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LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - 
"Se antes as mulheres recebiam 40% do rendimento dos 
homens, duas décadas depois elas passaram a ganhar 
62% do que eles recebem, sobretudo com a entrada delas 
no mercado de trabalho, aponta a Oxfam. A renda média 
do sexo masculino, em 2015, era de R$ 1.508,00, contra 
R$ 938 das mulheres."(Fonte: G1). 
O texto refere-se   
 

 

 

(A) Ao ingresso em universidades públicas é dificultado para as 
mulheres. 

(B) Ao histórico de pagar mais às mulheres de classe baixa. 

(C) Ao papel decisivo do trabalho informal na economia brasileira 

(D) À diferença salarial entre homens e mulheres. 

 

2 - 
“Entusiasta da liberdade, não posso admitir de modo 
algum que um homem se escravize ao seu relógio e 
regule as suas ações pelo movimento de uma pequena 
agulha de aço ou pelas oscilações de uma pêndula.” 
(Trecho de “Cinco Minutos” de José de Alencar). Nesse 
trecho, dá-se a entender que o eu-lírico: 

 

 

(A) 
Tem alegria com o instrumento - o relógio. 

(B) Diz que os homens deveriam preferir a liberdade à se 
manterem presos ao que diz e regula o relógio. 

(C) Não gosta de sua liberdade, preferindo ater-se ao que diz o 
relógio. 

(D) Para ele o tempo é indiferente. 

 

3 - 
"A chuva veio contrariar estes bons desejos do rapaz, 
caindo com furor." (Trecho de "Almas Agradecidas" de 
Machado de Assis). A palavra "furor" refere-se:  

 

 

(A) aos desejos do Rapaz. 

(B) à chuva, como sinônimo de furor 

(C) à contrariedade dos desejos. 

(D) ao rapaz enfurecido. 

 

4 - 
 “A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para 
compreender, é essencial conhecer o lugar social de 
quem olha. Vale dizer: como alguém vive, com quem 
convive, que experiências tem, em que trabalha, que 
desejos alimenta, como assume os dramas da vida e da 
morte e que esperanças o animam. Isso faz da 
compreensão sempre uma interpretação.” Boff, 
Leonardo. Podemos afirmar que o parágrafo trata a 
leitura: 
 
 

(A) 
como se todas as pessoas interpretassem um assunto da 
mesma forma. 

(B) 
como uma forma de incentivo à leitura. 

(C) 
como um incentivo à compra de mais livros. 

(D) 
como uma particularidade de compreensão e interpretação à 
partir de suas experiências. 
 
 

5 - 
Qual dentre as seguintes frases é a única a não 
apresentar erros de ortografia?   
 

(A) Aja paciência com esse menino! 

(B) Apreciei muito sua companhia. 

(C) É preciso se vacinar para previnir certas doenças. 

(D) Daremos um geito nesse problema. 

 

6 - 
6 - "Quero -------sorvete na minha taça, ----, não gostaria 
de engordar". Complete a frase com a alternativa correta: 

 

(A) mas - mais 

(B) mais -mais 

(C) mas - mas 

(D) mais – mas 

 

7 - 
Complete a frase: "João trabalha no campo, e usa ----------
-----, mas infelizmente ---------------------------em um -------------
--- e acabou com -----------------------.  
 
 

(A) 
enxada - mexer - enchame - enxaqueca 

(B) 
enxada - mexeu - enxame -  enxaqueca 

(C) 
enchada- mecheu- enchame- enchaqueca 

(D) 
enchada- mexeu- enxame- enxaqueca 
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8 - 
Assinale a alternativa que apresenta palavra paroxítona. 
 

(A) computador 

(B) paranoia 

(C) eficaz 

(D) frenesi  

9 - Observe a frase: "Renata sente muita mágoa de João 
Felipe." A palavra "mágoa" é uma:  

(A) oxítona 

(B) paroxítona 

(C) Proparoxítonas 

(D) dissílaba 

10 - 
As palavras  Exceto e janeiro são exemplos de palavras:
  

(A) monossílabas 

(B) polissílabas 

(C) trissílabas 

(D) Dissílabas 

11 - 
_______ os telefones não estão funcionando? Assinale a 
alternativa que completa corretamente a lacuna: 

 

(A) Por que 

(B) Porquê 

(C) Porque 

(D) Por quê 

12 - 
Complete a frase com a alternativa correta: "Quando 
olhei do alto do farol, achei que todos estavam lá -----------
--."  

(A) em baixo 

(B) abaixo 

(C) a baixo 

(D) embaixo 

13 - ______ você não fez suas tarefas? ______ esqueci delas. 
Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas:  
 

(A) Porque/Por que 

(B) Por que/Porque 

(C) Porquê/Porque 

(D) Por que/Por quê 

14 - 
"Se meu marido tivesse em mim uma mulher, e se eu 
tivesse nele um marido, 
minha salvação era certa. Mas não era assim. Entramos 
no nosso lar nupcial como 
dos viajantes estranhos em uma hospedaria, e aos quais 
a calamidade do tempo e 
a hora avançada da noite obrigam a aceitar pousada sob 
o teto do mesmo aposento."" (Trecho de ""Confissões de 
uma Viúva Moça"", de Machado de Assis). Pela descrição 
da personagem, da-se a entender que o casamento dela e 
seu marido é: " 
 

(A) Infeliz 

(B) Feliz 

(C) Agitado 

(D) 
Perfeito 

 

 

15 - 
 “Estava andando sozinho na rua, ouvi passos atrás de 
mim, assustado nem olhei, saí correndo, era um homem 
alto, estranho, tinha em suas mãos uma arma...” 
Podemos afirmar que o parágrafo está 
 

(A) 
correto, pois há coesão textual. 

(B) 
correto, pois há uma  unidade de coerência. 

(C) 
incorreta, pois se o narrador não olhou não poderia descrever 

o personagem. 

(D) 
correto, pois o texto ganhou agilidade e estilo. 

 

16 - 
 “Estava assistindo ao debate na televisão dos 
candidatos, eles mais se acusavam moralmente do que 
mostravam suas propostas de governo, em um certo 
momento do debate dois candidatos quase partem para a 
agressão física. Dessa forma, isso nos leva a concluir 
que o homem não consegue conciliar idéias opostas é 
por isso que o mundo vive em guerras freqüentemente. 
Assim, no fundo nenhuma escola está realmente 
preocupada com a qualidade de ensino.” Podemos 
concluir que o trecho do depoimento está 

 

(A) correto, pois há coesão textual 

(B) correto, pois há uma unidade de coerência 

(C) 
correto, pois o texto ganhou agilidade e estilo. 

(D) 
incorreto, pois as ideias dos parágrafos não possuem uma 

unidade textual. 
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17 - Você não viajou _______? Assinale a alternativa que 
completa corretamente a lacuna: 

 

(A) porque  

(B) por quê 

(C) porquê 

(D) por que 

18 - 
Observe o seguinte trecho de "A Divina Comédia": "No 
céu a aurora já resplandecia,  Subia o Sol, dos astros 
rodeado , Seus sócios, quando o Amor divino um dia". A 
palavra "rodeado" faz referência a qual outra palavra do 
conteúdo destacado?" 
 
 

(A) Aurora 

(B) Sol 

(C) Divino 

(D) Amor 

19 - 
As ___ condições de vida estavam claras, ___ eles não 
queriam ir embora. Assinale a alternativa que completa 
corretamente as lacunas:  
 
  

(A) mas/mas 

(B) mas/más 

(C) más/mas 

(D) más/más 

20 - 
Complete a frase com a alternativa correta. "Infelizmente 
o ----- está intenso por conta da chuva". 
 

(A) tráfego 

(B) tráfico 

(C) táfrego 

(D) táfrico 

21 - Daqui __ três anos, me formarei na faculdade em que 
entrei __ um ano. Assinale a alternativa que completa 
corretamente as lacunas:  
 

 

(A) a/há 

(B) a/a 

(C) há/há 

(D) há/a 

22 - 
Não terminou o trabalho ainda _______? Assinale a 
alternativa que completa corretamente a lacuna:   
 

(A) por quê 

(B) porque 

(C) porquê 

(D) por que 

23 - 
As palavras bilheteria e paralelepípedo  são palavras:  
 

(A) Dissílabas 

(B) trissílabas 

(C) monossílabas 

(D) Polissílabas 

 

24 - 
Observe a frase: "A---------- veio de tal maneira, que não---
------- tempo, para evitar a ----------------." Assinale a 
alternativa que completa a frase. 
 

(A) enxente - houve - catáztrofe 

(B) enchente - houve - catástrofe 

(C) 
enchente - ouve - catáztrofe  

(D) 
enxente - ouvi – catástrofe 

 

25 - "Comprei meus ingressos para o show no ANHEMBI." A 
palavra em destaque é: 

 

(A) oxítona  

(B) paroxítona  

(C) adjetivo 

(D) Interjeição 

 

MATEMÁTICA 

26 

 - 

A escola organizou para seus 60 estudantes um passeio 
ao teatro. Cada ingresso custou  R$ 12,50. Os 60 
estudantes juntos pagaram:   
 

 

(A) 
R$650 

(B) 
R$700,00 

(C) 
R$750,00 

(D) 
R$800,00 
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27 - 
A escola SABER MAIS cobra R$ 275,00 de matrícula 
escolar e R$ 850,00 de mensalidade. Sabe-se que a 
matrícula é uma vez por ano enquanto a mensalidade é 
inclusive nos meses de férias. Maria para manter Dudu 
nesta escola desembolsa anualmente:  

(A) R$10.450,00 

(B) R$10.455,00 

(C) R$10.470,00 

(D) R$10.475,00 

28 - 
A gráfica cobra R$ 4,50 por convite de aniversário 
impresso. Sara comprou 62 convites e pagou:   

 

(A) R$277,00 

(B) R$279,00 

(C) R$281,00 

(D) R$283,00 

29 - 
A loja PREÇO BAIXO está com alguns produtos em 
liquidação. Uma calça jeans de R$ 190,00 agora está por 
R$ 132,50. A loja diminuiu quantos reais do preço da 
calça? 
  

(A) R$47,50 

(B) R$57,50 

(C) R$67,50 

(D) 
R$77,50 

30 - 
Agnes tem o dobro de adesivos que Antonelo. Antonelo 
tem 45 adesivos. Quantos adesivos os dois têm juntos? 

 

(A) 90 adesivos 

(B) 135 adesivos  

(C) 120 adesivos 

(D) 145 adesivos 

31 - 
Anne foi ao mercado e comprou 4 garrafas de 
refrigerante de mesmo preço por R$ 26,00. Cada garrafa 
saiu por:  
 

(A) R$6,50 

(B) R$6,00 

(C) 
R$7,50 

(D) 
R$7,00 

32 - 
Antônia é podóloga e cada sessão custa R$ 85,00. 
Vanessa faz toda segunda-feira uma sessão. Em um mês 
de 4 semanas, quanto Vanessa gasta com podologia? 
  

(A) R$310,00 

(B) R$320,00 

(C) R$330,00 

(D) R$340,00 

33 - 
As camisetas custam R$ 13,50 e as bermudas são R$ 
20,50. André comprou 4 camisetas e 2 bermudas. Quanto 
ele gastou?  
 

(A) R$95,00 

(B) R$94,50 

(C) R$93,25 

(D) R$92,50 

34 - 
Bernardo pagou 9 prestações de R$ 50,50 de seu celular. 
O preço total do celular foi:  
 

(A) R$ 454,50 

(B) R$ 454,00 

(C) R$ 453,50 

(D) 
R$ 453,00 

35 - 
Bruno quer fazer intercâmbio na África do Sul. A 
passagem aérea custa R$ 2630,00. Ele por enquanto tem 
R$ 1563,00. Quanto falta para ele comprar a passagem 
aérea?  
 

(A) R$1.057,00 

(B) R$1.067,00 

(C) R$1.077,00 

(D) R$1.087,00 

36 - 
Ana Paula comprou um produto por R$ 561,50 na loja A. 
Jéssica comprou o mesmo produto por R$ 543,50 na loja 
B. Qual a diferença entre os preços da loja A e B?  
 

(A) R$20,00 

(B) R$19,50 

(C) R$18,00 

(D) 
R$17,00 
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37 - 
Alice foi ao banco fazer um depósito. Ela colocou no 
envelope 3 notas de R$ 50,00, 4 notas de R$ 20,00 e 2 
notas de R$ 5,00. Quanto ela depositou?  
 

(A) R$210,00 

(B) R$220,00 

(C) R$230,00 

(D) R$240,00 

38 - 
Alessandra comprou 6 pacotes com 56 balas cada. 
Quantas balas Alessandra comprou?  

(A) 316 balas 

(B) 326 balas 

(C) 336 balas 

(D) 346 balas 

39 - 
Bruno tem R$ 208,00 para almoçar 16 dias, de modo que 
ele quer gastar o mesmo valor todos os dias. Quantos 
reais ele gastará por dia?  
 

(A) R$12,50 

(B) R$13,00 

(C) R$13,50 

(D) R$14,00 

40 - 
Cada ingresso para o show custa R$ 55,00. Aluísio 
comprou 6 ingressos. Quanto ele pagou na compra?  
 

(A) R$300,00 

(B) R$310,00 

(C) R$320,00 

(D) R$330,00 

 

41 - 
Camila comprou 5 sorvetes e gastou R$ 22,50. Quanto 
custou cada sorvete? 
 
 

(A) R$4,00 

(B) R$4,50 

(C) R$5,00 

(D) R$5,50 

 

42 - 
Um fazendeiro tinha 689 bois. Comprou mais 128 bois e 
depois vendeu 45. Quantos bois esse fazendeiro tem 
agora? 
 

(A) 817 bois 

(B) 717 bois 

(C) 772 bois 

(D) 589 bois 

43 - 
José comprou 4 ingressos que  custaram R$ 50,00. José 
comprou 6 ingressos e pagou: 
 

(A) 
R$75,00 

(B) 
R$72,50 

(C) 
R$80,00 

(D) 
R$77,50 

44 - 
Sérgio tem uma gráfica onde todo mês a empresa X 
solicita a impressão de 3.000 exemplares de seu boletim, 
em um ano é solicitado o total de 36.000 mil exemplares, 
a empresa Y solicita  esse quantidade de exemplares em 
2 anos. Quantos exemplares a empresa Y solicita por 
mês?  
 

(A) 1.500 exemplares 

(B) 250 exemplares 

(C) 125 exemplares 

(D) 530 exemplares 

45 - 
Dráuzio recebe R$ 3620,00 de salário. De seu salário, ela 
guarda 35% na poupança. Quanto ele poupa?  

(A) R$1.627,00 

(B) R$1.267,00 

(C) R$1.527,00 

(D) R$1.257,00 

46 - 
A coxinha da lanchonete de Maria é a melhor da região. 
Cada uma custa R$ 6,50. Cláudia comprou 8 para viagem. 
Quanto Cláudia gastou? 

(A) R$52,00 

(B) R$51,00 

(C) R$50,00 

(D) R$53,00 
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47 - 
Anderson tem uma coleção de 456 bolinhas de gude. Ele 
quer dividir igualmente entre seus três irmãos. Cada um 
dos 3 irmãos vai receber: 
 
 

(A) 152 bolinhas de gude 

(B) 154 bolinhas de gude 

(C) 156 bolinhas de gude 

(D) 158 bolinhas de gude 

48 - 
Branca comprou 6 pacotes de ração para seus gatos. 
Cada pacote custou R$ 25,50. Quanto ela gastou na 
compra?  

(A) R$149,00 

(B) R$151,00 

(C) R$153,00 

(D) R$155,00 

49 - 
Clélia comprou 4 calças de moletom para seus filhos. A 
compra foi de R$ 320,00. Sabendo que as calças foram o 
mesmo preço, quanto custou cada calça? 
 

(A) 
R$75,00 

(B) 
R$80,00 

(C) 
R$85,00 

(D) 
R$90,00 

50 - 
Dominique foi à feira comprar frutas. Ele comprou uma 
dúzia de bananas por R$ 5,50, meia dúzia de maçãs por 
R$ 7,50 e 3 pêras por R$ 6,00. Na compra ele pagou: 
 
 

(A) 
R$18,00 

(B) 
R$21,00 

(C) 
R$19,50 

(D) 
R$19,00 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


