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Português – 10 questões  

1 - Em qual alternativa todas as palavras deverão ser acentuadas para garantir a exatidão 

requerida pelas normas ortográficas em vigência? 

a) assembleia - faisca – fucsia 

b) miseria – caimbra - hipotese 

c) colmeia – poetico - assembleia 

d) poeta – pasteis - pipoca 

e) plateia – circunferencia – circunflexo 

 

 2- Assinale a alternativa na qual todas as palavras apresentadas possuem ditongo: 

a) noite – saúde – soar 
b) sabão – alemães – juízes 
c) mau – sabiá – iguais 
d) saudade – peixe- caixa 
 

3. Analisando-se o trecho abaixo, manteria a sua correção gramatical e o seu sentido original 

caso isolássemos entre vírgulas a palavra: 

“... uma flor consolaria aquela deserdada; mas na disposição dos seres infelizmente a 

Substância que lá devia ser rosa é aqui na Baixa homem de Estado...” (Eça de Queiroz) 

 
a) “consolaria” 
b) “disposição” 
c) “infelizmente” 
d) “rosa” 
 

4. “Por uma denúncia anônima, ele foi preso.”. Assinale a alternativa que contenha 

corretamente a função sintática dos termos destacados: 

a) Adjunto adnominal. 
b) Adjunto adverbial. 
c) Complemento verbal. 
d) Complemento nominal. 
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5. Analise o período abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta acerca do emprego 
do acento grave indicador de crase: 
 

“Devido à dor causada pelo fim do seu namoro, ela decidiu não ir para a festa.” 

 

a) É obrigatório o emprego da crase em locuções adverbiais formadas por preposição e palavra 

feminina, como em “devido à”. 

b) É obrigatório o emprego da crase em algumas locuções conjuntivas, como em “devido à”. 

c) É obrigatório o emprego da crase em locuções prepositivas, como em “devido à”. 

d) Há a contração entre a preposição (exigida pela regência nominal de “devido”) e artigo 

definido feminino. 

 

6. Acerca das regras de acentuação gráfica, analise: 

I - A palavra “chulé” é acentuada pela mesma regra de acentuação da palavra “bangalô”; 

II - A palavra “nó” é acentuada pela mesma regra de acentuação da palavra “gás”; 

III - A palavra “chapéu” é acentuada pela mesma regra de acentuação da palavra “bônus”. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas os itens I e II estão corretos.  
c) Apenas os itens II e III estão corretos.  
d) Todos os itens estão corretos 

7. “Todos irão conosco, João.”. Na frase, a palavra destacada pertence à seguinte classe 

gramatical: 

a) Pronome. 
b) Adjetivo. 
c) Substantivo. 
d) Advérbio. 
 

8- Analise o período abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta acerca do emprego 
do acento grave indicador de crase: 
 
“Devido à dor causada pelo fim do seu namoro, ela decidiu não ir para a festa.” 

 

a) É obrigatório o emprego da crase em locuções adverbiais formadas por preposição e palavra 

feminina, como em “devido à”. 
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b) É obrigatório o emprego da crase em algumas locuções conjuntivas, como em “devido à”. 

c) É obrigatório o emprego da crase em locuções prepositivas, como em “devido à”. 

d) Há a contração entre a preposição (exigida pela regência nominal de “devido”) e artigo 

definido feminino. 

 

9 -  Leia o texto: 

 

 

 

O conceito que melhor define a palavra “intransigência” (linha 17) no contexto do texto é: 

a) Qualidade daquele que não demonstra indulgência. 
b) Característica daquele que é condescendente. 
c) Que representa a tolerância de determinada pessoa. 
d) Característica daquele que não possui limites morais ou materiais. 
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10 - Analise as relações das orações no texto  e assinale a alternativa correta: 

 

a) Faculta-se a retirada da vírgula antes do pronome relativo “que” (linha 22), mantendo-se a 

correção gramatical e o sentido das orações. 

b) A partícula “que” (linha 17) é uma conjunção integrante e introduz uma oração subordinada 

substantiva predicativa. 

c) A oração “Foram ignorados” (linhas 20 e 21) poderia ser introduzida pela conjunção 

“Portanto”, mantendo a coesão com o período anterior. 

d) A conjunção “e” (linha 23) poderia ser corretamente substituída por “consoante”, sem 

alteração de sentido. 

 

Matemática – 10 questões 

11 - Um investidor aplicou a quantia de R$ 9.800,00 em um fundo de investimentos que 

opera no regime de juros simples. Após um ano o investidor verificou que o montante era de 

R$ 12.152,00. 

Qual a taxa de juros desse fundo de investimentos? 

a) 1,8 % a.m. 

b) 0,8 % a.m. 

c) 1,24 % a.m. 

d) 2 % a.m. 

 

12 - Supondo que os estudantes brasileiros que frequentam o ensino médio passam em 

média 155 minutos na internet por dia. De acordo com essa informação, ao final de um mês 

(30 dias), quantos dias aproximadamente um estudante brasileiro de ensino médio passa na 

internet? 

a) 77 horas e 50 minutos 
b) 3 dias, 5 horas e 5 minutos 
c) 3 dias e 7 horas 
d) 3 dias, 5 horas e 30 minutos 
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13 - Um artesão de tapetes dispõe de duas peças de tecidos, uma com 900 centímetros e a 

outra com 780 centímetros. Ele vai cortar as peças de tecidos em tamanhos iguais e o maior 

possível. O número de tapetes que ele conseguirá fazer é: 

a) 28 
b) 46 
c) 39 
d) 15 
 

14 - Dois competidores partem de um mesmo ponto, no mesmo instante, por trechos retos e 

perpendiculares. Se a velocidade de um deles é 20 m/s e a velocidade do outro é de 30 m/s, 

a função dada por f(t) que exprime a distância entre os dois competidores após um tempo t, 

em segundos, é 

a) f(t)=10t √13 

b) f(t)=13t√ 10 

c) f(t)=50t √13 

d) f(t)=600t² 

15 -  Uma escola organizou um passeio para um zoológico. Na tabela a seguir, temos a 

distribuição dos alunos, organizada pelos professores. Foram 95 alunos do 3º ano, 76 do 4º 

ano, 108 do 5º ano, 55 do 1º ano e alguns do 2º ano. Sabendo que o passeio conseguiu 

atender a 360 alunos, quantos alunos do 2º ano foram ao zoológico? 

 

 
 

a) 24.          

b) 36. 

c) 26. 

d) 34. 
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16 - No triângulo a seguir, X, Y e Z dispostos nos vértices são números inteiros e os números 

circulados representam a soma dos dois números que delimitam cada lado desse triângulo, 

respectivamente. Nessas condições, é CORRETO afirmar que o valor de X + Y + Z é igual a: 

 

 

a) 21 

b) 25 

c) 30 

d) 35 

 

17 - Adriana comprou três garrafas de refrigerante, duas garrafas de suco e 4 pacotes de 

salgadinho para o lanche da tarde no escritório no qual trabalha. Sabendo que os três 

refrigerantes e os 2 sucos somam R$30,40, os dois sucos e os quatro pacotes de salgadinhos 

somam R$17,00 e os três refrigerantes e os quatro pacotes de salgadinhos custaram 

R$23,80, pode-se concluir que a soma dos custos de um refrigerante, um suco e um pacote 

de salgadinhos, em reais, é de 

a) 13,40. 

b) 15,30 

c) 10,35. 

d) 12,50 

 

18 - Nilce misturou porções de farinha, preparado desidratado de ovos e leite para fazer um 

bolo. Para que o bolo asse corretamente, a temperatura deve ser ajustada de acordo o peso 

da massa do bolo crua. Essa receita de bolo é composta de 3 partes de farinha, 1 de 

preparado de ovos e 2 de leite. Se o peso da mistura é 1,2 quilogramas, o peso apenas da 

farinha é, em gramas: 

 

(Obs.: considere a “parte” uma unidade de medida idêntica para os três ingredientes do bolo.) 

 

a) 200. 

b) 400. 

c) 600. 

d) 1000. 



 
PREFEITURA DE SANTANA DO DESERTO 

 
 

19 - Em uma escola de idiomas são ofertados cursos de inglês, espanhol e francês; cada 

aluno pode matricular-se em, no máximo, 2 cursos concomitantes. Há um total de 900 

alunos matriculados em algum dos cursos, sendo 500 em inglês, 400 em espanhol e 200 em 

francês. Sabendo que nenhum aluno cursa espanhol e francês simultaneamente 

e que 100 alunos cursam ao mesmo tempo inglês e espanhol, a probabilidade de, escolhido 

ao acaso, um aluno cursar espanhol ou inglês é de, aproximadamente 

 

a) 54%. 

b) 88,9%. 

c) 10%. 

d) 100%. 

 

 

20 - Uma empresa utiliza um caminhão com carroceria tipo baú (totalmente fechada em 

forma de bloco retangular) para realizar suas entregas e utiliza dois tipos de caixa para 

acondicionar seus produtos: tipo A e tipo B. Sabendo que 60 caixas do tipo A preenchem 

completamente o interior do baú e 40 caixas do tipo B também preenchem completamente 

o interior do baú, para entregar 84 caixas do tipo A e 60 do tipo B, seria necessário um 

número de viagens desse caminhão de: 

 

a) 4. 

b) 1. 

c) 3. 

d) 6. 

 

Informática – 5 questões 

21 -  Qual será o valor gerado na célula C5 após aplicar a fórmula 

=SOMASE(C2:C4;">100";C2:C4) conforme planilha apresenta a seguir: 

 

 

a) 150,22 
b) 260,33 
c) 316,00  
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d) 55,67 
 

22 -Nas opções representadas a seguir, qual das opções refere-se à função de um sistema 

operacional instalado em um computador ou dispositivo: 

 

a) Exclusivamente permitir o acesso à rede INTERNET. 

b) Software cujo único objetivo e gerar uma interface de comunicação com o usuário. 

c) Principal software do computador, pois possibilita o funcionamento e utilização dos 

dispositivos acoplados e demais softwares.  

d) Software instalado apenas para permitir o funcionamento dos dispositivos de entrada de 

dados como teclado e mouse.  

 

23) Sobre o Word 2007, podemos afirmar: 

 

I - Layout de Impressão: Dá pra visualizar o documento inteiro. 

II - Leitura em Tela Inteira: è usado a Tela inteira para mostrar o documento. 

III - Layout da Web: Visualiza o documento como uma página de internet 

 

Marque a alternativa correta: 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 

b) Apenas as afirmativas, I e II estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas, II e III estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

24) No Word 2007 o atalho Shift+Home é para: 

 

a) Selecionar do ponto de inserção até o final da entrada. 

b) Mover uma palavra para a direita. 

c) Selecionar do ponto de inserção até o início da entrada. 

d) Exibir a caixa de diálogo Abrir. 
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25) No Excel 2007 o atalho F9: 

a) Exibe a caixa de diálogo Verificar ortografia para verificar a ortografia na planilha ativa ou no 

intervalo selecionado. 

b) Exibe a caixa de diálogo Ir para. 

c) Repete o último comando ou ação, se possível. 

d) Calcula todas as planilhas em todas as pastas de trabalho abertas. 

 


