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LEIA COM ATENÇÃO O TEXTO 1 PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 01 A 05. 

Texto 1 

 

01. O texto acima serve para 

(A) dar instruções. 
(B) fazer um convite. 
(C) vender um produto. 
(D) ensinar uma brincadeira. 
 
02. Na primeira parte do texto, foram usados números para indicar 

(A) ordem. 
(B) tempo. 
(C) arrumação. 
(D) quantidade. 
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03. No enunciado “aproximadamente 20 minutos”, a palavra destacada significa 

(A) exatamente. 
(B) de preferência. 
(C) mais ou menos. 
(D) especialmente. 
 
04. Há uma palavra separada em sílabas de maneira incorreta em 

(A) dei-xe. 
(B) a-tin-gir. 
(C) co-lo-que. 
(D) es-pal-har. 
 
05. A palavra no masculino é 

(A) calda. 
(B) corante.  
(C) panela. 
(D) pipoca. 
 

LEIA COM ATENÇÃO O TEXTO 2 PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 06 A 09 
TEXTO 2 

 

06. A formiga do poema não é 

(A) folgada. 
(B) aplicada. 
(C) esforçada. 
(D) trabalhadora. 



 
PREFEITURA DE SANTANA DO DESERTO 

 

 

07. O trabalho da formiga é 

(A) divertido. 
(B) cansativo. 
(C) acelerado. 
(D) muito fácil. 
 
08. Para o autor do poema, o canto da cigarra 

(A) não tem utilidade. 
(B) agrada à formiga. 
(C) enraivece a formiga. 
(D) atrapalha o trabalho da formiga. 
 
09. As palavras estão em ordem alfabética na alternativa 

(A) formiga – fadiga – trabalho – cigarra – comida. 
(B) cigarra – comida – fadiga – formiga – trabalho. 
(C) fadiga – comida – formiga – trabalho – cigarra. 
(D) comida – cigarra – formiga – trabalho – fadiga. 
 

10) O plural de “universal” é: 
 
(a) Universais. 
(b) Universos. 
(c) Universals. 
(d) Universaus. 
 
Matemática 

11. O tempo normal de duração de uma viagem de carro, entre duas cidades separadas por 

uma boa estrada de 10 km é contado em 

(A) dias. 
(B) meses. 
(C) horas. 
(D) minutos. 
 
12. Três quilos de carne pesam 

(A) 30 grama. 
(B) 300 grama. 
(C) 3.000 grama. 
(D) 30.000 grama.  
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13. Uma conta foi paga com a cédula abaixo: 

 

E o troco foi recebido com as cédulas: 

 

 

Quanto custou a conta? 

(A) R$ 72,00. 
(B) R$ 28,00. 
(C) R$ 32,00. 
(D) R$ 38,00. 
 

14) Em um hospital, a cada 5 minutos, chegam 4 pacientes e saem 2. Se um técnico 
em enfermagem precisasse fazer uma estimativa, em quanto tempo esse hospital 
atingiria a marca de 300 pacientes? 
 
(a) 12 horas e 50 minutos. 
(b) 12 horas e 30 minutos. 
(c) 12 horas e 15 minutos. 
(d) 12 horas e 5 minutos. 
 

15. Por quantas cédulas de R$ 5,00 deve ser trocada uma cédula de R$ 100,00? 

(A) Por 20. 
(B) Por 10. 
(C) Por 40. 
(D) Por 25.  
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OBSERVE AS FIGURAS ABAIXO PARA AS PRÓXIMAS DUAS QUESTÕES 

 

 

16. As figuras dizem respeito a 

(A) venda de produtos químicos. 
(B) uso de extintores. 
(C) indicação de aparelhos elétricos. 
(D) um incêndio que está ocorrendo. 
 
17. Qual dos equipamentos acima deve ser utilizado para apagar um curto-circuito elétrico? 

(A) Qualquer um dos três. 
(B) O A, da esquerda (Água). 
(C) Somente o do meio (Pó Químico). 
(D) Tanto o do meio (Pó Químico) quanto o da direita (CO2). 
 

18) Um ônibus com velocidade de 90 km/h percorre certa distância em 4 horas. 
Quanto tempo será necessário para esse ônibus percorrer a mesma distância com a 
velocidade de 110 km/h? 
 
(a) 2,43 horas. 
(b) 2,85 horas. 
(c) 4,25 horas. 
(d) 3,27 horas. 
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19. Um vendedor recebeu R$ 120,00 em um dia, o dobro desse valor no dia seguinte e, no 

terceiro dia, a terça parte da soma do arrecadado nos dois primeiros dias. Qual o total 

recebido nesses três dias? 

(A) R$ 300,00. 
(B) R$ 360,00. 
(C) R$ 400,00. 
(D) R$ 480,00. 
 

20) Jurema é merendeira em uma escola do Município de Porto Xavier. Na próxima 
semana, em seu cardápio, tem a preparação de um bolo de cenoura. Conforme suas 
últimas receitas, ela sabe que um bolo serve 13 crianças. Quantos bolos Jurema 
precisa preparar para servir as 247 crianças da escola? 
 
(a) 13. 
(b) 17. 
(c) 18. 
(d) 19. 
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Rascunho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boa Sorte! 


