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1 1 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - Responda a questão levando em consideração as regras da 
nova ortografia. Está incorreto apenas: 

(A) Afrodescendente 

(B) Coautor 

(C) Auto-peças  

(D) Sobrevoo 

2 - Na frase: “A casa da mulher viúva era triste e inóspita” a 
palavra sublinhada pode ser substituída, sem perder o 
sentido, por: 

(A) escura 

(B) acolhedora 

(C) solitária 

(D) inabitável 

3 - A frase: “Não sente no braço do sofá”, apresenta uma 
figura de linguagem. Assinale a alternativa correta: 

(A) Personificação 

(B) Metáfora 

(C) Catacrese 

(D) Antítese 

4 - Assinale a alternativa em que a regência verbal está 
INCORRETA: 

(A) Meus vizinhos assistiram ao acidente e ficaram muito 
perturbados. 

(B) Mariana visa ao papel principal naquela peça. 

(C) Fui na feira comprar melancia.  

(D) Não me lembrei de seu aniversário. 

5 - Assinale a alternativa em que a crase foi empregada de 
forma CORRETA: 

(A) Você deve se vestir à caráter.  

(B) Começou a chorar quando dei à notícia.  

(C) Você vai sair à esta hora?  

(D) Ele terminou a prova às pressas, pois já passava do horário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

6 - O número decimal correspondente a 7/280 é: 

(A) 0,728 

(B) 0,0728 

(C) 0,25 

(D) 0,025 

7 - O preço de uma jaqueta foi reajustado em 5% com relação 
ao preço de julho, porém, em agosto a loja entrou em uma 
liquidação com a oferta de “leve três jaquetas e pague 
duas”. Um cliente que aproveita essa promoção levando as 
três jaquetas na liquidação de agosto economizará, em 
relação ao valor que pagaria pelas três jaquetas em julho: 

(A) 30% 

(B) 27% 

(C) 40% 

(D) 33% 

8 - A capacidade de uma latinha de refrigerante é 350 ml e a 
capacidade de uma garrafa é de 2 litros. Determine a razão 

entre a capacidade dessa latinha e a capacidade dessa 
garrafa. 

(A) 7/40 

(B) 7/20 

(C) 1/75 

(D) 35/10 

9 - Em uma fábrica de roupas, 10 costureiras igualmente 
eficientes trabalham 8 horas em um dia e produzem 500 
unidades de uma peça de roupa. Nessa situação, para que 
sejam produzidas 4.000 unidades dessa peça de roupa em 
4 horas de trabalho em um dia, seriam necessários mais 
quantas costureiras com a mesma eficiência das demais? 

(A) 125 

(B) 150 

(C) 170 

(D) 205 

10 - Vitória pagou 5/16 de uma dívida que possui com sua irmã 
Isabel. Se tivesse dado mais R$ 31.000,00, teria liquidado 
70% da dívida. Determine o valor total da dívida que Vitória 
tinha com Isabel antes do pagamento citado: 

(A) R$ 50.000,00 

(B) R$ 80.000,00 

(C) R$ 60.000,00 

(D) R$ 90.000,00 

      

 


