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1
Selecione a alternativa cuja palavra em 
caixa alta é um substantivo dentro do 

contexto.

Os JOVENS começam a vida 
acadêmica muito cedo.

Está CEDO para tirar 
conclusões.

As fitas estavam 
muito ANTIGAS 

para que reparos 
fossem feitos.

EXAUSTA, terminou 
os trabalhos de 

madrugada.

2
Selecione a alternativa correta, de 

acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa.

Os lugares altos causavam-lhe 
vertigem.

Chegou 
embreagado da 

festa.

O contrato foi 
reinscindido antes 

do prazo.

O evento era 
beneficiente e 
contou com a 
presença de 

famosos.

3

Selecione a alternativa correta em 
relação à ocorrência de crase, de 

acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa.

Diga àquele senhor que a doutora o 
aguarda.

Elogiou as alunas, 
uma à uma, para 
que se sentissem 

especiais.

Agradeço à todas 
pela presença no 

chá de bebê.

Diga à ela que irei 
mais tarde.

4
Selecione a alternativa correta em 

relação à pontuação, de acordo com a 
norma-padrão da Língua Portuguesa.

Flávia, deixe os papéis em minha 
mesa.

Os alunos da sexta 
série, fizeram um 

trabalho 
excepcional.

Machado de Assis, 
foi um escritor 

brasileiro, autor de 
"Dom Casmurro".

A leitura por 
exemplo, ajuda na 
reflexão do aluno.

5

Selecione a alternativa correta em 
relação à concordância nominal, de 

acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa.

Seguem anexos os holerites dos 
funcionários.

No combo, não 
estava incluso a 

sobremesa.

O horário de 
almoço era meio-

dia e meio.

É proibido a entrada 
de pessoas não 

autorizadas.

6

Selecione a alternativa correta em 
relação à concordância verbal, de 

acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa.

Havia muitas pessoas aguardando 
atendimento no local.

Vende-se terremos 
próximos ao mar.

Já fazem seis meses 
que iniciei os 

estudos.

Bateu três horas no 
relógio da central.

7

Selecione a alternativa cujo numeral 
ordinal está grafado corretamente por 

extenso, de acordo com a norma-
padrão da Língua Portuguesa.

57º - Quinquagésimo sétimo.
98º: Nonentésimo 

oitavo.
64º: Sessentésimo 

quarto.
79º: Sectuagésimo 

nono.

8

Selecione a alternativa correta em 
relação à conjugação verbal, de acordo 

com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa.

A senhora reouve seus pertences após 
apreensão da polícia.

Os policiais deteram 
o suspeito de furto.

Se os alunos se 
propossem a fazer, 

conseguiriam 
entregar a tempo.

A professora não 
interviu na 

discussão durante o 
debate.

9
Selecione a alternativa em que a 

palavra "COMO" apresente valor de 
advérbio dentro do contexto.

COMO terminaremos o trabalho?

O artista, COMO 
ouviu aplausos, 
entrou em cena 

rapidamente.

COMO 
combinamos, a 
festa encerrará 

antes da meia noite.

Observe COMO ela 
está bem vestida...

10

Selecione a alternativa em que a 
palavra em caixa alta está grafada 

corretamente de acordo com o 
contexto no qual está inserida.

Foi AUTUADO em flagrante.
A SESSÃO de livros 
religiosos fica no 
andar de cima. 

Ao chegar na festa, 
COMPRIMENTOU os 

convidados.

A testemunha 
dilatou os suspeitos 

durante o 
julgamento.

11

Selecione a alternativa correta em 
relação à acentuação gráfica, de 

acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa.

O país detém o maior PIB do 
continente.

Era milionário e 
filântropo, auxiliava 

diversas 
instituições.

O suco de melância 
é nutritivo e 

diurético.

Deixe a rúbrica em 
todas as páginas.

12

Selecione a alternativa correta em 
relação à ocorrência de crase, de 

acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa.

Tinha um estilo à Machado de Assis.
Não tenho nada à 

declarar.
Chegou vestida à 

caráter.
Você vai sair à essa 

hora?

13

Todas as palavras estão escritas 
corretamente, de acordo com a 

norma-padrão da Língua Portuguesa, 
em:

Insumo, visagismo, ascender
Multirão, rabujento, 

enxoval

Insento, 
enchurrada, 
esteriótipo

Previlégio, rechaçar, 
ensolação

14
Está de acordo com a norma-padrão da 

Língua Portuguesa em relação à 
acentuação gráfica:

Seu arquétipo era diferente dos que já 
havia visto.

Tentou dissuadí-lo, 
sem sucesso.

A sobremesa era 
feita de côco fresco.

Todos os ítens 
devem ser 

colocados em 
ordem.
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15
Está de acordo com a norma-padrão da 

Língua Portuguesa em relação à 
concordância nominal:

Medidas restritivas eram necessárias 
para conter o vírus.

Os resultados não 
foram satisfatório, 
requerendo novos 

testes.

Ficou meia cansada 
após o jogo de 

tênis.

As fichas com os 
nomes dos 

participantes 
estavam anexo às 

etiquetas.

16

Selecione a alternativa correta em 
relação à concordância verbal, de 

acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa.

A Patrícia e o Luís estão namorando.

Mais de um 
deputado votaram a 
favor do projeto de 

lei.

A maioria não 
quiseram ir à 

excursão da escola.

Grande parte da 
turma não 

compareceram na 
emenda de feriado.

17

Selecione a alternativa cujo verbo está 
conjugado no pretérito imperfeito do 

indicativo, de acordo com a norma-
padrão da Língua Portuguesa.

Quando era mais novo, viajava muito.
Disse que resolveria 

as coisas no dia 
seguinte.

Esqueceu-se de 
regar as plantas.

A reunião começara 
quando ele chegou.

18
Selecione a alternativa correta em 

relação à pontuação, de acordo com a 
norma-padrão da Língua Portuguesa.

Todo final de tarde, gostava de 
observar o céu.

Todas as meninas, 
fizeram o dever 

conforme esperado.

Entregue estes 
livros, ao aluno da 

sala ao lado.

Pratos com 
camarão, são 

iguarias em certos 
países.

19

Leia a fábula abaixo e, em seguida, 
assinale a alternativa cujo ditado 
melhor se aproxima da moral da 

história./
Uma raposa faminta, ao ver cachos de 
uva suspensos em uma parreira, quis 
pegá-los mas não conseguiu. Então, 

afastou-se dela, dizendo: “Estão 
verdes”.

"Quem despreza quer comprar".
"Por fora, bela viola, 

por dentro, pão 
bolorento".

"Quem ama o feio 
bonito lhe parece".

"Casa de ferreiro, 
espeto de pau".

20
Selecione a alternativa cuja palavra 
grafada em caixa alta tem valor de 

ADJETIVO na frase.

As blusas eram demasiadamente 
QUENTES para usar no verão.

A EXAUSTÃO não 
permitiu que fosse à 

festa.

A casa estava 
novamente repleta 

de ALEGRIA.

Sentia saudades dos 
JOVENS da igreja.

21
Selecione a alternativa que representa 

uma proposição.
Francisco é trabalhador rural. Beba água.

Ele é governador de 
um estado 
nordestino.

Carlos veio hoje?

22

Quando utilizamos o conectivo 

“se…então” numa proposição 
composta, podemos dizer que o valor 

da proposição será falso quando

a primeira proposição for verdadeira e 
a segunda for falsa.

as duas proposições 
forem falsas.

as duas proposições 
forem verdadeiras.

a primeira 
proposição for falsa 

e a segunda for 
verdadeira.

23

Verifique os valores lógicos de cada 
proposição:/ I. Curitiba é a capital do 

Paraná e 9 é múltiplo de 3./ II. Se a raiz 
quadrada de 25 é 5, então a Terra é 

quadrada./ III. O gato late se e 
somente se o porco mia./ Está(ão) 

correta(s) apenas:

I e III. I. II e III. I e II.

24
A disjunção entre duas proposições 

será falsa se:
as duas proposições forem falsas.

a primeira for falsa 
e a segunda 
verdadeira.

as duas forem 
verdadeiras.

a primeira for 
verdadeira e a 

segunda for falsa.

25
O valor da proposição: “O carro é azul 
ou o carro é um fusca.” será falso se:

a primeira proposição simples for 
falsa e a segunda for falsa.

a primeira for falsa 
e a segunda for 

verdadeira.

as duas forem 
verdadeiras.

as duas forem 
falsas.

26

Tenho quatro amigos queridos: Vera, 
Paulo, Carlos e Milla. Milla é mais 

jovem do que Carlos. Vera é mais velha 
que Milla e mais jovem do que Paulo, e 

Paulo é mais velho do que Carlos. 
Portanto, é correto afirmar que

Paulo é o mais velho.
Vera e Carlos tem a 

mesma idade.
Vera é mais nova 

que Carlos.
Vera é a mais 

jovem.

27
Ao reunir 20 pessoas podemos afirmar 

que, pelo menos:
duas delas nasceram no mesmo mês.

cinco delas terá 
peso superior a 

100kg.

duas sejam do sexo 
feminino.

sete delas nasceram 
em dias pares.
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28

Em uma urna há 5 fichas, sendo três 
verdes e duas amarelas. A 

probabilidade de se tirar duas fichas, 
sem reposição, e sair uma ficha verde e 

uma amarela é de:

30 por cento. 6 por cento. 12 por cento. 18 por cento.

29

Ao pesquisar 100 pessoas sobre suas 
preferências no fastfood, 55 pessoas 
disseram preferir pizza, 23 disseram 

preferir somente hambúrguer, 25 
disseram preferir os dois e algumas 

pessoas responderam não preferirem 
nenhuma das duas opções. A 

probabilidade de se sortear uma 
pessoa neste grupo que não prefira 

nenhuma das duas opções é de:

22 por cento. 30 por cento. 23 por cento. 25 por cento.

30

Em uma caixa de bombons há 6 
bombons de coco, 2 meio amargos e 2 

de morango. Foram retirados desta 
caixa dois bombons aleatórios, 

sucessivamente e sem reposição. A 
probabilidade de que, pelo menos um 

deles, seja de coco é de:

39/45 2/5 1/8 2/9

31

Foram distribuídos 50 cartões, 
numerados 1 a 50, para o atendimento 

em um posto de saúde. Eles seriam 
sorteados de forma aleatória para a 
coleta de material para um exame. A 
probabilidade de ser sorteada uma 
pessoa com o cartão cujo o número 

seja um múltiplo de 4 é de:

0,24. 0,26. 0,22. 0,4.

32
Observe a sequência: 3, 5, 9, 17, 33, 

___. O próximo numero dessa 
sequência será:

65 45 55 49

33

Para a realização de um concurso 
público se inscreveram 12 450 

candidatos. No dia da prova 
compareceram 8 466 candidatos. A 

porcentagem referente aos ausentes 
foi de:

32 por cento. 68 por cento. 46 por cento. 30 por cento.

34

Uma mercadoria estava sendo vendida 
por 130 reais e recebeu um desconto 

passando a ser vendida por 114,40 
reais. A porcentagem referente ao 

desconto foi de:

12 por cento. 15 por cento. 8 por cento. 20 por cento.

35

Ana foi promovida e ganhou um 
aumento de 15 por cento passando a 
ganhar 1 748 reais. Seu salário antes 

do aumento era de:

1 520 reais. 1 360 reais. 1 220 reais. 1 610 reais.

36
Na sequência silábica Do, Ré, Mi, Fá, 

Do, Ré, Mi, Fá, Do,… a sílaba que 
ocupa a posição de número 47 é a:

Mi Fá Ré Do

37
15 por cento de 40 por cento equivale 

a:
6 por cento 8 por cento 12 por cento 15 por cento
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38

Ao abastecer seu carro, Vânia 
conseguiu um desconto de 5 por 

cento. Sabendo que ela abasteceu seu 
carro com 30 litros e o valor do litro da 
gasolina é de 5,60 reais. O valor pago 

por Vânia foi de:

159,8 reais. 168 reais. 158,9 reais. 186 reais.

39

Um produto sofreu um aumento de 5 
por dento e duas semanas depois um 
desconto de 5 por cento passando a 
custar 119,70 reais. O valor inicial do 

produto era de: 

120 reais. 110 reais. 90 reais. 100 reais.

40

Um investidor comprou uma carteira 
de ações por 12.300 reais e vendeu 

com uma valorização de 25 por cento. 
Portanto, o lucro foi de

3 075 reais. 2 170 reais. 1 780 reais. 3 100 reais.

41
São estados que fazem fronteira com o 

Mato Grosso, EXCETO:
Minas Gerais. Goiás. Pará. Rondônia.

42
Morreu, em dezembro de 2021, a 

escritora gaúcha, autora de "Perdas e 
Ganhos" (2003). Trata-se de

Lya Luft.
Lygia Fagundes 

Telles.
Rachel de Queirós. Adélia Prado.

43
Tomou posse, em dezembro de 2021, 

o novo Ministro do STF:
André Mendonça. Roberto Barroso. Kassio Nunes.

Alexandre 
Gonçalves.

44
O carnaval em São Paulo e no Rio de 
Janeiro foi transferido para o mês de

abril. maio. março. julho.

45

Em janeiro de 2022, mais de 700 mil 
pessoas foram afetadas por um apagão 
ocorrido em meio à onda de calor. Esse 
apagão ocorreu na seguinte capital da 

América do Sul:

em Buenos Aires. em Montevidéu. em Santiago. em Assunção.

46

Um presidente tomou posse para o 
segundo mandato, algo que não queria 

mas que acabou sendo inevitável 
diante da incapacidade dos partidos de 

encontrarem um nome de consenso. 
Trata-se do presidente

da Itália. da Espanha. da França. de Portugal.

47

Em janeiro de 2022, crianças foram 
inclusas no programa de vacinação 
contra a Covid-19. Desse modo, a 
vacina passou a ser permitida a 

crianças de

5 a 11 anos. 4 a 12 anos. 3 a 10 anos. 7 a 11 anos.

48

Por unanimidade, esta vacina foi 
aprovada pela Anvisa para aplicação 

em crianças de seis a 17 anos. Trata-se 
da

CoronaVac. Astrazeneca. Janssen. Pfizer.

49

Pesquisa do IBGE divulgada no dia 11 
de janeiro mostrou os itens que mais 

pesaram no bolso dos brasileiros e que 
contribuíram para a alta da inflação. 

Dentre os itens que mais subiram, em 
primeiro lugar ficou:

o combustível. a saúde. a habitação. o vestuário.

50

O Governo anunciou adesão ao 
programa chamado Global Entry, que 

permite a brasileiro evitar fila na 
chegada 

aos EUA. à Europa. ao Reino Unido. à Itália.

51
Assinale a alternativa que apresenta a 

capital do estado de Roraima.
Boa Vista. Rio Branco. Porto Velho. São Luiz.

52 A região Sul do Brasil é composta por 3 estados. 4 estados. 2 estados. 5 estados.
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53
A nascente do rio São Francisco fica 

localizada no estado 
de Minas Gerais. da Bahia. de Pernambuco. de Alagoas.

54
Foi o primeiro presidente eleito em 
eleições diretas depois do regime 

militar. Trata-se de
Fernando Collor.

Fernando Henrique 
Cardoso.

Tancredo Neves. Itamar Franco.

55

Ao longo de pouco mais de 60 anos de 
carreira, ela teve inúmeras músicas no 
topo das listas de sucesso no Brasil. Em 

janeiro de 2022, morreu a cantora

Elza Soares. Ângela Vieira. Beth Carvalho. Alcione.

56 O estado mais novo do Brasil é o Tocantins. Maranhão. Pará. Amapá.

57
Em janeiro de 2022, uma rocha cedeu 
em um cânion, causando a morte de 
10 pessoas. Essa tragédia ocorreu em

Capitólio. Mariana. São João del Rei. Brumadinho.

58

No fim de janeiro, um imigrante foi 
assassinado após solicitar que fossem 

pagos os dias de trabalho em um 
quiosque, na praia do Rio de Janeiro. 

Seu país de origem era o(a)

Congo. Nigéria. África do Sul. Moçambique.

59
O atual Ministro da Educação no Brasil 

é
Milton Ribeiro.

Abraham 
Weintraub.

Ricardo Rodriguez. Mendonça Filho.

60 Em 2022, o Brasil conta com 18 ministérios. 20 ministérios. 15 ministérios. 12 ministérios.


