
CIEE – CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA 
PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

1- Assinale a figura de linguagem que foi empregada no 6- Um cinema fez uma pesquisa com 10 mil espectadore 
sobre filmes estrangeiros dublados ou legendados, sendo 
45% do sexo feminino. Entre as mulheres, 20% disseram 
preferir filmes dublados, 40% disseram não ter preferência e 
as demais afirmaram preferir filmes legendados. Se o total 
de pessoas que respondeu que prefere filmes legendados foi 
4.000, qual porcentagem de homens ouvidos nessa pesquisa 
tem essa preferência? 

 

(A) 20% 
(B) 30% 
(C) 40% 
(D) 45% 

trecho abaixo da canção: 

“Não existiria som 
Se não houvesse o silêncio 
Não haveria luz 
Se não fosse a escuridão 
A vida é mesmo assim 

Dia e noite, não e sim”. 

(Certas Coisas – Lulu Santos) 

(A) Paradoxo 
(B) Antítese 
(C) Metáfora 
(D) Metonímia 

2- Assinale a alternativa INCORRETA de acordo com as 7- Uma empresa de telefone celular tinha um estoque de 
regras vigentes sobre a aplicação ou não do hífen: 200 telefones de um determinado modelo. Foram vendidos 

 inicialmente 2/5 apenas desse estoque. Para vender os 
(A) ano-luz; azul-escuro; girassol demais telefones foi anunciada uma promoção dando um 
(B) para-quedas; cão-de-guarda; antihigiênico desconto de R$ 100,00 no preço de cada um. Desse modo, 
(C) desumano; inter-resistente; extraescolar todos os celulares restantes do referido estoque foram 
(D) aeroespacial; pré-escolar; contrarregra vendidos, e o total arrecadado com a venda dos 180 

 aparelhos foi de R$ 120.500,00. Desse modo, é possível 
 concluir que o valor recebido pela venda dos telefones desse 
 lote, com desconto, foi de: 

 
(A) R$ 67.500,00 

 (B) R$ 78.250,00 
 (C) R$ 82.930,00 
 (D) R$ 94.560,00 

3- Considerando as palavras a seguir destacadas, 
assinale o vocábulo que apresenta o significado 
equivalente: 

 

(A) Antônia inflingiu as regras do jogo e foi 
desclassificada. (desobedeceu) 
(B) Reitor da Universidade nega boatos de que a 
instituição teria abolido o vestibular como forma de 
ingresso. (rumores) 
(C) Ignorava o supérfluo e focava no que realmente valia a 
pena. (indispensável) 
(D) Nunca o vira tão extasiado. (estático) 

8- João tem uma loja de calçados e decidiu fazer uma 
promoção para acelerar as vendas. Por isso, orientou seus 
vendedores para que no preço final da mercadoria 
multiplicasse o valor por 0,8. Sendo assim, significa que a 
mercadoria terá: 

 

(A) um desconto de 8% 
(B) um desconto de 20% 
(C) um acréscimo de 8% 
(D) um acréscimo de 20% 

4- Considerando as regras que regem o uso do sinal 9- Qual o resultado de 1/4 + 3/8 + 5/10 ? 
indicativo de crase, assinale a frase que contém erro:  

 (A) 3/6 
(A) Assistimos à peça de humor que está em cartaz. (B) 4/12 
(B) Tivemos que viajar às pressas, pois a avó estava (C) 9/8 
doente. (D) 10/22 
(C) Todas as informações foram solicitadas à diretoria.  

(D) Acalme-se! A placa diz que há um posto à 20  

quilômetros.  

5- Assinale a alternativa em que a regência verbal está 10- Qual o número decimal equivalente a 9/12? 
correta:  

(A) Chego no escritório às 13:00 horas. (A) 0,912 
(B) A pizzaria entrega em domicílio. (B) 0,219 
(C) O serviço satisfez os clientes. (C) 0,75 

(D) A mão quer bem o filho. (D) 0,12 

 

CANCELADA 


