diga-me o porquê de você não ter me 

ajudado ontem. 

C. Nunca saberei porquê você não me deu 

aquele jogo. 

D. Ele era inteligente porque estudava muito.  

 

3 - Assinale a alternativa onde a forma “por que” 

(separado, sem acento) foi empregada 

corretamente: 

A. Estava vendendo aquele casaco por que o 

odiava. 

B. Você está aqui por que? 

C. Queríamos saber se a prova por que passou 

era difícil. 

D. Não tinha mais aquele objeto por que perdi. 

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 - Empregue os termos “mas” e “mais” nas 
frases abaixo e depois assinale a resposta 
correta: 

Ele saiu cedo de casa, _____ o 
congestionamento o atrasou. 

 

 

 

 

 

 

Sem _____ nem menos, decidiu viajar para a 
Europa. 

Giovana era a aluna _____ inteligente de sua 
turma. 

Eles estavam felizes, _____ a chuva atrapalhou 
a cerimônia de casamento ao ar livre. 

 
A. mais – mas – mas – mais 

B. mais – mais – mais – mas 

C. mas – mais – mais – mas 

D. mas – mas – mas – mais 

 

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 Assinale a alternativa INCORRETA quanto à 
divisão silábica. 

 
A. Ex – ces – so 
B. Pes – qui – sa – dor 
C. Sobre – po – si – ção 
D. Cons – ta – ta – ção 

 
8 - A sequência de palavras cujas sílabas estão 

separadas corretamente é: 

 

A. flui-do / at-mos-fe-ra / in-ter-vei-o 

B. a-dje-ti-va-ção / im-per-do-á-vel / bo-ia-dei-ro 

C. in-ter-ve-io / tec-no-lo-gi-a / su-bli-nhar 

D. in-tu-i-to / co-ro-i-nha / pers-pec-ti-va 

 
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. 
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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 - O número 1444 corresponde em Algarismo 

Romano a: 

A. MCDXLIV    
B. MLXDIV  
C. MCDXXXXIV 
D. MLVVVV 
 
12 - DCVII anos depois da fundação de Roma, 

os exércitos romanos destruíram a cidade de 

Cartago. Em que ano se deu esse 

acontecimento?  

A. 607 

B. 507 

C. 407 

D. 617 

13 - Existem três números inteiros consecutivos 

com soma igual a 393. Que números são 

esses?     

 

A. 112, 113 e 114 

B. 130, 131 e 132 

C. 201, 202 e 203 

D. 101, 102 e 103 

 

14 - Qual o resultado da equação 3x-10+13= 

-2x+28? 

 

A. 4 

B. 6 

C. 1 

D. 5 

 

15 - Qual o resultado da equação 13x-23-45= 
-7x+12? 
 
A. 2 
B. 4 
C. 5 
D. 8 
 

16 - Ao somar todos os gastos da semana, 
Maria somou, por engano, duas vezes o valor 
da conta do supermercado, o que resultou num 
gasto total de R$ 832,00. Porém, se ela não 
tivesse somado nenhuma vez a conta do 
supermercado, o valor encontrado seria R$ 
586,00. O valor correto dos gastos de Maria 
durante essa semana foi:  
 

A. R$ 573,00 

B. R$ 684,00                   

C. R$ 709,00 

D. R$ 765,00 

17 - Qual é o valor de x que poderá satisfazer a 

equação do primeiro grau: 3x + 4(1 + x) + 2 = 5x 

– x – 6? 

 

A. 4 

B. -4 

C. 2 

D. 3 

 

18 - Existe um número que somado com seu 

triplo é igual ao dobro desse número somado 

com doze. O valor desse número é: 

 

A. 3 

B. 4 

C. 6 

D. 7 
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19 - O triplo de um número adicionado ao seu 

dobro resulta em 600. Qual é o número? 
 

A. 300 

B. 108 

C. 218 

D. 120 

 

20 - Os 44 alunos da 7ª série A de uma escola 

representam 40% de todos os alunos da 7ª 

série dessa mesma instituição. Quantos são os 

alunos da 7ª série dessa escola? 

 

A. 110 alunos 

B. 137 alunos 

C. 119 alunos 

D. 205 alunos 

 

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 (um ano). 

B. Não existe prazo máximo, desde que o 

estagiário permaneça vinculado a Instituição de 

Ensino.  

C. No máximo vinte e quatro meses (dois anos), 

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 

 


