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LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - Assinale a alternativa correta em relação à ortografia: 

(A) flor - floressente  

(B) clarinho - clareza  

(C) óleo - oleozidade  

(D) vergonha - vergonhozo  

2 - Na frase: “Chega um momento em sua vida que você 
sabe quem é imprescindível para você, quem nunca foi, 
quem não é mais e quem sempre será” a palavra 
sublinhada pode ser substituída, sem perder o sentido, 
por: 

(A) Fútil 

(B) Indispensável 

(C) Bondoso 

(D) Insignificante 

3 - Analise o trecho da música abaixo e defina a figura de 
linguagem da parte destacada: 

“Chove chuva, chove sem parar, 

Chove chuva, chove sem parar. 

Pois eu vou fazer uma prece 

Pra Deus nosso senhor, 

Pra chuva parar de molhar 

O meu divino amor.” 

(Chove chuva – Jorge Ben Jor) 

(A) Metonímia 

(B) Pleonasmo 

(C) Catacrese 

(D) Sinestesia 

4 - Assinale a alternativa em que o sujeito é indeterminado: 

(A) Há boas palestras na universidade.  

(B) É difícil agradar a todos.  

(C) No retorno para casa, passei na padaria.  

(D) Livros e cinema são o meu passatempo preferido.  

5 - Nas frases a seguir, a crase está corretamente utilizada, 
EXCETO em: 

(A) Iremos à praça mais tarde.  

(B) Às vezes durmo tarde e acordo muito cedo.  

(C) No verão, sempre voltamos àquela praia. 

(D) Ficamos frente à frente e discutimos por horas. 

 

6 - O antônimo de “deplorável” é: 

(A) Formidável 

(B) Detestável 

(C) Lastimável 

(D) Amável 

7 - Assinale a alternativa em que a concordância verbal está 
incorreta: 

(A) Houve vários bate-bocas durante a reunião.  

(B) Nenhum de nós sabemos o que aconteceu naquela noite.  

(C) Mais de duas pessoas chegaram antes do horário.  

(D) Assim como todos, nós sabemos a dor de uma perda.  

8 - Analise as frases abaixo e indique em qual a regência 
nominal está correta: 

(A) Estou acostumado por comer pouco.  

(B) Ele tem aversão de pessoas.  

(C) Estava ansioso por vê-la. 

(D) Ela é curiosa para tudo.  

9 - Na frase “Quase morri de estudar” a figura de linguagem 
utilizada é: 

(A) Eufemismo 

(B) Hipérbole 

(C) Ironia 

(D) Antítese 

10 - Relacione as colunas conforme o uso correto de cada 
pontuação: 

1.  Ponto (.) A. é utilizado antes de uma explicação, 
para introduzir uma fala ou para iniciar 
uma enumeração. 

2. Vírgula (,) B. É utilizado para enfatizar palavras ou 
expressões, bem como é usada para 
delimitar citações de obras.  

3. Dois pontos (:) C. É utilizado para terminar a ideia ou 
discurso e indicar o final de um 
período. 

4. Aspas (“ “) D. É utilizado no início de frases diretas 
para indicar os diálogos do texto bem 
como para substituir os parênteses ou 
dupla vírgula.  

5. Travessão (—) E. Indica uma pausa no discurso. Pode 
mudar o significado quando não 
utilizada ou utilizada de modo 
incorreto.  

 



(A) 1-A; 2-B; 3-C; 4-D; 5-E. 

(B) 1-B; 2-D; 3-C; 4-E; 5-A. 

(C) 1-C; 2-E; 3-A; 4-B; 5-D. 

(D) 1-D; 2-A; 3-B; 4-C; 5-E. 

MATEMÁTICA 

11 - Analise as frases abaixo sobre conjuntos numéricos: 

I. Os números naturais são números inteiros positivos 

(não-negativos) que se agrupam em um conjunto 

chamado de “N”, composto de um número ilimitado de 

elementos. 

II. O conjunto dos números naturais é um subconjunto 

dos números inteiros.  

III. A soma de dois números inteiros ímpares é sempre 

um número inteiro par.  

Estão corretos: 

(A) Apenas o item I. 

(B) Apenas os itens I e II. 

(C) Apenas os itens II e III. 

(D) Itens I, II e III.  

12 - O resultado de 1/5 + 2/3 é: 

(A) 3/8 

(B) 13/8 

(C) 13/15 

(D) 8/15 

13 - O número decimal descrito como cento e vinte e cinco 

milésimos corresponde a: 

(A) 0,00125 

(B) 0,0125 

(C) 0,125 

(D) 125,000 

14 - O salário de um empregado passou de R$ 1.580,00 para 

R$ 1.628,00. A porcentagem do aumento recebido foi: 

(A) Menor que 3% 

(B) Maior que 3% e menor que 3,2% 

(C) Maior que 3,2 % 

(D) Nenhuma das alternativas 

15 - Joana comprou balas para dividir igualmente aos seus 5 

sobrinhos. Ela comprou um total de 42 balas. Cada 

sobrinho receberá ____ balas e restarão _____. 

Assinale a alternativa que completa corretamente as 

lacunas: 

(A) 8; 2. 

(B) 7; 3. 

(C) 6; 4. 

(D) 5; 5. 

16 - O resultado da multiplicação de 5,12 x 2,4 é: 

(A) 10,928 

(B) 12,288 

(C) 14,268 

(D) 16,128 

17 - Heitor gasta 1/5 do seu salário para pagar a prestação de 
sua casa e 1/8 para pagar contas de consumo. Qual 
porcentagem do salário de Heitor resta para outras 
despesas? 

(A) 60% 

(B) 75% 

(C) 72,5% 

(D) 67,5% 

18 - Samuel aplicou a quantia de R$ 9.800,00 em um fundo 
de investimentos que opera com juros simples. Após 
um ano ele verificou que o montante era de R$ 
12.152,00. Qual a taxa de juros mensal desse fundo de 
investimentos? 

(A) 1,8% a.m. 

(B) 2% a.m. 

(C) 2,4% a.m. 

(D) 0,8% a.m. 

19 - Em um hipermercado, houve uma promoção relâmpago 
do pacote de arroz, que passou a ser vendido pela 
metade do preço, mas com limite máximo de 4 unidades 
por cliente. Supondo que todo cliente que comprou arroz 
nesse hipermercado levou o limite máximo permitido 
pela promoção e que foram vendidos 3.600 pacotes, 
quantos clientes compraram arroz nesse dia? 

(A) 800 

(B) 900 

(C) 980 

(D) 1.200 

20 - Uma confeitaria vende torta de maçã e tem custo inicial 
de R$ 120,00, além de um custo médio para produzir 
cada torta de maçã de R$ 2,70. Em uma semana o seu 
custo total foi de R$ 384,60. Neste período e condições 
a confeitaria produziu quantas tortas de maçã? 

(A) 104 tortas 

(B) 96 tortas 

(C) 98 tortas 

(D) 120 tortas 

      

 

 

 


