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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 - “O rato roeu a roupa do rei de 

Roma". Qual é a figura de linguagem 

desta frase? 

A. Aliteração 

B. Anáfora 

C. Onomatopéia 

D. Gradação 

 

2 -  Assinale a palavra escrita de 

forma INCORRETA:  

A. Bicarbonato 

B. Supérfulo 

C. Beneficente 

D. Meteorologia 

 

3 - Na frase: “O cachorro latiu no 

portão”, o SUJEITO é:  

A. Latiu  

B. Cachorro 

C. Portão 

D. João 

 

4 -  Assinale a alternativa em que a 

CRASE está correta: 

A. Adoro passear à pé.  

B. Fomos todos à manifestação 

contra o Presidente 

C. Estamos aptos à trabalhar na 

empresa.  

D. Queremos dar boas-vindas à 

todos! 

 

5 - Na frase “A persistência é o 

caminho do êxito” a palavra 

sublinhada pode ser substituída, sem 

perder o sentido, por: 

A. Labor  

B. Exílio  

C. Fato 

D. Sucesso 

  Questão anulada 

 

6 -  Analise a música e indique a 

figura de linguagem utilizada no 

trecho em destaque: “A paz invadiu o 

meu coração De repente me encheu 

de paz Como se o vento de um tufão 

Arrancasse meus pés do chão Onde 

eu já não me enterro mais” (A Paz – Lucas 

Correa de Oliveira/Wilibaldo Neto)  

 

A. Eufemismo  

B. Ironia  

C. Personificação 

D. Pleonasmo 

 

7 - Na oração “Precisa-se de 

estagiários.” O sujeito é:  

A. oculto.  

B. determinado.  

C. indeterminado. 

D. inexistente. 

 

8 - Analise a frase abaixo.  

“Deu cinco horas no relógio da sala.” 

De acordo com a norma-padrão da 

Língua Portuguesa, a frase acima 

apresenta um ERRO de:  
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A. concordância verbal. 

B. regência nominal.  

C. regência verbal. 

D. ortografia. 

 

9 - Assinale a alternativa em 

DESCONFORMIDADE com a norma 

padrão da língua portuguesa quanto à 

ortografia: 

A. Aquele problema era excessão. 

B. Ficaram paralisados de medo 

depois do filme. 

C. Não tinha asterisco naquele 

teclado?  

D. A cerração é uma nuvem cuja 

base está no solo e reduz a 

visibilidade. 

 

10 - Empregue corretamente os 
termos “mas” e “mais”: 
Ele saiu cedo de casa, _____ o 
congestionamento o atrasou. 
Sem _____ nem menos, decidiu 
viajar para a Europa. 
Giovana era a aluna _____ inteligente 
de sua turma. 
Eles estavam felizes, _____ a chuva 
atrapalhou a cerimônia de casamento 
ao ar livre. 

 

 
A. mais – mas – mas – mais 
B. mais – mais – mais – mas 
C. mas – mais – mais – mas 
D. mas – mas – mas – mais 
 

 

 

MATEMÁTICA 

11 - Para a organização da tabela dos 

jogos da copa do mundo, os 48 

países participantes foram divididos 

em 8 grupos com a mesma 

quantidade de times. Cada grupo 

ficou com qual quantidade? 

A. 6 países 

B. 5 países 

C. 10 países  

D. 8 países 

 

12  - Ana tem cinco anos a mais que 

Paula. A soma das duas idades é 35 

anos. Qual é a idade de Ana? 

A. 30 anos  
B. 5 anos 
C. 12 anos  
D. 20 anos 

 

13 - Uma usina produz 500 litros de 

álcool com 6 000 kg de cana – de – 

açúcar. Determine quantos litros de 

álcool são produzidos com 15 000 kg 

de cana. 

A. 1.250 litros 

B. 180.000 litros  

C. 200 litros  

D. 1.000 litros 

14 - Dois pedreiros fazem um muro 

de 12 metros em 2 dias, assim 

quantos pedreiro serão necessários 

para fazer o mesmo muro em 4 dias?  
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A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

 15 -  A multiplicação de dois números 

negativos terá como resultado:  

A. Sempre um número negativo  

B. Sempre um número positivo 

C. Sempre um número ímpar 

D. Sempre um número par 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

16 - O governo apresentou, no dia 20 

de fevereiro deste ano, a proposta de 

Reforma da Previdência Social. O 

texto foi retratado pelo ministro da 

Economia:  

A. Paulo Guedes. 

B. Marcos Pontes. 

C. Onyx Lorenzoni. 

D. Augusto Heleno. 

17 - Um juiz dos Estados Unidos 

ordenou o bloqueio de US$ 2,5 

bilhões que seriam utilizados para 

construir um trecho de quase 130 

quilômetros do muro prometido pelo 

presidente do país, Donald Trump, na 

fronteira com o:  

A. México.  

B. Canadá. 

C. Paraguai.  

D. Costa Rica. 

 

18 -  Considerada a maior região em 

extensão territorial composta pelos 

estados: Amazonas, Acre, Amapá, 

Tocantins, Pará, Roraima e 

Rondônia. Trata-se de:  

A. Sul. 

B. Norte. 

C. Sudeste. 

D. Centro-oeste. 

 

19 - O ministro da Justiça e 

Segurança Pública, Sérgio Moro, 

autorizou, no dia 7 de março, o envio 

de tropas da Força Nacional ao:  

A. Amazonas.  

B. Rio Grande do Norte.  

C. Ceará.  

D. Pará.  

 

20 - Em fevereiro, o jornalista, âncora 

e locutor de rádio brasileiro 

__________________ sofreu um 

acidente que levou à queda de 

helicóptero vindo de Campinas para 

São Paulo, resultando em óbito. 

Assinale a alternativa que preenche 

corretamente a lacuna: 

A. Boris Casoy  

B. Fernando Gabeira  

C. William Waack 

D. Ricardo Boechat 

 

 


