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1) Qual das alternativas possui uma palavra de sentido antônimo, ou seja, de sentido 

contrário, à palavra “agradáveis” (l.15)? 

a) bons 
b) desagradáveis 
c) certos 
d) prováveis 
 
2) Assinale a alternativa que contém palavra de sentido sinônimo, ou seja, de sentido 
próximo a “certa” (l.09) no texto: 
 
a) errada 
b) imprópria 
c) ruim 
d) apropriada 
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3) A palavra “sempre” é escrita com m, da mesma forma que: 
 
a) a_bulância. 
b) a_tibiótico. 
c) repele_te. 
d) de_tista. 
 
4) Assinalar a alternativa que apresenta um sinônimo de “proteger”: 
 
a) Tiranizar. 
b) Perseguir. 
c) Defender. 
d) Abandonar. 
 
5) O que significa a expressão idiomática “Andar nas nuvens”? 
 
a) Viajar de avião. 
b) Estar desatento. 
c) Sem rumo. 
d) Ao ar livre. 
 
6 - Quanto ao uso dos porquês, assinale a alternativa correta. 

a) Entendo o porque de seu nervosismo. 

b) Quero explicar porquê estou doente. 

c) Você não veio por quê? 

d) Fomos sozinhos sim. Por que?  

 

7)  Quanto às regras básicas de divisão silábica, assinale a alternativa incorreta. 

 

a) Em uma palavra iniciada por consoante seguida de outra consoante, as duas 

consoantes ficam na mesma sílaba, junto com a vogal que vem depois delas. 

b) No interior de uma palavra, se houver duas consoantes seguidas, cada letra deve 

ficar em uma sílaba. 

c) Nunca se separam as letras dos hiatos e as letras dos dígrafos. 

d) Não se separam as letras dos ditongos e dos tritongos. 

 
8) Em relação aos termos sublinhados nos contextos dados, analisar os itens abaixo: 

I - A sessão de pessoal da empresa será demitida em massa. 
II - A seção extraordinária da Câmara será adiada. 
III - A cessão de livros será interrompida durante o mês de janeiro, período de férias. 
Está(ão) CORRETO(S): 
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a) Todos os itens. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente o item III. 
 
9) No fragmento “Nos momentos de dificuldade, pastores e religiosos atuam como 

terapeutas e psicanalistas.” há: 

a) Cinco adjetivos. 
b) Dois verbos. 
c) Seis substantivos. 
d) Três pronomes. 
 
10) Quanto às conjunções que introduzem oração subordinada adverbial concessiva, 

analisar os itens abaixo: 

I - Embora. 
II - Conquanto. 
III - Porquanto. 
IV - Caso. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 

a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Todos os itens. 
 

PROVA MATEMÁTICA 
 
11) Uma pessoa fez compras na padaria e gastou R$ 8,35. Se o pagamento foi 
realizado com 5 moedas de R$ 1,00 e 7 moedas de R$ 0,50, e o troco recebido foi de 
3 moedas de igual valor, então ela recebeu: 
 
a) 3 moedas de R$ 0,50. 
b) 3 moedas de R$ 0,05. 
c) 3 moedas de R$ 0,10. 
d) 3 moedas de R$ 0,25. 
 
12) A razão entre as idades de Alícia e seu irmão é 7/4. 

Desse modo, é CORRETO afirmar que: 

a) O irmão de Alícia é mais velho que ela. 
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b) Alícia pode ter 14 anos e seu irmão 8 anos. 
c) Alícia tem o dobro da idade de seu irmão. 
d) O irmão de Alícia tem obrigatoriamente 4 anos. 
 

13) Um pequeno cubo tem volume de 64 cm³. Ao serem guardados numa caixa de 40 

cm de altura, vê-se que o comprimento da caixa é equivalente a 25 cubos e sua 

largura a 15 cubos. A capacidade da caixa é de: 

a) 150 litros 
b) 600 litros 
c) 960 litros 
d) 240 litros 
 
14) Uma fábrica produz diariamente 180 unidades de certo produto e deseja num 

determinado tempo triplicar sua produção diária. Para tanto estabelece uma meta 

de aumentar sua produção a cada dois dias em cinco unidades relativo a produção 

anterior. Assim, o tempo necessário para que possa atingir a produção desejada é: 

a) 73 dias 
b) 146 dias 
c) 72 dias 
d) 144 dias 
 

15) Sabe-se que de um grupo com 120 pessoas, 6 tem curso de especialização. 

Qual a probabilidade de escolher ao acaso uma pessoa que não tenha esse curso? 

A) 90%.  
B) 93%.  
C) 95%. 
 D) 96%. 
 

16) Carlos correu na Gincana da escola. Ele fez o percurso em 1 hora e 30 minutos. 
Podemos dizer que Carlos completou essa maratona em: 
 
a) 30 minutos 
b) 60 minutos 
c) 90 minutos 
d) 100 minutos 
 
17) Maria pagou com uma cédula de R$100,00 por 4 camisas de R$ 10,50 cada. Com 
isso, seu troco correto será de: 
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a) 2 cédulas de R$ 10,00 e uma cédula de R$ 2,00. 
b) 3 cédulas de R$ 10,00 e duas cédulas de R$ 2,00. 
c) 1 cédula de R$ 50,00 e três cédulas de R$ 2,00. 
d) 5 cédulas de R$ 10,00 e quatro cédulas de R$ 2,00. 
 
18)  Gentili é motorista na Prefeitura e precisa levar o secretário para uma reunião 
na cidade vizinha. Ela sabe que o carro da Prefeitura faz 13 quilômetros por litro, que 
o Município onde o secretario participará da reunião fica a 65 quilômetros de 
distância e que seu custo com gasolina será de R$ 4,86 por litro. Podemos dizer que o 
custo total com gasolina será de: 
 
a) R$ 24,15. 
b) R$ 24,30. 
c) R$ 29,16. 
d) R$ 34,02. 
 
19) O Samba é um brinquedo de parques de diversão que gira em torno do seu 

próprio eixo, dando 60 voltas em 1 minuto e 30 segundos. Com base nisso, assinalar 

a alternativa que apresenta o total de voltas dadas pelo brinquedo em 5 minutos: 

a) 200 
b) 230 
c) 300 
d) 330 
 
20) O WhatsApp é um dos aplicativos mais caros da atualidade. Sabe-se que o 

Google tentou comprá-lo por 10 bilhões de dólares, mas os fundadores do WhatsApp 

acharam pouco e venderam para o Facebook por 120% a mais. Com base nessas 

informações, assinalar a alternativa que apresenta o valor pelo qual foi vendido o 

WhatsApp para o Facebook: 

a) 18 bilhões de dólares. 
b) 20 bilhões de dólares. 
c) 22 bilhões de dólares. 
d) 24 bilhões de dólares. 
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Boa Sorte! 


