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CADERNO DE QUESTÕES 
 

PORTUGUÊS 
 

1. As palavras que possuem a mesma grafia e o mesmo som são: 

(A) Antônimas 

(B) Parônimas 

(C) Homônimas perfeitas 

(D) Homógrafas 

 

2. O sinal indicativo de crase está empregado de acordo com a norma-padrão em: 

(A) O caso exige tratamento igual às partes, sem fazer exceção à ré. 

(B) Todos os documentos serão encaminhados às partes à partir da próxima semana. 

(C) Todos tiveram de comparecer perante à autoridade, prestando contas à ela. 

(D) Recusa-se à entregar às certidões antes do final do expediente. 

 

3. Assinale a alternativa que preenche, respectivamente, as lacunas do enunciado a seguir, 

observando a concordância nominal e verbal de acordo com a norma padrão. 

 Mais de um conhecido meu não _________ gentilezas, infelizmente. Para alguns, 

 certos gestos __________coisa de idiota, de gente _________ fora de moda. Com 

 esses, é _________ paciência. 

(A) Pratica /constitui/ meio / necessária 

(B) Praticam /constituem /meia / necessária 

(C) Pratica / constituem / meio / necessário  

(D) Pratica / constitui / meia / necessário 

 

4. Assinale a alternativa em que ambos os vocábulos estejam GRAFADOS CORRETAMENTE. 

(A) frustração / beneficente 
(B) metereologia / reinvindicar 
(C) bicarbonato / excessão 
(D) freada / obceno 

 
5. Aposto é a palavra:  
(A) que se opõe ao sentido lógico da oração.  
(B) ou expressão que explica ou resume outro termo da oração.  
(C) que muda o sentido da oração.  
(D) que tem duplo sentido. 

 
6. Marque a alternativa em que a pontuação tenha sido feita de acordo com a norma culta. 

(A) Ainda não o encontrei; não posso portanto, marcar o jantar. 
(B) Levarei a mercadoria mas, não posso pagá-la à vista. 
(C) A mim me acusam ainda, de ingênuo. 
(D) Tudo era permitido no mosteiro, ou melhor, quase tudo. 

 



 

7. Aponte a alternativa incorreta quanto à sua classificação: 

(A) Tomara que você vença! (desejo) 

(B) Basta! Não quero ouvir mais nada! (cessação) 

(C)  Credo! Não suporto manga. (alívio) 

(D)  Nossa! Quase fui atropelado. (espanto) 

 

8. Na oração: “À medida que o tempo passava, ficávamos mais nervosos”, há uma locução 

conjuntiva indicativa de: 

 

(A) Finalidade  

(B) Proporção 

(C) Concessão 

(D) Comparação 

 

9. Considerando a concordância nominal, assinale a frase correta: 

 

(A) Ela mesmo confirmou a realização do encontro. 

(B) Muito obrigada, querido, falou-me emocionada. 

(C)  Foi muito criticado pelos jornais e reedição da obra. 

(D) Ela ficou meia preocupada com a notícia. 

 

10. Assinale a alternativa em que o pronome destacado está empregado de acordo com a 

norma-padrão. 

 

(A) Há milhares de indivíduos onde a sua vida se desenvolve tranquilamente e sem obstáculos. 

(B) A luta garante a conquista dos direitos da humanidade, o qual os princípios mais importantes dela 

foram atacados. 

(C) O mundo conhece a paz graças aos povos, governos, classes sociais e indivíduos, cuja luta a 

garante.  

(D)  O direito é uma força viva, onde os homens batalham incessantemente para manter. 

 

 

MATEMÁTICA 

 
11.  Quanto é o resultado da conta 6+2(4-3)?  

(A) 8 
(B) 9 
(C) 29 
(D) 11 

 

12. Pretendo ter um aumento salarial de 20%, de sorte que a soma do meu salário atual com o 

salário reajustado totalize R$ 3.300,00. Quanto eu recebo atualmente? 

(A) R$ 1.400,00 
(B) R$ 1.500,00 
(C) R$ 1.375,00 
(D) R$ 1.320,00 

 

 



 

13. Um médico prescreveu dois medicamentos a um paciente: xarope e comprimidos. O xarope 

ele deverá tomar uma colher a cada 4 horas e o comprimido ele deverá ingerir uma unidade 

a cada 7 horas. Ele começou o tratamento às 14 horas, tomando o xarope e ingerindo o 

comprimido juntos, no mesmo instante. Pergunta-se: Após quanto tempo ele voltará a 

ingerir os dois medicamentos juntos, no mesmo instante? 

(A) 12 horas 
(B) 18 horas 
(C) 28 horas 
(D) 32 horas 

 

14. A idade que Sônia terá daqui a 6 anos será igual ao quadrado da idade que ela tinha há 6 

anos. Então, a idade de Sônia é: 

 

(A) 16 anos 

(B) 7 anos 

(C) 13 anos 

(D) 10 anos 

 

15. Para executar certa obra em 19 dias, uma firma de construção contrata 15 operários. 

Transcorridos 13 dias, 5 deles abandonam o serviço e não são substituídos durante 3 dias. 

Com quantos operários deverá a firma atacar a obra, a partir do dia seguinte para concluí-la 

dentro do prazo prefixado? 

 

(A) 10 operários 

(B) 12 operários 

(C) 15 operários 

(D) 20 operários 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

16. Qual a única parte do corpo humano não recebe sangue? Sem considerar, unhas, cabelos, 

pelos e dentes? 

 

(A) a apêndice  

(B) a córnea  

(C) a parte inferior das orelhas 

(D) a língua 

 

17. Qual a porcentagem de água existente no corpo humano?  

(A) 30%  
(B) 50%  
(C) 70%  
(D) 80%  

 
 

 

 

 



 

18. Quando é comemorado o aniversário da cidade de Cruzeiro? 

 

(A) 12 de Outubro 

(B) 06 de Agosto 

(C) 02 de Outubro 

(D) 06 de Maio 

 

19. Qual crime se enquadra na nova lei de redução da Maioridade Penal? 

 

(A) furto  

(B) uso de drogas 

(C) tráfico de drogas 

(D) lesão corporal grave 

 

20. Qual a recente medida tomada pelo Governo para a redução do desemprego?  

 

(A) congelar salários 

(B) incentivar as empresas a corte de custos 

(C) reduzir a jornada de trabalho e salário  

(D)  decretar falência  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boa Prova!!! 




