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1. Os parônimos são palavras que se assemelham na 
grafia e na pronúncia, entretanto, diferem no 
sentido. Assinale a alternativa em que a palavra 
parônima está empregada de forma CORRETA 
conforme o contexto da frase: 
 
(A) Olhou para a dispensa e viu que estava vazia.  
(B) O prédio precisou ser interditado, pois havia perigo 
eminente. 
(C) O garoto expiou pelo buraco da fechadura. 
(D) Aquele país irá emergir como uma grande potência 
econômica. 
 

2. “Onde” e “Aonde” são palavras que indicam 
lugar, mas que são usadas em situações diferentes. 
Assinale a alternativa  em que uma delas foi 
empregada de forma INCORRETA: 
 
(A) Onde está meu casaco? 
(B) Espere! Aonde você vai? 
(C) Aonde está a educação das pessoas? 
(D) Não sabemos onde fica o hospital.  
 

3. Na frase “Seu comportamento foi lastimável e 
exijo um pedido de desculpa”, a palavra sublinhada 
tem como sinônimos, EXCETO: 
 
(A) lamentável 
(B) inesperado 
(C) vergonhoso 
(D) reprovável 
 

4. Leia a tirinha abaixo: 

 

 
As declarações “românticas” do rato representam a 
figura de linguagem: 
 
 
(A) Metáfora 
(B) Metonímia 
(C) Catacrese 
(D) Comparação 
 
 
 

5. Leia a frase abaixo: 
 
“Comprei ovos, farinha, manteiga, leite, fermento, 
tudo para fazer o bolo de aniversário para Anita.” 
 
Justifica-se, o uso da vírgula, pelo mesmo motivo em: 
 
(A) Temos quatro filhos: Antônio, João, Geraldo e 
Marcos. 
(B) Carlos, venha depressa! 
(C) Somos uma equipe, lembrou nosso treinador, 
naquele último treino antes do campeonato.  
(D) Ele tentou, mas não conseguiu.  
 
6. Assinale a alternativa em que a regência verbal 
está INCORRETA: 
 
(A) Após alguns meses, Henrique habituou-se por fazer 
exercícios físicos todas as manhãs.  
(B) Rebeca vangloria-se de seu anel de brilhantes.  
(C) Ricardo ansiava por uma vaga de emprego naquela 
empresa. 
(D) Alice esforçou-se para finalizar o relatório dentro 
do prazo estipulado.  
 
 
7. Na frase “É difícil agradar a todos” o sujeito é 
classificado como: 
 
(A) oculto 
(B) inexistente 
(C) indeterminado 
(D) determinado simples 
 

 
8.  Assinale a alternativa em que o sinal indicativo 
de crase foi empregado de forma INCORRETA: 
 
 
(A) Iremos para o clube às 20:00 horas.  
(B) A aula de natação está marcada para às 17:00 
horas.   
(C) Sairei de casa à meia-noite.  
(D) Que tal começar a festa às 19:00 horas? 
 

 
9. Leia a tirinha abaixo: 
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No segundo quadrinho podemos observar um erro de 
concordância nominal. Assinale a alternativa que 
também apresenta um erro de concordância 
nominal: 
 
 
(A) Hoje tenho menos clientes para atender.  
(B) É proibido entrada de animais na loja.  
(C) Joana estava se sentindo meia triste hoje.  
(D) Recebemos bastantes telefonemas essa semana.  
 
 
10. O antônimo de “preguiçoso” é: 
 
(A) diligente 
(B) humilde 
(C) indolente    
(D) desanimado 
 

 
 

 
11. Um hipermercado abriu inscrições para contratar 
novos empregados e inscreveram-se 216 candidatos. 
Para a seleção, o gerente de recursos humanos vai 
seguir os seguintes critérios: exigir que os candidatos 
tenham, no mínimo, 18 anos, ensino médio completo 
e que sejam aprovados em um teste de noções de 
informática. Entre os candidatos, 5/6 têm no mínimo 
18 anos e foram pré-selecionados. Dos pré-
selecionados, 2/3 têm o ensino médio completo e, 
dentre estes, apenas 1/5 passou no teste de noções 
de informática. Nessas condições, a quantidade de 
candidatos selecionados pelo gerente de recursos 
humanos foi: 

(A) 74 
(B) 56 
(C) 38 
(D) 24 
 
12. O resultado da multiplicação de dois décimos e 
três centésimos é: 
 
(A) 0,6 
(B) 0,06 
(C) 0,006 
(D) 6 

 

13. É o conjunto de números representado por . 
Esses números podem ser escritos na forma de fração 
e também ter representação decimal finita ou 
decimal infinita e periódica. Essa definição refere-se 
aos: 
 
(A) Números Irracionais 
(B) Números Racionais 

(C) Números Reais 
(D) Números Naturais 
 
14. Se tomarmos a sequência de números de 1 a 50, 
qual será o percentual de repetição do algarismo 3? 
 
(A) 40% 
(B) 35% 
(C) 30% 
(D) 14% 
 
 
15. Jorge foi à uma loja que estava em liquidação e 
comprou um relógio com 15% de desconto e pagou 
R$ 102,00. Qual era o preço do relógio antes do 
desconto? 
 
(A) R$ 152,00 
(B) R$ 147,00 
(C) R$ 138,00 
(D) R$ 120,00 
 
 
16. Em um restaurante de rodízio de pizza, o valor 
fixo por pessoa é de R$ 30,00 e qualquer latinha de 
refrigerante, ou de cerveja, custa R$ 6,00. Um grupo 
de 6 amigos foi a esse restaurante e gastou no total 
R$ 246,00, sem incluir a gorjeta. Quantas latinhas 
foram consumidas por eles? 

(A) 9 
(B) 10 
(C) 11 
(D) 12 
 
 
17. Em uma caminhonete foram colocadas 22 caixas 
de 15 quilogramas cada, e 36 caixas de 800 gramas. 
Qual o total da carga colocada nessa caminhonete? 
 
(A) 330,2 quilogramas 
(B) 358,8 quilogramas 
(C) 367,1 quilogramas 
(D) 378,6 quilogramas 
 
 
 
18. Uma estrada de terra possui três trechos e está 
recebendo asfalto. O primeiro trecho tem 1,5 km de 
extensão, o segundo tem 900m, e os três  juntos tem 
3,2 km de extensão. Qual a extensão do terceiro 
trecho? 
 
 
 
(A) 800 metros 
(B) 730 metros 
(C) 680 metros 
(D) 550 metros 
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19.  O veículo de uma empresa consome 2 litros de 
combustível para percorrer 18 quilômetros. Um 
funcionário realizará uma viagem de 378 
quilômetros. Mantendo esse mesmo desempenho, 
quantos litros de combustível serão necessários para 
realizar essa viagem? 
 

 (A) 26 litros 

 (B) 35 litros 

 (C) 42 litros 
 (D) 48 litros 
 
 
20.  Juliana comprou uma caixa de bombons, comeu 
1/6 deles no período da manhã, 2/3 no período da 
tarde, e ainda sobraram alguns bombons na caixa. No 
total, Juliana comeu 15 bombons. Qual era o número 
total de bombons dessa caixa? 
 
(A) 32 
(B) 26 
(C) 22 
(D) 18 
 
 

 
 
 
21. “Jornalistas foram hostilizados por militantes e 
apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no primeiro 
evento do partido que pretende criar, o _________, 
em Brasília. Realizada em um hotel de luxo de 
Brasília, a primeira convenção da sigla contou com 
aguerridos participantes populares, que alteravam 
gritos de guerra em apoio ao presidente com 
xingamentos a profissionais de imprensa como “lixo”, 
“esquerdistas” e “raça imunda”.” 
(Fonte: exame.abril.com.br, em 21/11/2019) 
 
Assinale a alternativa que completa a lacuna 
corretamente: 
 
(A) União pelo progresso 
(B) Brasil acima de tudo 
(C) Ordem e progresso 
(D) Aliança pelo Brasil 
 
 
22. “O governo federal assinou nesta segunda-feira, 
11, um decreto que extingue o ________ a partir do 
ano que vem. Também foi extinto o Seguro 
Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 
Embarcações ou por suas Cargas (DPEM), que, na 
prática, não funcionava há alguns anos, uma vez que 
não há oferta do produto no mercado.” 
 
(Fonte: terra.com.br, em 11/11/2019) 
  

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna: 
 
(A) INSS 
(B) DPVAT 
(C) ITBI 
(D) IR 

 

23. Durante a cúpula do BRICS em Brasília, o 
presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira 
(14) que a política externa de seu governo prioriza o 
Brasil e busca ‘estar em sintonia’ com as 
necessidades dos brasileiros”. O BRICS é uma sigla 
que se refere aos seguintes países, que se 
destacaram no cenário mundial pelo rápido 
crescimento das suas economias em 
desenvolvimento: 
(Fonte: terra.com.br, em 14/11/2019) 
 
(A) Brasil, Rússia, Índia, China e Singapura. 
(B) Brasil, Reino Unido, Índia, Coreia do Sul e África do 
Sul. 
(C) Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 
(D) Brasil, Rússia, Indonésia, China e África do Sul. 
 

24. “Um terremoto atingiu uma região ao norte da 
cidade de Florença, na __________, nesta segunda-
feira (9) pela manhã. Não houve destruição de 
edifícios, mas alguns foram danificados. Pessoas 
saíram de suas casas e serviços de trem foram 
afetados em todo o país. O tremor de magnitude de 
4,8 -- que não é considerado de intensidade muito 
forte -- atingiu a cordilheira dos Apeninos às 3h30 
(23h30 de domingo em Brasília), segundo o Serviço 
Geológico dos Estados Unidos.” 
(Fonte: g1.globo.com, em 09/12/2019) 
 
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna: 
  
(A) Itália 
(B) França 
(C) Rússia 
(D) Espanha 
 

25. “_____________, que foi eleito presidente 
da Argentina no fim de outubro, tomou posse nesta 
terça-feira (10) em Buenos Aires. Além dele, Cristina 
Kirchner assumiu seu novo cargo como vice-
presidente – foi ela que o escolheu como cabeça de 
chapa para concorrer nas eleições deste ano.” 
(Fonte: g1.globo.com, em 10/12/2019) 
 

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna: 
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(A) Mauricio Macri 
(B) Néstor Kirchner 
(C) Alberto Fernández 
(D) Alfredo Olmedo  
 
26. “A Comissão Mista de Orçamento do Congresso 
Nacional aprovou nesta quarta-feira (4) o valor de R$ 
3,8 bilhões para o fundo eleitoral em 2020. O valor 
foi aprovado durante a votação do Orçamento do 
ano que vem. Para virar lei, contudo, o texto ainda 
precisa ser aprovado pelo plenário do Congresso. O 
presidente da Câmara, deputado 
_____________(DEM-RJ), afirmou que o fundo 
eleitoral é um tema "sensível" e que precisa ser 
"muito bem justificado, explicado, para a sociedade". 

(Fonte: g1.globo.com, em 04/12/2019) 

 

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna: 

 

(A) Marcos Pereira 
(B) Rodrigo Maia 
(C) Dias Toffoli 
(D) Eduardo Cunha 
 
27. “Nove pessoas, sendo uma mulher e oito homens, 
morreram pisoteadas durante um baile funk na 
comunidade de_____________, na Zona Sul de São 
Paulo, na madrugada deste domingo (1º), depois de 
uma perseguição policial seguida de tiros, segundo a 
Polícia Civil. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas, e 
duas foram internadas. Ainda de acordo com a 
polícia, agentes do 16º Batalhão de Polícia Militar 
Metropolitano (BPM/M) realizavam uma Operação 
Pancadão na comunidade – a segunda maior da 
cidade, com 100 mil habitantes – quando foram alvo 
de tiros disparados por dois homens em uma 
motocicleta. A dupla teria fugido em direção ao baile 
funk ainda atirando, o que provocou tumulto entre 
os frequentadores do evento, que tinha cerca de 5 
mil pessoas.” 
(Fonte: g1.globo.com, em 01/12/2019) 
 
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna: 
 
(A) Paraisópolis 
(B) Rocinha 
(C) Ceilândia 
(D) Heliópolis 
 
 
28. “Campeão da Libertadores no sábado, o 
___________ conquistou neste domingo, também, o 
Campeonato Brasileiro.  

O título veio com quatro rodadas de antecedência 
depois da derrota do Palmeiras para o Grêmio por 2 a 
1 - com 81 pontos.” 
(Fonte: globoesporte.globo.com, em 24/11/2019) 
 
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna: 
 
(A) Cruzeiro 
(B) Santos 
(C) Flamengo 
(D) São Paulo 
 
29.  “__________________ está livre. Após 580 dias de 
prisão em uma cela na sede da superintendência da 
Polícia Federal em Curitiba, saiu às 17h40 nesta sexta-
feira para encontrar seus apoiadores. O petista foi 
colocado em liberdade por decisão do juiz Danilo 
Pereira Júnior,  que acatou um pedido da defesa 
protocolado pela manhã, feito com base na nova 
interpretação do Supremo Tribunal Federal com 
relação à possibilidade de prisão após condenação em 
segunda instância.” 

(Fonte: brasil.elpais.com, em 08/11/2019) 

  

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna:  

(A) Alberto Youssef 
(B) Eduardo Cunha 
(C) Luiz Inácio Lula da Silva 
(D) José Dirceu 
 
30.  “A _______ foi proibida de participar por quatro 
anos de todos os principais eventos esportivos pela 
Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em 
inglês). Isso significa que a bandeira e o hino do país 
não serão permitidos em eventos como os Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, em 2020, e na 
Copa do Mundo de 2022, no Catar. Mas os atletas que 
conseguirem provar que não estão contaminados pelo 
escândalo de doping poderão competir sob uma 
bandeira neutra.” 

(Fonte: bbc.com, em 09/12/2019)  

 

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna: 

 

(A) Bélgica  
(B) Rússia 
(C) Holanda 
(D) França

 


