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LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - “Nem tudo que reluz é ouro”. Assinale a alternativa que 
apresenta um ditado popular que NÃO contenha ideia 
semelhante à do enunciado: 

(A) As aparências enganam. 

(B) Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. 

(C) Águas passadas não movem moinho. 

(D) A noite todos os gatos são pardos. 

2 - “O homem é dono do que cala e escravo do que fala”. 
(Sigmund Freud). Assinale a alternativa que apresenta um 
ditado popular que NÃO contenha ideia semelhante à citação 
do enunciado: 

(A) Quem cala consente. 

(B) Pela boca morre o peixe. 

(C) Em boca fechada não entra mosca. 

(D) A palavra é de prata e o silêncio é de ouro. 

3 - Qual dos ditados populares abaixo NÃO expressa uma ideia 
de conformismo? 

(A) Há males que vem para o bem. 

(B) Os últimos serão os primeiros. 

(C) Cada um sabe onde lhe aperta o sapato. 

(D) O que não tem remédio remediado está. 

4 - Qual dos ditados populares abaixo expressa uma ideia de 
concentração? 

(A) Em terra de cego quem tem um olho é rei. 

(B) Um olho no peixe, outro no gato. 

(C) O olho do dono engorda o cavalo. 

(D) Pimenta nos olhos dos outros é refresco. 

5 - “A televisão matou a janela” (Nelson Rodrigues). Assinale a 
alternativa que explica a frase acima:  

(A) Uma televisão foi arremessada em direção à janela. 

(B) A ascensão de uma promoveu o ostracismo da outra. 

(C) A televisão passou a ser colocada em frente às janelas. 

(D) A luz proveniente da janela foi ofuscada pelo brilho da tela da 
televisão 

6 - Analise as frases abaixo: 
 Quero estudar, mais sinto sono ao ler. 
 Não fui por que perdi a hora. 

De acordo com as regras de gramática e ortografia da 
Língua Portuguesa, está(ão) correta(s) a(s) frase(s):  

(A) 1, apenas. 

(B) 2, apenas. 

(C) 1 e 2. 

(D) Nenhuma. 

7 - Analise as frases abaixo: 
 Porquê apagaram a luz? 
 Faremos uma viajem nas nossas férias. 

De acordo com as regras de gramática e ortografia da 
Língua Portuguesa, está(ão) correta(s) a(s) frase(s): 

(A) 1, apenas. 

(B) 2, apenas. 

(C) 1 e 2. 

(D) Nenhuma. 

8 - Analise as frases abaixo: 
 Ele cantou uma canção para eu dormir. 
 Não tem nada pra mim comer. 

De acordo com as regras de gramática e ortografia da 
Língua Portuguesa, está(ão) correta(s) a(s) frase(s): 

(A) 1, apenas. 

(B) 2, apenas. 

(C) 1 e 2. 

(D) Nenhuma. 

9 - Analise as frases abaixo: 
 Fui no teatro com minha esposa. 
 O almoço será servido ao meio dia e meia.  

De acordo com as regras de gramática e ortografia da 
Língua Portuguesa, está(ão) correta(s) a(s) frase(s): 

(A) 1, apenas. 
(B) 2, apenas. 
(C) 1 e 2. 
(D) Nenhuma. 
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10 - Analise as frases abaixo: 
 Os dois tinham ideias afins. 
 Ela está a fim de namorar. 

De acordo com as regras de gramática e ortografia da 
Língua Portuguesa, está(ão) correta(s) a(s) frase(s): 

(A) 1, apenas. 

(B) 2, apenas. 

(C) 1 e 2. 

(D) Nenhuma. 

11 - Analise as frases abaixo: 
 Este lugar não tem nada haver comigo. 
 Senão estudar, não concluirá o curso. 

De acordo com as regras de gramática e ortografia da 
Língua Portuguesa, está(ão) correta(s) a(s) frase(s): 

(A) 1, apenas. 

(B) 2, apenas. 

(C) 1 e 2. 

(D) Nenhuma. 

12 - Analise as frases abaixo: 
 Ela ficou de mau humor depois da conversa. 
 As crianças assistiam o filme. 

De acordo com as regras de gramática e ortografia da 
Língua Portuguesa, está(ão) correta(s) a(s) frase(s): 

(A) 1, apenas. 

(B) 2, apenas. 

(C) 1 e 2. 

(D) Nenhuma. 

13 - Analise as frases abaixo: 
 Segue anexo a planilha de custos. 
 Onde você vai agora? 

De acordo com as regras de gramática e ortografia da 
Língua Portuguesa, está(ão) correta(s) a(s) frase(s): 

(A) 1, apenas. 
(B) 2, apenas. 
(C) 1 e 2. 
(D) Nenhuma. 

14 - Analise as frases abaixo: 
 Dou aula há dez anos.  
 Vende-se terrenos. 

De acordo com as regras de gramática e ortografia da 
Língua Portuguesa, está(ão) correta(s) a(s) frase(s): 

(A) 1, apenas. 

(B) 2, apenas. 

(C) 1 e 2. 

(D) Nenhuma. 

15 - Analise as frases abaixo: 
 Estava meia adoentada. 
 Ele é um dos que pensa assim. 

De acordo com as regras de gramática e ortografia da 
Língua Portuguesa, está(ão) correta(s) a(s) frase(s): 

(A) 1, apenas. 

(B) 2, apenas. 

(C) 1 e 2. 

(D) Nenhuma. 

16 - Analise as frases abaixo: 
 Infelizmente seu carro não tem concerto. 
 O agressor foi pego em flagrante. 

De acordo com as regras de gramática e ortografia da 
Língua Portuguesa, está(ão) correta(s) a(s) frase(s): 

(A) 1, apenas. 

(B) 2, apenas. 

(C) 1 e 2. 

(D) Nenhuma. 

17 - Analise as frases abaixo: 
 As lâmpadas florescentes são mais econômicas. 
 As minorias infelizmente ainda são descriminadas. 

De acordo com as regras de gramática e ortografia da 
Língua Portuguesa, está(ão) correta(s) a(s) frase(s): 

(A) 1, apenas. 
(B) 2, apenas. 
(C) 1 e 2. 
(D) Nenhuma. 
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18 - Analise as frases abaixo: 
 O assessor do prefeito atendeu minha ligação. 
 Toda regra tem uma excessão. 

De acordo com as regras de gramática e ortografia da 
Língua Portuguesa, está(ão) correta(s) a(s) frase(s): 

(A) 1, apenas. 

(B) 2, apenas. 

(C) 1 e 2. 

(D) Nenhuma. 

19 - Analise as frases abaixo: 
 Haviam cinco anos desde o último encontro. 
 Comprei no cinema um ingresso para a sessão das 22 horas. 

De acordo com as regras de gramática e ortografia da 
Língua Portuguesa, está(ão) correta(s) a(s) frase(s):   

(A) 1, apenas. 

(B) 2, apenas. 

(C) 1 e 2. 

(D) Nenhuma. 

20 - Analise as frases abaixo: 
 Ascendeu a churrasqueira com álcool e fósforo. 

 O mandato do deputado foi caçado. 

De acordo com as regras de gramática e ortografia da 
Língua Portuguesa, está(ão) correta(s) a(s) frase(s): 

(A) 1, apenas. 

(B) 2, apenas. 

(C) 1 e 2. 

(D) Nenhuma. 

21 - Analise as frases abaixo: 
 Você vai curti muito este vídeo. 
 Sofreu muito com a perca do avô. 

De acordo com as regras de gramática e ortografia da 
Língua Portuguesa, está(ão) correta(s) a(s) frase(s): 

(A) 1, apenas. 
(B) 2, apenas. 
(C) 1 e 2. 
(D) Nenhuma. 

22 - Analise as frases abaixo: 
 Ele conseguiu consertar a torneira. 
 Os mantimentos ficam na dispensa. 

De acordo com as regras de gramática e ortografia da 
Língua Portuguesa, está(ão) correta(s) a(s) frase(s): 

(A) 1, apenas. 

(B) 2, apenas. 

(C) 1 e 2. 

(D) Nenhuma. 

23 - Analise as frases abaixo: 
 O encontro beneficiente foi um sucesso. 
 Ele não se adequa ao meu estilo. 

De acordo com as regras de gramática e ortografia da 
Língua Portuguesa, está(ão) correta(s) a(s) frase(s): 

(A) 1, apenas. 

(B) 2, apenas. 

(C) 1 e 2. 

(D) Nenhuma. 

24 - Analise as frases abaixo: 
 Ele foi taxado de egoísta. 
 A sela do presídio está superlotada. 

De acordo com as regras de gramática e ortografia da 
Língua Portuguesa, está(ão) correta(s) a(s) frase(s): 

(A) 1, apenas. 

(B) 2, apenas. 

(C) 1 e 2. 

(D) Nenhuma. 

25 - Analise as frases abaixo: 
 Pediu o lanche com uma salchicha a mais. 
 O cachimbo do índio continua proibido.  

De acordo com as regras de gramática e ortografia da 
Língua Portuguesa, está(ão) correta(s) a(s) frase(s): 

(A) 1, apenas. 
(B) 2, apenas. 
(C) 1 e 2. 
(D) Nenhuma. 
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MATEMÁTICA 

26 
 - 

Assinale a alternativa cujo número decimal seja 
equivalente a 1/8: 

(A) 0,110 

(B) 0,125 

(C) 0,130 

(D) 0,135 

27 - Um menino completou sua coleção com 2.450 figurinhas. 
Esse número é composto de: 

(A) 2 unidades de milhar, 4 dezenas e 5 unidades.  

(B) 2 unidades de milhar, 4 centenas e 5 dezenas. 

(C) 2 unidades de milhar e 60 unidades. 

(D) 2 unidades de milhar e 90 unidades. 

28 - O número natural que é obtido quando é feita a adição de 
7.489 e 753 é: 

(A) 8.099 

(B) 8.242 

(C) 8.376 

(D) 9.003 

29 - Qual o resultado da expressão? 
3 x 1000 + 3 x 10 + 15 x 2 = 

(A) 3.060 

(B) 3.330 

(C) 30.003 

(D) 30.045 

30 - Qual o resultado da expressão? 
 

 (-2) x 3 + 13 x 3 =  

(A) 21 

(B) 33 

(C) 45 

(D) 51 

31 - Somei um número de três algarismos com um de quatro 
algarismos. Obtive a maior soma possível. Qual é essa 
soma? 

(A) 10.890 

(B) 10.980 

(C) 10.998 

(D) 11.000 

32 - O gravador de voz foi ligado às 17h 35 min e desligado às 
18h 23 min. Quantos minutos o gravador ficou ligado? 

(A) 43 minutos. 

(B) 48 minutos. 

(C) 50 minutos. 

(D) 54 minutos. 

33 - Num pacote de pirulitos contendo 10 unidades, o peso 
líquido é de 69 gramas. Em 8 pacotes teremos quantos 
gramas? 

(A) 497 g. 

(B) 525 g. 

(C) 552 g. 

(D) 583 g. 

34 - Um dia tem 24 horas, 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto 
tem 60 segundos. Que fração da hora corresponde a 45 
minutos? 

(A) 1/3 

(B) 2/3 

(C) 3/4 

(D) 4/5 

35 - José regou 4/5 da sua horta. A parte da horta que não foi 
regada José corresponde a: 

(A) 15% 

(B) 20% 

(C) 45% 

(D) 80% 
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36 - Uma gráfica produziu 43.931 exemplares de uma apostila 
e os funcionários foram separando em pacotes com 
capacidade para 17 apostilas cada. Quantas apostilas 
sobrarão fora da embalagem? 

(A) 2 

(B) 3 

(C) 4 

(D) 5 

37 - Uma menina e sua boneca, juntas, tem 58 quilos. Se a 
menina tem 26 quilos a mais que a boneca, quantos 
quilos tem a boneca? 

(A) 12 

(B) 16 

(C) 20 

(D) 24 

38 - João gasta 24 minutos para ir de casa até a escola 
andando. Quando vai pedalando, faz o mesmo percurso 
três vezes mais rápido. Quanto tempo ele leva se 
escolher ir de bicicleta? 

(A) 8 minutos. 

(B) 12 minutos. 

(C) 20 minutos. 

(D) 72 minutos. 

39 - Numa rodoviária há saída de ônibus para a cidade A a 
cada 15 minutos e para a cidade B a cada 25 minutos. Se 
os dois partirem juntos as 9h 30 min, que horas sairão 
juntos novamente? 

(A) 9h 55 min. 

(B) 10h 15 min 

(C) 10h 30 min 

(D) 10h 45 min. 

40 - Assinale a alternativa correta: 

(A) Todo múltiplo de 4 termina em 0 ou 4. 

(B) Todo múltiplo de 5 termina em 0 ou 5. 

(C) Todo múltiplo de 6 termina em 0 ou 6. 

(D) Todo múltiplo de 7 termina em 0 ou 7. 

41 - Determine a soma dos 5 primeiros termos da progressão 
geométrica (1, 3, 9, 27...): 

(A) 99 

(B) 110 

(C) 121 

(D) 132 

42 - O resultado de -10 (menos um elevado a zero) é: 

(A) 0 

(B) 1 

(C) -1 

(D) 0,1 

43 - A multiplicação de dois números ímpares terá como 
resultado: 

(A) Sempre um número ímpar 

(B) Sempre um número par 

(C) Sempre um número negativo 

(D) Se os números forem negativos, o resultado será um número 
ímpar; se s números forem positivos, o resultado será um número 
par. 

44 - A multiplicação de dois números negativos terá como 
resultado: 

(A) Sempre um número negativo 

(B) Sempre um número positivo 

(C) Se os números forem pares, o resultado será um número 
positivo; se os números forem ímpares, o resultado será sempre 
um número negativo. 

(D) Sempre um número ímpar 

45 - Quantos metros de tela preciso para cercar um terreno 
quadrado de 10 x 25 metros? 

(A) 35 metros 

(B) 60 metros 

(C) 70 metros 

(D) 250 metros 
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46 - Pedro comprou copos descartáveis de 180 ml para servir 
bebidas em sua festa. Quantos copos ele encherá com 
5,4 litros de bebida? 

(A) 27 

(B) 30 

(C) 33 

(D) 35 

47 - Faltam 12 semanas e cinco dias para as eleições. Quantos 
dias faltam para as eleições? 

(A) 17 

(B) 60 

(C) 89 

(D) 125 

48 - Analise a imagem e assinale a alternativa correta: 

 
Estas figuras têm em comum: 

(A) A mesma área 

(B) A forma retangular 

(C) O mesmo tamanho 

(D) O mesmo número de lados 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 - O gráfico abaixo mostra o desempenho dos alunos de 
uma classe de Matemática. Qual a porcentagem dos 
alunos que obtiveram um desempenho que não foi 
classificado como “ótimo”? 

 

(A) 25% 

(B) 50% 

(C) 75% 

(D) 80% 

50 - O gráfico abaixo mostra as taxas de mortalidade infantil 
por região do Brasil. Analise o gráfico e assinale a 
resposta correta: 
 

 

(A) A Região Centro-Oeste tem uma taxa equivalente a 50% da taxa 
da Região Norte. 

(B) A Região Norte tem uma taxa equivalente ao dobro da taxa da 
Região Sul. 

(C) As taxas das Regiões Sul e Sudeste juntas superam a taxa da 
Região Centro-Oeste.  

(D) A taxa da Região Nordeste é maior do que a taxa das Regiões 
Sul e Centro-Oeste juntas. 
 

 


