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Nome do Candidato________________________________________________________________________________ 

CPF:__________________________________ Curso_____________________________________________________ 

Assinatura_________________________________________________________DATA _______/________/__________ 

        LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR AS PROVAS 

 

 

CADERNO DE QUESTÕES: 

 Verifique se este caderno de questões é composto de 20 questões objetivas de múltipla escolha com 4 alternativas, 
contendo 10 de Língua Portuguesa, 05 de Matemática e 05 de Conhecimentos Gerais e folha de resposta na primeira pagina. 
Se o mesmo estiver incompleto ou apresentar qualquer outro defeito, solicite ao fiscal que tome as providências cabíveis. 

 Em cada questão há apenas uma opção correta. Marque somente uma letra como resposta. 

 

CARTÃO-RESPOSTA: 

 Cuidado ao marcar o cartão-resposta, este não poderá ser substituído. 

 Casos de Anulação: questões em branco, com rabisco, mancha, rasura ou com mais de uma opção assinalada. 

 Use caneta esferográfica azul ou preta para marcar a resposta preenchendo o espaço, de modo que a tinta da caneta 

fique bem visível e cubra toda a letra, seguindo o exemplo abaixo: 

 Depois de preenchido o cartão-resposta, entregue ao fiscal. 

APÓS AS PROVAS: 

 DIA: 02/12/2019 até às 23h59 –  Divulgação do Caderno de Questões e Gabarito Preliminar 

 DIA: 02/12/2019 até às 23h59 –  Interposição de Recursos Gabarito 

 DIA: 20/12/2019 até às 23h59 –  Divulgação do Gabarito Oficial e Classificação Final   

Cartão – Resposta 

 

 

ANULADA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - Assinale a opção na qual a palavra 

destacada está grafada corretamente  

A. Ocorreu um nocalte na luta de sábado. 

B. Houve uma detereoração do solo.  

C. Os réis não conseguem chegar a um 

acordo.  

D. O comprimento da corda era de dez 

centímetros 

 

2 - Identifique a frase onde a crase foi usada 

de forma incorreta: 

A. Maria estava frente-à-frente com seu 

desafio.  

B. Minha mãe foi até à padaria.  

C. Fiz um bife à milanesa. 

D. Contei à Jéssica o segredo do Natal. 

 

3 - Analise a frase abaixo. 

“ Não apenas estamos no mesmo barco, 

como todos sentimos enjôo.” A frase: 

A. apresenta um erro de ortografia. 

B. apresenta um erro de acentuação.  

C. apresenta um erro de concordância 

verbal.  

D. está de acordo com a norma-padrão da 

língua portuguesa  

4 -  Assinale a alternativa em que a palavra 

em destaque NÃO exerça a função de 

numeral.  

A. Mamãe também repetiu a quinta série?  

B. Só me interessa se o imóvel for no 

vigésimo andar. 

C. Ainda não achei a outra metade.  

D. Seus livros? Ambos estão no carro 

 Questão anulada 

5 - Assinale a alternativa em que todas as 
palavras estão grafadas corretamente: 

A.   paralisar, pesquisar, ironizar, deslizar. 
B. alteza, empreza, francesa, miudeza. 
C. cuscus, chimpanzé, encharcar, encher. 
D.  incenso, abcesso, obsessão, Luís. 

 
6 - Na frase “Hoje eu ainda não derrubei 

nada” a palavra destacada é um(a)  

A. advérbio de modo. 

B. advérbio de tempo. 

C. conjunção.  

D. pronome relativo. 

7 - Assinale a alternativa em que todas as 

palavras estejam corretamente grafadas.  

A. Vertijem / anestésico / aprasível  

B. Esitar / companhia / desperdício  

C. Refúgio / facínio / pagé 

D. Hélice / antevéspera / contágio 

 

8 - O antônimo de “excesso” é:  

A. abundância 

B. exceto 

C. exagero 

D. escassez 

 

9 - Na frase “Todos os dias chove no fim da 

tarde”, o sujeito é: 

A. indeterminado 

B. inexistente 

C. implícito  

D. composto 

 

10 - Assinale a alternativa em que a 

concordância verbal está INCORRETA: 

A. Faz oito anos que não o vejo.  

B. Vendem-se apartamentos. 

C. Haviam mesas e cadeiras suficientes 

para todos. 

D. São nove da manhã. 
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MATEMÁTICA 

11 - Estão dentro de um ônibus 40 

passageiros. Sabendo que não entrou mais 

ninguém nesse ônibus e que 3/5 do total 

dos passageiros desceram, qual o número 

de passageiros que permaneceram no 

ônibus?  

A. 16  

B. 18 

C. 21 

D. 26 

 

12  - O dobro de um número somado com 

sua terça parte resulta em 28. Qual é esse 

número?  

A. 12  

B. 16  

C. 25 

D. 31 

13 - Um recipiente estava com 8 litros de 

suco e foram retirados o equivalente a 14 

copos de 300 mililitros de suco do 

recipiente. Quanto sobrou de suco no 

recipiente? 

A. 2,9 litros 

B. 3,8 litros  

C. 4,2 litros 

D. 4,8 litros 

 

14 - Três é quantos porcento de cinco? 

A. 50% 

B. 60% 

C. 70% 

D. 90% 

 

 15 - Em uma panificadora são produzidos 90 

pães de 15 gramas cada. Caso queira produzir 

pães de 10 gramas, quantos iremos obter?  

A. 90 

B. 100  

C. 135  

D. 150 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

16 -Qual a empresa dona das barragens 

que causaram os desastres nas cidades de 

Mariana e Brumadinho, ambas em Minas 

Gerais?  

A. Vale  

B. Vale do Rio Doce  

C. Siderúrgica de Tubarão  

D. Petrobrás 

 

17 - América Latina vive um momento de 

instabilidade política, especialmente, em 

países que fazem fronteira com o Brasil. 

Qual o país que vive em crise política, com 

fechamento de fronteiras, negação de ajuda 

humanitária para a população e com um 

presidente interino autodeclarado?  

A. Colômbia  

B. Venezuela  

C. Suriname 

D. Chile 

 

18 - “O processo de _________________ é 

o fenômeno do modelo econômico 

capitalista, o qual consiste na mundialização 

do espaço geográfico por meio da 

interligação econômica, política, social e 

cultural em âmbito planetário.” Assinale a 

alternativa que completa CORRETAMENTE 

a afirmativa anterior.  

A. globalização  

B. centralização 

C. proselitização  

D. industrialização   
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19 - Região que foi tomada por Israel na 

Guerra dos Seis Dias, em 1967, e entregue 

aos palestinos, em 2005, para fazer parte 

do Estado da Palestina. Trata-se de:  

A. Alasca. 

B. Indochina. 

C. Faixa de Gaza. 

D. Extremo Oriente 

 

20 - O desmatamento na Amazônia Legal 

brasileira atingiu 920,4 km² em junho, um 

aumento de 88% em comparação com o 

mesmo mês no ano passado. Os dados 

consolidados do mês foram inseridos no 

sistema TerraBrasilis, do Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (Inpe).  

(Disponível em: https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/07/03/d 

esmatamento-na-amazonia-em-junho-e-88percentmaior-do-que-

no-mesmo-periodo-de-2018.ghtml. Acesso em: 05/07/2019.) 

 É CORRETO afirmar que a Floresta 

Amazônica está situada na região: 

A. Sul da América do Norte. 

B. Norte da América do Sul. 

C. Norte da América Central. 

D. Sudeste da América do Sul. 

 

 

 


