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1 - De acordo com o texto, em relação aos programas adotados no governo federal para lidar com os 
problemas sociais, a ONU deixa evidente que eles: 

a) Se mostram arrojados. 
b) Devem ser ampliados. 
c) Não precisarão de melhorias. 
d) Extinguiram as desigualdades. 

 

 



 

2 - Com a frase – A sugestão da ONU é que o governo tome medidas “mais focadas”. – entende-se que as 
medidas devem ser: 

a) Diluídas. 
b) Controladas. 
c) Direcionadas. 
d) Competentes.  

 
3 - Segundo o texto, para a ONU: 

a) A falta de segurança social é uma das causas da exclusão social. 
b) É desejável que os pobres optem pelo setor informal da economia. 
c) O Bolsa-Família deveria restringir-se aos grupos indígenas.  
d) O combate à pobreza eliminou a desigualdade social. 

 
4 - Considerando que o termo Cristina é o sujeito da oração, assinale a alternativa correta quanto à 
Pontuação: 

a) Cristina, encontra o caminho e, recompõe, a Argentina. 
b) Cristina, encontra o caminho e recompõe a Argentina. 
c) Cristina encontra o caminho, e recompõe, a Argentina. 
d) Cristina encontra o caminho e recompõe a Argentina. 

 
 5 - No verso “Ouviram do Ipiranga as margens plácidas...” O sujeito é:  

a) Ipiranga. 
b) inexistente. 
c) as margens plácidas. 
d) oculto. 
 

6 – Leia a charge: 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando-se o contexto apresentado na charge, é correto afirmar que:  

a) Se mostra a tecnologia estendida a todos os grupos da sociedade, que a utilizam bem, já que os usuários 
não subestimam seu potencial. 

b) Se define o avanço tecnológico do país levando em consideração, principalmente, a política pública para o 
acesso a esse tipo de bem. 

c) Se estabelece uma relação paradoxal entre os avanços obtidos na área tecnológica e as condições de vida 
a que está sujeita expressiva parcela da população. 

d) Se pode entender como positiva a nova relação do homem com as máquinas, já que elas tiram expressiva 
parcela da população de condições aviltantes de vida. 

 
7 - Levando-se em consideração a situação em que as personagens se encontram, é correto afirmar que a 
fala proferida por uma delas se marca pelo (a): 

a) Entusiasmo. 
b) Displicência. 
c) Mau humor. 
d) Ironia. 

 



 

8 - Indique a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Ainda _______ furiosa, mas com _________ 
violência, proferia injúrias _______ para escandalizar os mais arrojados. 

a) Meia – menas – bastantes. 
b) Meia – menos – bastante. 
c) Meio – menos – bastante. 
d) Meio – menos – bastantes. 

 

9 - O plural dos nomes compostos está correto em todas as alternativas, exceto: 

a) Ele gosta de amores-perfeitos e cultiva-os. 
b) Os vice-diretores reunir-se-ão na próxima semana. 
c) As aulas serão dadas às segundas-feiras. 
d) Há muitos beijas-flores no meu quintal. 

 
10 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: 
“A _____ de uma guerra nuclear provoca grande_________na humanidade e a deixa ______.” 

a) Espectativa, tensão, exitante. 
b) Espectativa, tenção, hesitante. 
c) Expectativa, tensão, hesitante. 
d) Espectativa, tensão, hesitante. 
 

MATEMÁTICA 
 

11 - Uma revista foi impressa com 120 páginas, tendo 48 linhas em cada página. Se a revista for impressa 
com 28 linhas a menos em cada página, qual será o número de páginas? 

a) 130. 

b) 150. 

c) 200. 

d) 288. 

 

12  - Uma dívida será paga em 20 parcelas mensais fixas e iguais, sendo que, hoje, o valor de cada parcela 
representa ¼ do salário líquido mensal do devedor. Hoje, o salário líquido mensal do devedor representa do 
valor total da dívida: 

a) 1/10. 
b) 1/9. 
c) 1/8. 
d) 1/5. 
 

13 – Em uma biblioteca escolar, uma pilha de 50 livros tinha 1,8 m de altura e era formada por livros 
paradidáticos iguais, de 3 cm de espessura, e livros didáticos iguais, de 6 cm de espessura. A bibliotecária 
retirou metade dos livros didáticos da pilha, para arrumá-los numa estante e, assim, a altura da pilha foi 
reduzida em: 

a) 30 cm. 

b) 42 cm. 

c) 50 cm. 

d) 56 cm. 

 



 

14 – Meu irmão é cinco anos mais velho do que eu. O triplo da idade da minha mãe somando ao dobro da 
idade dele, dá 100 anos. A minha idade é: 

a) 15 anos. 

b) 16 anos. 

c) 18 anos. 

d) 20 anos 

 

15 – Uma ambulância mantinha uma velocidade de 50 km/h numa avenida. Diminuiu essa velocidade em 40% 
em um trecho com trânsito mais acentuado e, depois de alguns minutos, a velocidade aumentou em 10%, 
passando a ser de: 

a) 27 km/h. 

b) 30 km/h. 

c) 33 km/h. 

d) 42 km/h. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 

16 – No período conhecido como Estado novo (1937 – 1945), o presidente Getúlio Vargas: 
a) Incentivou a industrialização com a criação das empresas estatais. 
b) Concedeu direitos trabalhistas aos camponeses e aos militares. 
c) Garantiu liberdade para a organização de partidos e sindicatos. 
d) Favoreceu o domínio das multinacionais sobre a economia brasileira. 

 
17 – O gerenciador de e-mail que faz parte do MS Office XP, em sua configuração padrão, é o:  

a) Hotmail. 
b) Outlook. 
c) Microsoft Live Messenger. 
d) Microsoft SQL Server. 

 
18 – Qual o nome da primeira capital que o Brasil teve, de 1549 até 1763?  

a) Rio de Janeiro.  
b) São Vicente. 
c) Salvador . 
d) São Paulo. 

 
19 –  A Organização das nações Unidas (ONU) instituiu 2009 como o Ano Internacional:  

a) Da Química. 
b) Da Medicina. 
c) Da Astronomia. 
d) Do Desenvolvimento Sustentável. 

 
20) O país considerado nos dias atuais o mais populoso do mundo é: 

a) Brasil. 
b) China. 
c) Argentina. 
d) Japão. 
 

      Boa Prova!!! 
 




