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LÍNGUA PORTUGUESA 

1 -  

Analise a tabela a seguir e relacione as colunas, 
assinalando a alternativa correta, conforme a 
acentuação das palavras: 

 

1. Oxítonas (  ) sofá, crachá, filé, purê, 
crochê, jacaré, dominó, 
cipó, metrô, café.  

2. Paroxítonas (  ) acadêmico, antídoto, 
dinâmico, física, gráfico, 
gênio, mágoa, plástico, 
último, música.  

3. Proparoxítonas (  ) fácil, vírus, túnel tórax, 
revólver, ímpar, cadáver, 
fêmur, açúcar, fóssil.  

 

(A) 3; 2; 1 

(B) 1; 2; 3 

(C) 2; 1; 3 

(D) 1; 3; 2 

 

2 - Assinale a alternativa que apresenta uma frase com 
pronome demonstrativo: 

 

(A) De quem é aquela mochila? 

(B) Diga-me, por favor, que horas são. 

(C) A casa onde cresci era enorme.   

(D) Ninguém assistiu ao seminário sobre meio ambiente ontem. 

    

3 - Analise os quadrinhos: 

 

A forma verbal “sejam” que aparece no segundo 
quadrinho está no: 

 

(A) Particípio passado 

(B) Gerúndio 

(C) Infinitivo 

(D) Subjuntivo 

 

4 - Assinale a alternativa em que a concordância nominal 
está INCORRETA:  

 

(A) As mãos trêmulas denunciava o que sentia.  

(B) O restaurante oferece localização e atendimento perfeitos.  

(C) Admiro as culturas espanhola e italiana.   

(D) Seguem anexos os recibos.  

 

5 - Assinale a alternativa em que TODAS as palavras estão 
escritas de forma correta: 

 

(A) rodízio; aprasível; azar; chafariz 

(B) talves; alisar; gás; analizar 

(C) primazia; presunção; misógino desprezo 

(D) atravéz; desprezo; aviso; utilisar 

 

6 - Assinale a alternativa em que a concordância verbal está 
INCORRETA: 

(A) Fazem muitos anos que meu irmão não vem aqui.  

(B) Não fui eu quem abriu a porta para o entregador.   

(C) Havia muitas pessoas esperando na fila do banco. 

(D) Choveram pedaços de granizo ontem na cidade.  

 

7 - Assinale a alternativa em que a CRASE foi empregada de 
forma correta: 

(A) Ela odeia andar à pé.  

(B) Ele começou à chorar de tanta felicidade. 

(C) Aquele aluno nunca está atento à aula.  

(D) Falarei com à Vossa Excelência sobre sua sugestão.  

 

8 - Há diferentes formas de escrita que existem, ou seja, 
são aceitas, mas cujo significado é diferente. Assinale a 
alternativa em que a escrita da palavra NÃO está 
corretamente relacionada com o seu significado: 

(A) absolver (perdoar) / absorver (aspirar) 

(B) flagrante (perfumado) / fragrante (evidente) 

(C) delatar (denunciar) / dilatar (alargar) 

(D) ratificar (confirmar) / retificar (corrigir) 

 

9 - Assinale a alternativa em que o termo em destaque foi 
utilizado de forma INCORRETA: 

 

(A) Estou me sentindo mal essa manhã.  

(B) Fui muito mal no exame final.  
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(C) Felipe vive para fazer o mau aos outros.  

(D) O chefe sempre estava de mau humor.  

 

10 - Existem classes gramaticais de palavras variáveis e 
classes gramaticais de palavras invariáveis, sendo 
variável aquela palavra que altera sua forma para indicar 
um acidente gramatical. Neste sentido, são classes 
gramaticais de palavras variáveis, EXCETO: 

(A) Adjetivo 

(B) Advérbio  

(C) Pronome 

(D) Numeral 

 

MATEMÁTICA 

11 - O preço de uma caneta sofreu um aumento de 25%. Se o 
preço passou a ser R$ 2,95, qual era o preço anterior? 

(A) R$ 1,92 

(B) R$ 2,05 

(C) R$ 2,14 

(D) R$ 2,36 

 

12 - Dividindo-se quatro décimos por dois milésimos, qual 
será o resultado?” 

 

(A) 0,002 

(B) 0,2 

(C) 20 

(D) 200 

 

13 - Uma empreiteira foi contratada para asfaltar uma estrada 
e executou 2/3 do serviço em 30 dias. Caso tivesse 
asfaltado 3/5 da estrada, sob as mesmas condições de 
execução, quanto tempo teria utilizado? 

(A) 33 dias  

(B) 30 dias 

(C) 27 dias  

(D) 9 dias 

14 - A multiplicação de um número negativo com um número 
negativo terá como resultado: 

(A) Se os números forem pares, o resultado será positivo; se 
forem ímpares, o resultado será negativo. 

(B) Se os números forem ímpares, o resultado será positivo; se 
forem pares, o resultado será negativo. 

(C) Sempre um número positivo. 

(D) Sempre um número negativo. 

15 - O resultado de (23)2 é igual a: 

(A) 8 

(B) 32 

(C) 64 

(D) 128 

16 - Qual o número que multiplicado pelo seu dobro é igual a 
512? 

(A) 8 

(B) 16 

(C) 32 

(D) 64 

17 - A soma da idade de Alice e de Suzana é 35 anos. A idade 
de Alice está para a idade de Suzana assim como 5 está 
para 2. Qual é a idade de Suzana? 

(A) 16 anos 

(B) 14 anos. 

(C) 12 anos. 

(D) 10 anos. 

18 - A fração que resulta em 0,1234 é: 

 

(A) 1234 

  10 

(B) 1234 

 100 

(C) 1234 

1.000 

(D)  1234 

10.000 

19 - O número 100 possui quantos divisores pares? 

 

(A) 4 

(B) 5 

(C) 6 

(D) 8 

20 - Amadeu digitou um número em sua calculadora, 
multiplicou-o por 3, somou 18, dividiu o resultado por 3 
e obteve o número 30. Qual foi o número digitado 
inicialmente? 

 

(A) 24 

(B) 28 

(C) 32 

(D) 45 
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CONHECIMENTOS GERAIS e ATUALIDADES 

21 - “O presidente Jair Bolsonaro foi à cidade americana de 
___________ receber um prêmio da Câmara de Comércio 
Brasil-Estados Unidos. Originalmente, Jair Bolsonaro 
receberia essa homenagem em ___________, mas, 
depois de ser criticado por empresas e pelo prefeito da 
cidade, Bill de Blasio, o presidente mudou a viagem e foi 
para o Texas”. 

(Fonte: agenciabrasilebc.com.br, 16/05/2019) 

Assinale a alternativa que completa corretamente e na 
ordem requisitada, as lacunas: 

 

(A) Dallas; Miami. 

(B) Houston; Los Angeles. 

(C) Dallas; Nova York. 

(D) Houston; Nova York. 

 

22 - “A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) aprovou por 
unanimidade nesta segunda-feira, 10, recomendar o 
afastamento temporário de suas funções do ministro da 
Justiça, Sergio Moro, do coordenador da força-tarefa da 
Lava Jato em Curitiba, __________, e dos demais 
procuradores da República citados em diálogos 
revelados por uma série de reportagens do site The 
Intercept Brasil”. 

 (Fonte: veja.com.br, 10/06/2019) 

De acordo com a fonte citada, assinale a alternativa que 
completa corretamente a lacuna: 

 

(A) Onyx Lorenzoni 

(B) Deltan Dallagnol 

(C) Davi Alcolumbre 

(D) Marcelo Bretas 

 

23 - “O presidente do Senado, ____________, afirmou nesta 
quarta-feira (5), em entrevista ao programa Central 
GloboNews, que o governo Jair Bolsonaro comete, 
diariamente, ‘algum tipo de trapalhada na coordenação 
política’. Segundo o parlamentar do DEM, há muito 
‘desencontro’ na articulação política do Palácio do 
Planalto”. 

(Fonte: g1.globo.com, 06/06/2019) 

De acordo com a fonte citada, assinale a alternativa que 
completa corretamente a lacuna: 

 

(A) Onyx Lorenzoni 

(B) Deltan Dallagnol 

(C) Davi Alcolumbre 

(D) Marcelo Bretas 

24 - “O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira 
(11) que está cogitando nomear Eduardo Bolsonaro – 
um de seus cinco filhos – embaixador do Brasil nos 
Estados Unidos”. 

(Fonte: g1.globo.com, 11/07/2019) 

Qual o cargo atual de Eduardo Bolsonaro? 

 

(A) Senador 

(B) Vereador pela assembleia legislativa do Rio de Janeiro 

(C) Deputado federal  

(D) Ministro das Relações Exteriores 

 

25 - “O país registra surto de ___________ em três Estados: 
São Paulo, Rio de Janeiro e Pará. No total, 142 casos já 
foram confirmados no Brasil desde o início do ano, de 
acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, de 
27 de junho. A doença, que havia sido erradicada em 
2016, voltou a ser registrada no ano passado, quando 
houve os primeiros surtos em 11 Estados. Em 2018, 
foram 10.326 casos, sendo a maioria no Amazonas 
(9.803). Neste ano, o Ministério chegou a acenar sobre 
uma possível campanha nacional de vacinação com 
início em 10 de julho que acabou sendo realizada, a 
partir dessa data, apenas na cidade de São Paulo”. 

(Fonte: noticias.r7.com, 12/07/2019) 

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna: 

 

(A) Meningite 

(B) Sarampo 

(C) Febre amarela 

(D) Paralisia infantil 

 

26 - No início dessa semana, o ________________ iniciou no 
Brasil sua nova política de omitir os números de 
curtidas nas publicações da rede. Em nota, a companhia 
afirmou que a medida visa combater o caráter 
competitivo que existe na rede e planeja que os usuários 
foquem mais na qualidade do conteúdo do que nos 
números”. 

(Fonte: www.infomoney.com.br, 19/07/2019) 

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna: 

 

(A) Instagram 

(B) WhatsApp 

(C) Facebook 

(D) Twitter 

 

https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/sergio-moro/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/deltan-dallagnol/
https://g1.globo.com/politica/politico/jair-bolsonaro/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/deltan-dallagnol/
https://g1.globo.com/politica/politico/jair-bolsonaro/
https://g1.globo.com/politica/politico/eduardo-bolsonaro/
http://www.infomoney.com.br/
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27 - O presidente do Supremo Tribunal Federal 
_______________ determinou a suspensão de 
investigações criminais pelo país que usem dados 
detalhados de órgãos de controle – como Coaf, Receita 
Federal e Banco Central, sem autorização judicial. Na 
prática, a decisão paralisa a apuração realizada pelo 
Ministério Público sobre Flávio Bolsonaro, filho do 
presidente Jair Bolsonaro”. 

(Fonte: www1.folha.uol.com.br, 16/07/2019) 

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna: 

 

(A) Luiz Fux  

(B) Dias Toffoli  

(C) Gilmar Mendes 

(D) Edson Fachin 

 

28 - “Um pequeno passo para um homem, um grande salto 
para a humanidade’. Com essa frase, dita pelo 
astronauta __________, assim que tocou o solo lunar, os 
Estados Unidos podiam dizer que acabavam de ganhar a 
corrida espacial disputada com a então União Soviética. 
Mas a chegada à Lua, no dia 20 de julho de 1969, há 
exatos 50 anos, foi muito mais do que uma vitória 
americana, graças à missão muito bem-sucedida da 
Apolo 11”. 

(Fonte: jornal.usp.br, 19/07/2019) 

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna: 

 

(A) Neil Armstrong 

(B) Michael Collins 

(C) Edwin Aldrin 

(D) Alan Shepard  

 

 

 

 

 

 

 

 

29 - A reforma da Previdência avançou mais uma etapa no 
Congresso, mas com alterações significativas. O texto 
principal, que havia sido aprovado pelo plenário da 
Câmara dos Deputados na quarta-feira (10), recebeu 
várias propostas de mudanças. Neste sentido, analise as 
seguintes disposições relativas ao texto aprovado para 
contribuintes em geral, e assinale a INCORRETA: 

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

 

(A) Caiu de 20 para 15 anos o tempo mínimo de contribuição ao 
INSS para homens que já trabalham poderem se aposentar. 

(B) Para garantir 100% do valor do benefício, os homens terão 
de contribuir por 40 anos. 

(C) Caiu de 40 para 35 anos o tempo de contribuição para as 
mulheres terem direito a 100% do valor da aposentadoria 

(D) Para se aposentar, as mulheres precisarão ter, pelo menos, 
60 anos de idade e 15 anos de contribuição ao INSS. 

 

30 - “O país enfrenta uma crise demográfica sem 
precedentes que atingiu um novo patamar em 2018 
quando, pela primeira vez em uma década, a população 
russa caiu em termos absolutos. 

Segundo a Rosstat, o IBGE russo, o país tem agora 
148,8 milhões de habitantes, 93,5 mil a menos do que no 
ano anterior. E as estimativas não são promissoras. 
Segundo estimativas da ONU, a Rússia perderá cerca de 
8% de sua população até 2050. Consciente disso, o 
governo do presidente _____________ desenvolveu um 
plano ambicioso para atrair entre 5 e 10 milhões de 
imigrantes entre 2019 e 2025”. 

(Fonte: www.g1.globo.com – 09/08/2019) 

 

(A) Danilo Medina 

(B) Vladimir Putin 

(C) George Weah  

(D) Frank-Walter Steinmeier 

      

 

http://www.g1.globo.com/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/vladimir-putin/

