
                                                                                                                                    
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - São classes gramaticais de palavras invariáveis, 
EXCETO: 

(A) Preposição 

(B) Conjunção 

(C) Interjeição 

(D) Verbo 

 

2 - Este, aquilo e tal são pronomes: 

(A) Demonstrativos 

(B) Possessivos 

(C) Relativos 

(D) Indefinidos 

 

3 - São adjetivo derivados, EXCETO: 

(A) Brasileiro 

(B) Feliz 

(C) Bondoso 

(D) Paupérrimo 

 

4 - São substantivos coletivos, EXCETO: 

(A) Couve-flor 

(B) Álbum 

(C) Arquipélago 

(D) Flora 

 

5 - Assinale a alternativa em que o verbo está na voz 
reflexiva: 

(A) Os bons pais ficam pensando sobre o destino dos filhos. 

(B) A humanidade padece de bons pensadores. 

(C) Repreendi-me por ter sido tão afoito. 

(D) Boas ideias são postas de lado por causa do preconceito. 

 

MATEMÁTICA 

6 - Num prédio existem 5 apartamentos, cada apartamento 
possui duas geladeiras, exceto um que possui três 
geladeiras, e cada geladeira possui uma dúzia e meia de 
ovos. Quantos ovos existem no prédio? 

(A) 180 

(B) 192 

(C) 198 

(D) 216 

 

7 - Qual o número decimal equivalente a 9/16? 

(A) 0,916 

(B) 0,777 

(C) 0,75 

(D) 0,5625 

 

 

 

8 - Qual o resultado de (-2/3) : (2/3) = 

(A) -2/3 

(B) 2/3 

(C) -1 

(D) 1 

 

 

 

9  - Calcule (20) x (21) x (22): 

(A) 0 

(B) 4 

(C) 8 

(D) 16 

 

 

 

10 - Um automóvel percorre 320 km em 5 horas. Quantos km 
percorrerá em 6 horas se dobrar a velocidade média? 

(A) 768 km  

(B) 676 km 

(C) 640 km 

(D) 384 km 

 

 

 

 

 ATUALIDADES 

 11 - Qual era o cargo de Jair Bolsonaro antes de ser eleito 
Presidente da República? 

(A) Deputado Estadual 

(B) Deputado Federal 

(C) Senador 

(D) Vereador 

 

 



                                                                                                                                    
 

12 - “Tragédia em Brumadinho: quase três anos após 
desastre de __________, Vale ofereceu R$ 30 mil em 
bônus recorde a seis diretores executivos”. (Fonte: 
www.bbc.com, 01/02/2019) 

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna da manchete acima: 

(A) Juiz de Fora 

(B) Congonhas do Campo 

(C) Uberlândia 

(D) Mariana 

 

 

13 - “O autoproclamado presidente interino da Venezuela, 
Juan Guaidó, advertiu nesta terça-feira, 5, que a pressão 
contra o governo de _________ está ‘só começando’ e 
propôs, com sindicalistas, uma greve ‘escalonada’ de 
funcionários públicos. Isso acontece logo após seu 
desafiador retorno ao país, após ter burlado uma 
proibição de saída”. (Fonte: vaja.abril.com.br, 05/03/2019) 

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna: 

 

(A) Evo Morales 

(B) Mauricio Macri 

(C) Nicolás Maduro 

(D) Hugo Chávez 

14 - Os próximos Jogos Olímpicos serão realizados: 

(A) Em Londres 

(B) Em Tóquio 

(C) Em Los Angeles 

(D) Em Paris 

 

 

15 - Completam 50 anos em 2019 os seguintes eventos: 

1 - A queda do Muro de Berlim 

2 - Os 1.000 gols de Pelé 

3 - A chegada do homem à lua 

Estão corretos os itens: 

(A) 1 e 2, apenas. 

(B) 1 e 3, apenas. 

(C) 2 e 3, apenas. 

(D) 1, 2 e 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bbc.com/
https://veja.abril.com.br/mundo/sob-ameaca-de-prisao-oposicionista-guaido-retorna-a-venezuela/

