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LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - Substantivos comuns de dois gêneros são aqueles 
que, sob uma só forma, designam os indivíduos dos 
dois sexos, distinguindo-se o gênero pelo artigo ou 
adjetivo que os acompanham.  Assinale a alternativa 
que NÃO apresenta um substantivo comum de dois 
gêneros: 

(A) Fã 

(B) Estudante 

(C) Motorista 

(D) Conde 

2 - Assinale a alternativa que apresenta um substantivo 
coletivo: 

(A) Foguete 

(B) Elefante 

(C) Gafanhoto 

(D) Freguesia 

3 - “Alguém” é um pronome: 

(A)  Demonstrativo 

(B) Relativo 

(C) Indefinido 

(D) Possessivo 

4 - Assinale a alternativa que contém uma palavra 
escrita de forma INCORRETA. 

(A) Temos grandes espectativas sobre sua promoção. 

(B) Marcos foi um exímio atleta no passado. 

(C) Madre Teresa foi canonizada pelo Papa Francisco. 

(D) A tecla do asterisco não funciona mais neste teclado. 

5 - Em relação à ortografia, assinalar a alternativa 
CORRETA: 

(A) Absceço. 

(B) Obsessão. 

(C) Obsecado. 

(D) Obsseno. 

6 - Assinale a alternativa que apresenta a figura de 
linguagem HIPÉRBOLE: 

(A) As estrelas felizes brilhavam no céu.  

(B) Ele passou desta para melhor. 

(C) A solidão é a minha melhor companhia.  

(D) Jeniffer estava morrendo de sono na aula de 
Matemática. 

7 - Assinale a alternativa que apresenta o SINÔNIMO de 
“impactar”: 

(A) Bater 

(B) Atrair 

(C) Desconsiderar 

(D) Usufruir 

8 - Assinale a alternativa em que o sinal de pontuação 
foi empregado de forma INCORRETA: 

(A) A mãe gritou: Vá já para o seu quarto! 

(B) Beatriz, a aluna do quinto ano, faltou à aula.  

(C) Gosto de sorvete de chocolate. 

(D) Quando você irá viajar! 

9 - Assinale a alternativa em que a crase foi empregada 
corretamente: 

(A) Vou à escola hoje.  

(B) Dia à dia nos conheceremos melhor.    

(C) Falamos à ela sobre o acidente.  

(D) Heitor tem um carro à álcool.  

10- A divisão silábica está correta em: 

(A) Ma-ci-ez 

(B) A-ba-i-xar 

(C) E-cli-pse 

(D) Ré-gu-a 

MATEMÁTICA 

11 - Julio ganhou de seu pai R$ 20,00. Depois foi para a 
casa da avó e ganhou mais R$ 10,00. No retorno da 
ele passou na padaria e comprou R$ 3,00 em 
chicletes e mais R$ 5,00 em chocolate. Com quantos 
reais Julio retornou para casa? 

(A) R$ 18,00 

(B) R$ 22,00 

(C) R$ 24,00 

(D) R$ 30,00 

12 - Um produto está com desconto de 15% e é vendido 
por R$ 246,50. Assim, é possível afirmar que o preço 
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original deste produto, ou seja, antes do desconto, 
era de: 

 (A) R$ 280,00. 

 (B) R$ 290,00. 

 (C) R$ 305,50. 

 (D) R$ 310,00. 

13 - 0,1 metro corresponde a quantos centímetros? 

(A) 10 cm 

(B) 100 cm 

(C) 1.000 cm 

(D) 10.000 cm 

14 - Vinicius tem R$ 500,00 e quer poupar 2/5 desse 
valor. Qual valor ele colocará na poupança? 

(A) R$ 100,00 

(B) R$ 200,00 

(C) R$ 350,00 

(D) R$ 400,00 

15 - Assinale a alternativa que corresponde a 1/1000: 

(A) 0,1 

(B) 0,01 

(C) 0,001 

(D) 0,0001 

 CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

16 - Assinale a alternativa correta que apresenta o país e 
sua capital: 

 (A) Suécia – Estocolmo; 

(B) Estados Unidos – La Paz;  

(C) Argentina – Santiago; 

(D) Chile – San Juan; 

17 - A próxima Copa do Mundo FIFA ocorrerá em: 

(A) 2020 

(B) 2021 

(C) 2022 

(D) 2024 

18 - Qual o nome do presidente do Brasil que ficou 
conhecido como Jango? 

 (A) Jânio Quadros 

(B) Jacinto Anjos 

(C) Jacinto Anjos 

(D) João Goulart 

19 - O evento histórico conhecido como “primeira missa” 
no Brasil, ocorreu em 26 de abril de 1500, e foi 
celebrada por: 

(A) Padre José de Anchieta 

(B) Padre Manoel da Nóbrega 

(C) Frei Henrique de Coimbra 

(D) Pero Vaz de Caminha 

20 - Cristo Redentor, Pão de Açúcar e os Arcos da Lapa 
ficam em qual Estado brasileiro?  

(A) Ceará. 

(B) Rio de Janeiro. 

(C) Bahia. 

(D) São Paulo. 

      

 


