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LINGUA PORTUGUESA 
 
1. Na frase “Desde criança tem ardil para enganar as 

pessoas”, a palavra destacada pode ser substituída, 
sem perder o sentido, por:  
(A) ingenuidade 
(B) astúcia 
(C) satisfação 
(D) franqueza 
 

 

2.  Analise a tirinha abaixo e assinale a alternativa que 
indica a figura de linguagem presente no diálogo: 

 

 
(A) Ironia  
(B) Antítese 
(C) Eufemismo 
(D) Paradoxo 

 
3.  Assinale a alternativa em que o sujeito é inexistente: 

(A)  De repente, a campainha tocou. 
(B)  Choveu muito essa noite. 
(C) É uma hora da tarde. 
(D) Temos de levantar-nos cedo amanhã? 
 

 
4. Assinale a alternativa em o acento indicativo de 

crase NÃO deveria ter sido empregado: 
(A) Às vezes o melhor é desistir ...   
(B) Mesmo atrasado, Joaquim compareceu à 

entrevista. 
(C) Estive esperando por ele desde às nove da 

manhã. 
(D)  À vista disso, devemos tomar sérias medidas. 

 
5.   Assinale a alternativa em que a concordância nominal 

está INCORRETA: 
(A) Perdi a primeira e a segunda aulas. 
(B) Discutimos um e outro caso inexplicáveis. 

(C) A sala e os quartos estavam desarrumados. 
(D) Visitamos uma exposição de esculturas e 

quadros raras. 
 

 
MATEMÁTICA 

 
6. Cortando 3 rolos de fio de nylon, cada um deles com 

50 metros de comprimento, é possível obter, no 
máximo, y pedaços de 20 centímetros de 
comprimento, não ocorrendo sobra alguma. O 
número y de pedaços obtidos é: 
(A) 250 
(B) 325 
(C) 750 
(D) 820 

 
7. Uma professora de Educação Física sai de sua casa 

para dar duas aulas, de segunda a sexta-feira. 
Sendo o período de cada aula de 50 minutos e 
tendo ela faltado no último dia do mês, quantas 
horas ela trabalhou durante um mês inteiro. 
Observação: Sabe-se que no mês havia 22 dias 
letivos a serem cumpridos. 
(A) 24 horas 
(B) 35 horas 
(C) 38 horas e 30 minutos 
(D) 40 horas 
 

 
8. Fiz a compra, à vista, de uma camiseta, e recebi um 

desconto de 12%. Se eu paguei R$ 48,60, qual será 
o valor da camiseta sem o desconto? 
(A) R$ 56,98 
(B) R$ 55,23 
(C) R$ 53,26 
(D) R$ 52,65 

 

9. Um produto era anunciado com o preço de venda R$ 
2.850,00. Se a margem de lucro do vendedor era de 
15% qual era o preço de custo deste produto? 

(A) R$ 2.715,21 
(B) R$ 2.637,14 
(C) R$ 2.589,65 
(D) R$ 2.478,26 

 

10. João Paulo leu um livro e a cada 32 páginas fez 
algumas anotações usando, para isso, três fichas. 
Se o livro tem um total de 448 páginas, então o 
número total de fichas utilizadas foi: 
(A) 14 
(B) 32  
(C) 42 
(D) 56 


