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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

 

1. Este caderno de provas contém 20 (vinte) questões de múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A, B, C, 

D e E), e uma única correta, valendo 1 (um) ponto. 

2. A prova compreende10 (dez) questões de Língua Portuguesa e 10 (dez) de Matemática. Cada conjunto de 

10 (dez) questões vale 10 (dez) pontos. A nota final será a média alcançada nas duas áreas de conhecimento 

contempladas na prova.  

3. A correção da Prova será feita por meio de processamento eletrônico, através do Cartão-Resposta 

personalizado, cujo preenchimento é de inteira responsabilidade do(a) candidato(a). 

4. No processo de correção do Cartão-Resposta não serão computadas questões não assinaladas, 

assinalamentos que não correspondam ao gabarito oficial ou que contiver emenda, rasura, mais de uma 

resposta ou nenhuma assinalada, ou ainda, aquela que devido à marcação do(a) candidato(a) não possa ser 

detectada pela leitora ótica. Para marcar corretamente as respostas no cartão-resposta é obrigatório o 

preenchimento total do círculo correspondente à letra a ser assinalada, com caneta escrita grossa.  

5. O Cartão-Resposta será entregue após transcorrida 1 (uma) hora do início da aplicação da Prova. 

6. O Cartão-Resposta não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. 

7. O(A) candidato(a) que se ausentar do local de aplicação da Prova antes da entrega do Cartão-Resposta pela 

Comissão de Seleção será desclassificado(a). 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

01. Observe a imagem a seguir e assinale a 

alternativa que contém uma assertiva CORRETA 

sobre o quadrinho: 
 

 
A) A ausência de personagens negras na cena 

fortalece a tese defendida pela personagem mais 

jovem.  

B) O contexto permite afirmar que a expressão “Um 

absurdo!” revela divergência entre as personagens 

que se expressam.  

C) O discurso imagético, que indica um ambiente 

requintado, sugere que o privilégio social de que 

desfrutam as pessoas brancas dificulta a 

interpretação do racismo que afeta pessoas negras.  

D) As personagens que estão cabisbaixas expressam 

constrangimento diante do diálogo das duas 

mulheres.  

E) A paisagem entrevista pela janela é um recurso 

meramente visual e não desempenha função na 

construção do argumento do quadrinho. 

 

 

QUESTÕES 01 a 10 

 

02. Foneticamente, o vocábulo passo contém:  

A) um dígrafo 

B) um ditongo 

C) uma vogal e uma semivogal 

D) um encontro consonantal 

E) um hiato 

 

03. Indique a alternativa em que todas as palavras 

têm a mesma classificação no que se refere ao 

número de sílabas:  

A) enchiam, saíam, dormiu, noite 

B) ruído, saudade, ainda, saúde 

C) feita, primeiro, crescei, rasteiras 

D) eram, roupa, sua, surgiam 
E) dia, sentia, ouviam, loura 

 

04. A ___________ entre os membros do partido 

acabou provocando uma __________ interna.  

A) discidência, cisão 

B) dissidência, cizão 

C) disidência, cissão 

D) discidência, cizão 

E) dissidência, cisão 

 

05. Dentre as frases abaixo, escolha aquela em que 

há, de fato, flexão de grau para o substantivo: 

A) O advogado deu-me seu cartão. 

B) Deparei-me com um portão, imenso e suntuoso. 

C) Moravam em um casebre, à beira do rio. 

D) A abelha, ao picar a vítima, perde seu ferrão. 

E) A professora distribuiu as cartilhas a todos os 

alunos. 
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06. Examinando as palavras: viajens, gorjeta, 

maizena, chícara, constatamos que:  

A) apenas uma está escrita corretamente 

B) apenas duas estão escritas corretamente 

C) três estão escritas corretamente 

D) nenhuma está escrita corretamente 

E) todas estão escritas corretamente 

 

07. Datas as afirmações abaixo, assinale a alternativa 

correta: 

I. Frase é o enunciado que estabelece uma 

comunicação de sentido completo. 

II. Oração é o enunciado que contém um verbo ou 

uma locução verbal. 

III. Período é a frase formada por uma ou mais 

orações. 

IV. O período pode ser simples ou composto. 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) Apenas a afirmativa IV está incorreta. 

D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

08. Complete as lacunas, usando adequadamente 

mas, mais, mal, mau. 

Pedro e João, ______ entraram em casa, perceberam 

que as coisas não estavam bem, pois sua irmã caçula 

escolhera um ______ momento para comunicar aos 

pais que iria viajar nas férias; _______ seus dois 

irmãos deixaram os pais ______ sossegados quando 

disseram que a jovem iria com as primas e a tia. 

A) mal, mau, mas, mais 

B) mau, mal, mais, mas 

C) mal, mal, mais, mais 

D) mal, mau, mas, mas 

E) mau, mau, mas, mais 

 

 

09. Esta é a idade ________ a criança deve 

reconhecer as pessoas ________ pode confiar. 

A) que – em que  

B) em que – que  

C) onde – em que  

D) em que – em que 

E) onde – que  

 

10. Assinale a alternativa correta em relação à 

classificação dos predicados das orações abaixo. 

I. Todos nós consideramos a sua atitude infantil. 

II. A multidão caminhava pela estrada poeirenta. 

III. A criançada continua emocionada. 

A) I – predicado verbal,  

     II – predicado nominal,  

     III – predicado verbo-nominal. 

B) I – predicado nominal,  

     II – predicado verbal,  

     III – predicado verbo-nominal. 

C) I – predicado verbo-nominal,  

     II – predicado verbal,  

     III – predicado nominal. 

D) I – predicado verbo-nominal,  

     II – predicado nominal,  

     III – predicado verbal. 

E) I – predicado nominal,  

     II – predicado verbo-nominal,  

     III – predicado verbo-nominal. 
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MATEMÁTICA 

 

11. Em certa época, 13 litros de gasolina custavam 

R$ 33,02. Qual era o preço de 27 litros? 

A) R$ 68,85  

B) R$ 68,58  

C) R$ 74,30  

D) R$ 89,15  

E) R$ 68,73 

 

12. O relógio de Paulo atrasa 26 segundos a cada 48 

horas. Quanto atrasa em 30 dias? 

A) 360 segundos 

B) 780 segundos 

C) 390 segundos 

D) 520 segundos 

E) 312 segundos 

 

13. Um motor de competição desenvolvia 240 HP. 

Após cuidadosa reparação passou a desenvolver 288 

HP. Qual o aumento porcentual da potência? 

A) 20,0  

B) 26,7  

C) 16,7 

D) 52,8  

E) 25  

 

14. Se a soma dos números dos cinco cartões abaixo 

deve dar positiva, qual o menor inteiro que podemos 

colocar no cartão do meio? 

  - 103        - 55          *          +59        +101   

A) - 5 

B) - 3 

C)   3 

D)   1 

E) - 1 

 

 
QUESTÕES 11 a 20 

 

15. No depósito de uma biblioteca há caixas 

contendo folhas de papel de 0,1 mm de espessura, e 

em cada uma delas estão anotados 10 títulos de 

livros diferentes. Essas folhas foram empilhadas 

formando uma torre vertical de 1 m de altura. 

Qual a representação, em potência de base 10, 

correspondente à quantidade de títulos de livros 

registrados nesse empilhamento? 

A)  102 

B)  103 

C)  104 

D)  105 

E)  106 

 

RASCUNHO 
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16. O açude de Orós, um dos maiores reservatórios 

do Brasil, tem capacidade para armazenar 2 x 109m3 

de água. Sabe-se que o rio Amazonas lança no 

oceano Atlântico 50 milhões de litros de água por 

segundo. Com base nesses dados, é correto afirmar 

que o tempo que o rio Amazonas leva para lançar no 

oceano Atlântico um volume igual à capacidade do 

açude Orós é:  

A) maior que 20 horas 

B) menor que 5 horas 

C) maior que 5 horas e menor que 10 horas 

D) maior que 10 horas e menor que 20 horas 

E) N.D.A. 

 

17. Uma empresa com 2 sócios, após 2 meses de 

operação, apurou um lucro de R$ 252.000,00. 

Assinale o lucro do sócio que entrou com R$ 

760.000,00, sabendo que o outro participou com R$ 

500.000,00 iniciais e que o lucro de cada sócio é 

diretamente proporcional ao capital empregado. 

A) R$ 144.000,00 

B) R$ 152.000,00 

C) R$ 160.000,00 

D) R$ 168.000,00 

E) R$ 180.000,00 

 

18. O quadro abaixo apresenta sequências de 

números diretamente proporcionais. 

15 20 A 

9 b 15 

Então, a e b valem, respectivamente: 

A) 12 e 20 

B) 12 e 25 

C) 25 e 12 

D) 20 e 12 

E) 25 e 20 

 

 

19. Um produto P, num determinado período, sofreu 

dois aumentos resultando num acréscimo de 15,5%. 

Se o primeiro aumento foi de 10%, o segundo foi de:  

A) 5,5%  

B) 6%  

C) 8%  

D) 5%  

E) 7% 

 

20. Na casa do Sr. Silva tem uma caixa de água com 

as seguintes dimensões: 2m de largura, 1m de 

comprimento e 2 m de profundidade. Qual a 

quantidade máxima de litros de água pode ser 

comportada nessa caixa? 

A) 4.000 litros 

B) 5.000 litros 

C) 3.000 litros 

D) 7.000 litros 

E) 10.000 litros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


