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PORUGUÊS 

Leia o texto para responder as questões abaixo 

 

 

01) Assinale a alternativa que apresenta uma informação verdadeira sobre o texto.  

A) Todas as pintas que encontrarmos em nossos corpos podem se tornar câncer.  
B) O melanoma, o mais agressivo câncer de pele, é totalmente incurável.  
C) Pintas que aumentam de tamanho, que têm coloração escura e provocam coceiras exigem 
nossa atenção.  
D) Devemos ir ao médico de seis em seis meses para examinar cada pinta que temos no corpo. 
 
02 – Leia as afirmações abaixo sobre o texto e marque V, se verdadeiras, ou F, se falsas.  
 
( ) O melanoma é o tipo de câncer de pele que mais faz vítimas fatais.  
( ) Todas as pintas, feridas e até mesmo sardas podem se tornar câncer de pele.  
( ) Alguns órgãos podem ser afetados negativamente caso o câncer de pele seja descoberto em 
fase avançada. A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  
 
A) V – V – V.  
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B) V – F – V.  
C) F – V – F.  
D) V – V – F.  
 
03) Qual sinal de pontuação substitui corretamente as figuras da linha 07?  
 
A) Vírgula.  
B) Ponto-final.  
C) Ponto de interrogação.  
D) Dois-pontos.  
 

04 – Qual alternativa contém uma palavra que pode substituir, sem prejudicar o sentido do 

texto, o vocábulo “preciso” (linha 07)?  

A) complicado.  
B) errado.  
C) desnecessário.  
D) necessário. 
 

05 – Assinale a alternativa que apresenta uma expressão de sentido sinônimo, ou seja, de 

sentido semelhante, à “maioria” (linha 10).  

A) maior parte.  
B) metade.  
C) pequena parte.  
D) principal parte. 
 

06 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra de sentido antônimo, ou seja, de 

sentido contrário, à “agressivo” (linha 10).  

A) violento.  
B) cruel.  
C) normal.  
D) inofensivo. 
 
07 – Assinale a alternativa em que as palavras estejam obedecendo à ordem alfabética.  
 
A) autoexame – prejudicar – corpo.  
B) câncer – fígado – dor.  
C) doença – mortes – sintoma.  
D) sardas – olhar – exemplo. 
 
08 – A palavra “espontaneamente” possui quantas consoantes e quantas vogais?  
 
A) 9 consoantes e 6 vogais.  
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B) 8 consoantes e 7 vogais.  
C) 7 consoantes e 8 vogais.  
D) 6 consoantes e 9 vogais. 
 
9 – Qual das alternativas abaixo apresenta uma palavra com dígrafo?  
 
A) Procure.  
B) Feito.  
C) Meses.  
D) Olhar. 
 
10 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra com encontro consonantal.  
 
A) Pele.  
B) Início.  
C) Sério.  
D) Prevenir. 
 

MATEMÁTICA 
 

11 – Qual alternativa apresenta todos os divisores do número 65?  
A) 1, 3, 5, 65.  
B) 1, 5, 15, 65.  
C) 1, 3, 13, 65.  
D) 1, 5, 13, 65. 
 
12 – Maria Marta prestou concurso para o Município de Panambi e demorou 2.850 segundos 
para completar a prova e mais 760 segundos para marcar as respostas na respectiva folha. O 
tempo total que Maria Marta levou para acabar a prova foi de:  
 
A) 60 minutos e 10 segundos.  
B) 59 minutos e 40 segundos.  
C) 47 minutos e 30 segundos.  
D) 69 minutos e 10 segundos. 
 
13 – O valor da seguinte expressão numérica: 32 ÷ ,12 − *2𝑥(10 − 8)+- é igual a:  
A) 3.  
B) 4.  
C) 5.  
D) 6. 
 
14 – Segundo dados do último senso do IBGE em 2010, a população de Panambi era de 
38.058 pessoas, e a estimativa do órgão para a população panambiense em 2019 era de 
43.667 pessoas. A diferença entre a estimativa e a apuração do senso foi de:  
 
A) 5.906.  
B) 5.609.  
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C) 5.509.  
D) 5.096. 
 
15 – Analise o numeral 38.058, referente à população de Panambi apurada no senso de 2010 

do IBGE, e assinale a alternativa correta.  

A) O algarismo 3 ocupa a classe das dezenas.  
B) O algarismo 0 não indica nenhuma classe.  
C) Um dos algarismos 8 ocupa a classe das unidades de milhar. 
D) O algarismo 5 ocupa a classe das centenas.  
 

16 – Qual o maior valor, em reais, que se pode juntar utilizando três notas e quatro moedas, 

todas diferentes umas das outras?  

A) R$ 171,85 
B) R$ 161,75.  
C) R$ 170,85.  
D) R$ 171,75.  
 
17 – João Flávio tomou posse em seu cargo público na prefeitura de Santana do Deserto e 
constatou que a sua casa fica a 23450 decímetros de distância. Isso quer dizer que a casa de 
João Flávio fica distante:  
 
A) Dois mil quilômetros e quatrocentos e cinquenta metros.  
B) Vinte e três mil metros e quatrocentos e cinquenta centímetros.  
C) Duzentos e trinta e quatro metros e cinquenta centímetros.  
D) Dois quilômetros e trezentos e quarenta e cinco metros. 
 
18) Resolva: 

 

a) 670 
b) 870 
c) 770 
d) 970 
 

Responda as questões 19 e 20 com base na informação abaixo: 

André percorreu em sua viagem, 1.200 km. 1/3 desta viagem foi à cavalo, e 2/5 de trem. 

Pergunta-se: 

19) Quantos km André percorreu à cavalo? 

a) 400 km; 
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b) 300 km; 
c) 700 km; 
d) 450 km. 
 

20) Quantos Km ele percorreu de trem? 

a) 450 km; 
b) 400 km; 
c) 480 km; 
d) 580 km.  
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RASCUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boa Sorte! 


