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LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - De acordo com as normas ortográficas da Língua 
Portuguesa, NÃO se emprega LETRA INICIAL 
MAIÚSCULA em: 

(A) Nomes de festas e festividades. Ex.: Natal, Páscoa, 
Ramadã. 

(B) Nomes de acidentes geográficos e os relativos a entidades 
astronômicas. Ex.: Lagoa dos Patos, Via-Láctea. 

(C) Pontos cardeais: Ex.: Norte, Sul.  

(D) Todas as anteriores. 

 

2 - Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada está 
CORRETAMENTE ACENTUADA, de acordo com o novo 
acordo ortográfico da língua portuguesa:  

(A) As andorinhas são aves que possuem elegância e agilidade 
em seu vôo.  

(B) Os bons leitores lêem diariamente. 

(C) Não foi uma boa idéia sairmos hoje.  

(D) O filho considerava o pai um herói.  

 

3 - “ÁGUA MOLE, PEDRA DURA, TANTO BATE ATÉ QUE 
FURA”. 

Qual é o substantivo que melhor sintetiza o conceito 
tratado no dito popular supracitado? 

(A) Fé 

(B) Adversidade 

(C) Perseverança 

(D) Temor 

 

4 - Na frase: “O arquipélago das Ilhas Galápagos pertence 
ao Equador”, o SUJEITO é: 

 

(A) Oculto ou Desinencial 

(B) Indeterminado ou inexistente  

(C) Simples  

(D) Composto 

 

5 - Na oração: “Qual É o nome de sua filha?”, o verbo 
sublinhado pode assumir as seguintes formas quando 
CONJUGADO NO PRETÉRITO, EXCETO: 

(A) Era 

(B) Fora 

(C) Foi  

(D) Seria  

 

6 - Assinale a alternativa que contém a frase em que ocorre 
a APLICAÇÃO INTEGRALMENTE CORRETA DOS 
VOCÁBULOS em relação ao contexto em que são 
utilizados:  

 

(A) O pai criticou o cumprimento da saia das filhas. 

(B) A seção da Câmara dos Vereadores ocorrerá na véspera do 
feriado. 

(C) Ana Maria não se sentia bem e pediu dispensa do serviço. 

(D) O Prefeito reiterou que vai cumprir até o último dia do seu 
mandado. 

 

7 - As CONJUGAÇÕES do verbo “cantar”, na 2ª pessoa do 
plural, nos tempos - Pretérito Imperfeito do Indicativo, 
Futuro do Pretérito do Indicativo e Pretérito Imperfeito 
do Subjuntivo - são, respectivamente:  

 

(A) Cantáreis; Cantaríeis; Cantasses. 

(B) Cantáveis; Cantaríeis; Cantásseis. 

(C) Cantáreis; Cantarias; Cantardes. 

(D) Cantastes; Cantáreis; Cantasses.  

 

8 - Complete as lacunas com A ou HÁ e depois assinale a 
alternativa que apresenta a correspondência correta: 

- Não ___ motivos para reclamações. 

- Daqui ____ pouco sairemos. 

- Ela entrou na empresa ____ cinco anos. 

 

(A) A; A; HÁ. 

(B) A; HÁ; HÁ. 

(C) HÁ; A; HÁ. 

(D) HÁ; HÁ; A. 

 

9 - Conforme a acentuação, assinale a alternativa que 
apresenta uma palavra paroxítona: 

 

(A) Arquétipo 

(B) Dominó 

(C) Médico 

(D) Açúcar  

10 - Escreve-se com “SS”: 

(A) DI___MULADO  

(B) EXCE__ÃO 

(C) PER___EVERAR 

(D) DECI___ÃO  



Caderno de prova Nível Médio e Técnico 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ 

 

Página 2 de 4 

 

MATEMÁTICA 

11 - Se 2/6 do que eu tenho são R$ 242,00, a quanto 
corresponde 5/4 do que eu tenho? 

 

(A) R$ 298,00 

(B) R$ 323,00 

(C) R$ 530,00 

(D) R$ 907,50 

 

12 - O primeiro número primo depois de 317 é: 

 

(A) 319 

(B) 323 

(C) 331 

(D) 333 

 

13 - O resultado da expressão (3x1) + (3x0) + (3x3) é: 

 

(A) 0 

(B) 6 

(C) 9 

(D) 12 

 

14 - A cada 600 alunos de uma escola, 120 possuem bolsa de 
50% na mensalidade. Assim, em cada 1.500 alunos, qual 
a quantidade dos que não possuem bolsa de estudo? 

 

(A) 800 alunos 

(B) 950 alunos 

(C) 1.000 alunos 

(D) 1.200 alunos  

 

15 - Um ônibus saiu do terminal com 4 dúzias de 
passageiros. No caminho, desceram 1/4 das pessoas 
que haviam embarcado, porém entraram no ônibus 
quantidade de passageiros equivalente a 25% das 
pessoas que iniciaram a viagem. Desta forma, no ponto 
final, desceram quantas pessoas? 

 

(A) 30 

(B) 36 

(C) 48 

(D) 52 

 

16 - 2 pedreiros fazem um muro de 50 metros em 4 dias, 
assim quantos pedreiros serão necessários para fazer o 
mesmo muro em 8 dias?  

 

(A) 4 

(B) 3 

(C) 2 

(D) 1 

 

17 - Calcule (50) x (52) x (51): 

 

(A) 125 

(B) 0 

(C) 25 

(D) 5 

 

18 - A raiz quadrada de √144 é: 

 

(A) 6 

(B) 8 

(C) 10 

(D) 12 

 

19 - Maria pagou R$ 80,00 em um vestido, pois obteve 20% 
de desconto no ato da compra. Assinale a alternativa 
que apresenta o preço do vestido antes do desconto: 

 

(A) R$ 160,00 

(B) R$ 130,00 

(C) R$ 120,00 

(D) R$ 100,00 

 

20 - A forma de porcentagem da fração 10/20 é: 

 

(A) 2% 

(B) 10,2% 

(C) 50% 

(D) 20% 
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CONHECIMENTOS GERAIS e ATUALIDADES 

21 - Um tremor de magnitude 5.8 atingiu a _________ nesta 
quinta-feira (8), de acordo com o Serviço de Geologia 
dos Estados Unidos (USGS), que faz o monitoramento 
de abalos em todo o mundo. O epicentro foi registrado a 
8 km de Baklan, na província de Denizli, em uma 
profundidade de 10 km. Não houve relatos imediatos de 
danos ou feridos”. 

(Fonte: www.g1.globo.com – 08/08/2019) 

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna: 

 

(A) Turquia 

(B) Rússia 

(C) China 

(D) Groelândia 

 

22 - “O empresário __________ foi preso na manhã desta 
quinta-feira (8) e, no início da tarde, deixou a sede da 
Polícia Federal (PF) rumo à Cadeia Pública José 
Frederico Marques. Ele chegou ao local, que é um 
presídio de triagem, por volta de 14h30. De lá, segue 
para Bangu 8, onde está preso o ex-governador Sérgio 
Cabral (MDB)”. 

(Fonte: www.g1.globo.com – 08/08/2019) 

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna: 

 

(A) Joesley Batista 

(B) Eike Batista 

(C) Ricardo Saud 

(D) Wesley Batista 

23 - “A Operação Lava Jato caminha a passos lentos no 
Supremo Tribunal Federal (STF). Um balanço divulgado 
nesta semana pelo relator da Lava Jato, 
ministro_________, aponta que a investigação que apura 
desvios bilionários na Petrobras não teve avanços 
significativos nos últimos seis meses. De dezembro até 
agora, a Procuradoria-Geral da República apresentou 
apenas uma nova denúncia no STF, nenhum acordo de 
colaboração premiada foi homologado e nenhum 
político foi condenado na operação”.  

(Fonte:  www.noticias.uol.com.br – 13/06/2019) 

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna: 

(A) Paulo Guedes 

(B) Edson Fachin 

(C) Onyx Lorenzoni 

(D) Gustavo Bebianno 

24 - “A reforma da Previdência avançou mais uma etapa no 
Congresso, mas com alterações significativas. A 
reforma propõe uma ampla mudança nas regras para a 
aposentadoria. Uma das principais é a definição de uma 
idade mínima _________________________ para os 
trabalhadores em geral terem direito ao benefício”. 

(Fonte: https://economia.uol.com.br/, 13/07/2019) 

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna: 

 

(A) de 53 anos (homens) e 48 anos (mulheres) 

(B) de 65 anos (homens) e 62 anos (mulheres) 

(C) de 65 anos (homens) e 60 anos (mulheres) 

(D) de 60 anos (homens) e 55 anos (mulheres) 

 

25 - “Se por um lado, a rede social é uma ponte que liga as 
pessoas, por outro, ela pode se tornar uma verdadeira 
vilã da vida pessoal. O professor Arthur trouxe à tona o 
revés da ferramenta de comunicação: ‘Hiperexposição, 
necessidade de ter e ser um arquétipo de sucesso. As 
pessoas acabam tendo experiência só pelas fotos que 
vão tirar, esperando engajamento. Vira uma coisa de 
vício, mata a realidade da vida que a pessoa leva’". 

(Fonte: gente.ig.com.br, 14/03/2019) 

São consideradas redes sociais, EXCETO: 

(A) WhatsApp  

(B) Netflix  

(C) LinkedIn  

(D) Twitter 

 

26 - “O músico _____________, que morreu neste sábado 
aos 88 anos, foi o último pai vivo da Bossa Nova, ritmo 
sincopado, resultante de uma mistura de samba e jazz, 
que se tornou um dos símbolos da cultura brasileira. 
Sua voz delicada cantando “Garota de Ipanema” 
continua cativando o mundo mais de 60 anos após sua 
gravação”.  

(Fonte: https://istoe.com.br, 06/07/2019) 

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna: 

 

(A) João Donato  

(B) Tom Jobim 

(C) Gilberto Gil 

(D) João Gilberto  

http://www.g1.globo.com/
http://www.g1.globo.com/
http://www.noticias.uol.com.br/
https://economia.uol.com.br/
https://istoe.com.br/
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27 - Com a dobradinha no lugar mais alto do pódio no triatlo 
feminino, o Brasil conquistou hoje (27) suas primeiras 
medalhas no Pan-Americano de _____. O ouro ficou com 
Luisa Baptista e a prata com Vittória Lopes. A mexicana 
Cecilia Perez ficou com o bronze. 

(Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br, 27/07/2019) 

 

(A) Santiago 

(B) Lima 

(C) Bogotá 

(D) Assunção 

 

28 - O número de mortos identificados no desastre da Mina 
do Córrego do Feijão, da Vale, em ___________, na 
Região Metropolitana, está há um mês sem sofrer 
alterações. As duas últimas identificações feitas pelo 
Instituto Médico Lega (IML) ocorreram no dia 4 de 
julho. Até esta quarta-feira (7), 248 mortos haviam sido 
identificados pela Polícia Civil de Minas Gerais; outras 
22 pessoas vítimas da Vale seguiam desaparecidas. 
(Fonte: https://g1.globo.com/mg, 07/08/2019) 

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna: 

 

(A) Mariana 

(B) Brumadinho 

(C) Belo Horizonte 

(D) Congonhas do Campo 

 

29 - “O Supremo Tribunal Federal julgou improcedente uma 
ação movida pelo partido PSL contra artigos 
____________  . O relator da ação, Gilmar Mendes, votou 
pela manutenção do texto atual por considerar que 
respeita a Constituição. Todos os outros ministros 
acompanharam o relator”. 

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna: 

 

(A) Do Estatuto do Idoso 

(B) Da Lei Maria da Penha 

(C) Do Código de Trânsito Brasileiro 

(D) Do Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

30 - “Após 23 anos comandando o Globo Repórter, o 
jornalista  _________ se despede do programa exibido 
nas noites de sexta-feira. O comunicado foi feito por 
meio de uma nota escrita pelo diretor de jornalismo 
da Globo, Ali Kamel, nesta sexta-feira (9)”.  

(Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br, 09/08/2019) 

 

(A) Cid Moreira 

(B) Ernesto Paglia 

(C) Sérgio Chapelin  

(D) Léo Batista 

 

 

      

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/01/26/veja-quem-sao-as-vitimas-da-tragedia-em-brumadinho.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/01/26/veja-quem-sao-as-vitimas-da-tragedia-em-brumadinho.ghtml
https://g1.globo.com/mg
http://portal.stf.jus.br/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/sergio-chapelin/

