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Veja a definição a seguir e responda às questões 1 e 
2.  
 
"Sinônimos" são palavras de sentido igual ou aproximado 
que podem ser substituídas umas pelas outras em 
diferentes contextos.  
 
1)Para a expressão "CHEGOU A SEUS OUVIDOS que 
índios também teriam sido mortos", a substituição 
mais adequada da expressão em destaque é:  
a) desconfiou.  
b) imaginou.  
c) suspeitou.  
d) ficou sabendo.  
 
 
2)A agulha diz: "Você ignora que quem COSE sou 
eu,..." Qual o sentido do verbo em maiúsculo?  
a) Falar.  
b) Costurar. 
c) Cozinhar.  
d) Cantar.  
 

3)  Assinale a alternativa que substitua a palavra 
destacada por outra sem mudar o sentido da frase: 
Para um bom aproveitamento do estágio é preciso ter 
COMPROMETIMENTO e vontade de aprender. 
a) Educação. 
b) Liberdade. 
c) Fracasso. 
d) Envolvimento. 
 
4) Leia o trecho abaixo e assinale a alternativa correta 
que substitua a conjunção destacada, sem que o 
sentido original seja alterado. 
Nossas flores são mais bonitas nossas frutas mais 
gostosas mas custam cem mil réis a dúzia. 
a) ou...ou, ora...ora, já...já; 
b) e, nem, não só...como também; 
c) pois, porque, porquanto; 
d) porém, todavia, contudo; 
  
 
5) A única frase onde há erro de concordância é:  

a) Deu seis horas no relógio da matriz. 

b) Devem ser duas horas e meia.  

c) Dois quilos é muito.  

d) O filho era as preocupações dos pais.  

 

 

 

 

6) Assinale a alternativa incorreta quanto à colocação 
pronominal. 

a) Me emprestaram o dinheiro. 
b) Macacos me mordam. 
c) Calou-se para não me magoar. 
d) n.d.a 
 
Observe a tira abaixo para responder às questões 7 e 
8. 
 

 
Disponível em: http://tirinhasdogarfield.blogspot.com/.  
 
7) No primeiro quadrinho, a oração “tô pronto pro 
meu encontro!” refere-se à linguagem:  
a) formal.  
b) literária.  
c) informal. 
d) narrativa.  
 
 
8) No último quadrinho, a expressão facial de Garfield 
revela:  
a) satisfação com o figurino de seu amigo.  
b) preocupação com o sucesso do encontro de seu 
amigo.  
c) medo, pois iria ficar sozinho em casa.  
d) reprovação, mesmo tendo sinalizado que gostou. 

 

9) Assinale a alternativa na qual o sujeito composto 
levou verbo no plural corretamente: 

a) Paulo, Maria e Bernadete foi a praia 
b) Pedro são dono de umas lindas Casa. 
c) Paulo e Maria foram à praia. 
d) Renata e Josefina estuda bastante para passar 
na prova. 
 
 
10) Assinale a alternativa em que nem todas as 
palavras podem ser escritas com  “s”: 
a) Empresa, representar, improvisar 
b) Aviso, paralisar, hesitar 
c) Pretensioso, globalisar, catalisar 
d) Analisar, pesquisar, quiser 

 

 



 

MATEMÁTICA 

 

11) Se 250 g de azeitonas custam R$ 4,60, qual será o 
preço de ¾ de quilo de azeitonas? 

a) R$ 9,20 
b) R$ 10,60 
c) R$ 12,80 
d) R$ 13,80 
 
 

12) O cafezinho vendido na rede Hans aumentou de 
R$ 0,60 para R$ 0,70. Esse aumento, em termos 
percentuais, foi de aproximadamente: 

a) 17 % 
b) 20 % 
c) 23 % 
d) 25 % 

 

13) Um tijolo pesa 1 quilo mais meio tijolo. Quantos 
pesam três tijolos ? 

a) 5 Kg 
b) 4,5 Kg 
c) 4 Kg 
d) 5,5 Kg 
 

14) Sabe-se que 5 máquinas todas de igual eficiência, 
são capazes de produzir 500 peças em 5 dias, se 
operarem 5 horas por dia. Se 10 máquinas iguais as 
primeiras operassem 10 horas por dia durante 10 dias, 
o numero de peças seria: 

a) 1000 
b) 5000 
c) 2000 
d)n.d.a 
 

15) O número é igual a: 
a) 4,5 
b) 6,6 
c) 8,5 
d) 9 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
16) A Princesa Isabel foi responsável por um grande 
feito na história do Brasil. Qual foi este feito? 
a) A libertação dos escravos. 
b) A libertação do Brasil. 
c) A libertação dos índios. 
d) A instituição do Português como língua oficial. 
 
 
17) Qual foi o Imperador Romano acusado de mandar 
incendiar Roma ? 
a) Julio César 
b) Tiberius. 
c) Nero. 
d) Brutus 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
18) A montanha mais alta do mundo chama-se: 
a) Aconcágua 
b) Tibete 
c) Monte Everest 
d) Dedo de Deus 
 
 
 
 
19) Qual a região brasileira que não é banhada pelo 
oceano atlântico? 
a) Sudeste 
b) Sul 
c) Centro-oeste 
d) Norte 
 
20) O país considerado nos dias atuais o mais 
populoso do mundo é: 
a) Brasil 
b) China 
c) Argentina 
d) Japão 

 
Boa Prova !!! 


