
CIEE – CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA 
 
 

PORTUGUÊS MATEMATICA 

1- Assinale a palavra corretamente escrita: 
 

(A) Meterelogia 
(B) Metereologia 
(C) Meteorologia 
(D) Meterologia 

6- Qual o resultado da expressão:  
4,85 – 2,30 = ? 

 

(A) 2,35 
(B) 2,15 
(C) 2,55 
(D) Nenhuma das alternativas. 

2- Assinale a palavra escrita de forma 
INCORRETA: 

 

(A) Estresse 
(B) Anti-inflamatório 
(C) Coincidir 
(D) Espectativa 

7- Um supermercado fez uma promoção 
relâmpago do pacote de feijão, que passou a 
ser vendido pela metade do preço mas com 
limite máximo de cinco unidades por cliente. 
Supondo que todo cliente que comprou feijão 
nesse supermercado levou o limite máximo 
permitido e que foram vendidos 4850 
pacotes, quantos clientes compraram feijão 
nesse dia? 

 
(A) 485 clientes 
(B) 900 clientes 
(C) 790 clientes 
(D) 970 clientes 

3- Assinale a alternativa em que a CRASE 
está correta: 

 

(A) Não vendemos à prazo. 
(B) Vamos conhecer a fazenda à cavalo. 
(C) Sempre vamos à praia no verão. 
(D) Quem tem boca vai à Roma. 

8- Estela comprou um vestido e pagou à vista 
para ganhar um desconto de 5%. Se o vestido 
custa R$ 90,00, quanto Maria pagou? 

 

(A) R$ 85,00 
(B) R$ 89,90 
(C) R$ 85,50 
(D) R$ 80,00 

4- Na frase: “A luva preta é de couro”, o 
SUJEITO é: 

 

(A) A luva 
(B) Luva preta 
(C) Couro 
(D) Luva 

9- Trinta alunos realizaram uma prova de 
Química. Deles, 2/5 tiraram a nota acima de 
oito, 1/3 tirou entre cinco e oito e o restante 
tirou abaixo de cinco. Quantos alunos 
tiraram a nota da prova abaixo de cinco? 

 

(A) 10 alunos 
(B) 08 alunos 
(C) 15 alunos 
(D) 02 alunos 

5- Assinale a alternativa que possui 
sinônimos: 

 
(A) Profundo e Raso. 
(B) Inteiro e Completo. 
(C) Rápido e Devagar. 
(D) Frio e Quente. 

10- Um muro de 10 metros foi construido 
utilizando 1800 tijolos. Caso queira construir 
um muro de 25 metros nas mesmas 
condições do anterior, quantos tijolos serão 
necessários? 

 
(A) 4.500 tijolos 
(B) 1.000 tijolos 
(C) 45.000 tijolos 
(D) 720 tijolos 

 


