
  

Português 
 
1-  Assinale a alternativa em que todas as palavras 
estão corretas. 
a) absorver – acarretar - ansiedade 
b)   atravéz - atrazo - almento 
c) escravizar - ierarquia – êzito 
d)   espertesa - moletas - muçarela 
  
2-  Assinale a alternativa correta que preenche as 
lacunas: “A falta de comunicação entre os 
departamentos _____nos a pensar que____ a 
necessidade de reuniões com as equipes”. 
a)  levam, existe 
b)  levam, existem 
c)  leva, existem 
d)  leva, existe 

 
3- Qual alternativa está correta? 
a)   Vende-se casas. 
b)   Fazem duas semanas que fui demitida. 
c)   Faltam 10 dias para as minhas férias. 
d)   Existe muitos problemas nessa empresa. 
  
4- Não se escreve com „Z‟ a palavra: 
a)   desmobili___ar 
b)   de__encontro 
c)   desli__ar 
d)   democrati__ar 

 
5- Assinale a alternativa de palavras acentuadas 
corretamente: 
a)  conteúdo, saúde, viúva 
b)  alcatéia, asteróide, bóia 
c)  colméia, assembléia, estréia 
d)  heróico, odisséia, geléia 
  
6 – Assinale a alternativa que não está de acordo 
com a grafia correta: 
a)  inter-racial / super-resistente / sub-gerente 
b)  hiper-mercado / inter-municipal / infra-estrutura 
c)  contra-ataque / micro-ondas / semi-interno 
d)  anti-higiênico / anti-herói / sobre-humano 
  
7- Assinale a alternativa incorreta: 
a)   Esse relógio foi um presente para mim 
b)   Traga os livros para eu ler. 
c)   Aquelas flores são para mim? 
d)   Falta 10 dias para mim acabar o trabalho. 
  
8- Assinale a alternativa com a aplicação correta de 
MAU ou MAL : 
a)   A aluna passou mau na aula. 
b)   Esse jogador é um cara mal. 
c)   Você apresentou mau seu trabalho. 
d)   Ele come muito mal. 
  
9 - Assinale qual frase está escrita corretamente: 
a)   Cuidado, por que existem obras nessa rua. 
b)   Não fui por quê choveu muito. 
c)   Queria saber o porquê de ter me deixado. 
d)   Eles estão revoltados porque?  

 
10- Assinale qual frase está escrita 

incorretamente:  
a)   ‘A Lei Federal autoriza sessão de plataformas à 
iniciativa privada’. 
b)   ‘Câmara discute o caso de corrupção em sessão 
extraordinária’. 
c)   ‘Votaremos na 35ª seção eleitoral’. 

d)  ‘Uma nova sessão será marcada para discussão do 
caso de fraudes’ 
 

Matemática  
 
11-  A economia de água é muito importante. Uma 
família que consome no período de 3 meses 113 
mil litros, 108 mil litros e 112 mil litros 
respectivamente, qual é a média de consumo? 
a)   Média de 225 mil litros. 
b)   Média de 80 mil litros. 
c)   Média de 95 mil litros. 
d)   Média de 111 mil litros. 
  
12-  A seguinte sequência numérica corresponde 
as seguintes composições: 2/4/6/8/10 – 4/6/8/10/12. 
Qual será a composição seguinte? 
a) 4/6/8/9/10 
b) 4/4/4/4/4 
c) 6/8/10/12/14 
d) 6/8/9/10/12 

 
13-  Em uma sala de aula com 50 alunos, 60% deles 
praticam esportes, sendo que desses que praticam 
atividades esportivas temos que: 30% praticam 
natação, 20% praticam basquete e 50% praticam 
futebol. Quantos alunos praticam futebol? 
a) 10 alunos 
b) 15 alunos 
c) 20 alunos 
d) 25 alunos 

 
14-  Um assalariado que recebe R$ 
1.045,00,  gastou 1/5 do seu salário com plano de 
saúde e farmácia. Qual o valor do seu gasto total ? 
a)   R$ 209,00. 
b)   R$ 299,00. 
c)   R$ 219,00. 
d)   R$ 259,00. 
  
15-  Uma fábrica de suco de laranja produz 5000 
litros de suco por dia processando 70.000 laranjas, 
quantos litros serão produzidos com 98.000 
laranjas ? 
a)   6.000 litros 
b)   8.000 litros. 
c)   10.000 litros 
d)   7.000 litros 
  

 

Conhecimentos Gerais 

 

  
16-   A Inconfidência Mineira teve como 
personagem principal: 
a)   Marechal Deodoro da Fonseca 
b)   Cândido Portinari 
c)   Joaquim José da Silva Xavier - Tiradentes 
d)   Dom Pedro I 

 
17-  A ciência que tem como objeto de estudo o ser 
humano e a humanidade é denominada: 
a)    Antropofagia 
b)    Antropologia 
c)  Astrologia 
d)  Teologia 

 
18-  Quais são os países da América do Sul que 
fazem divisa com o estado do Acre: 



  

a)    Chile e Venezuela 
b)  Peru e Colômbia 
c)    Peru e Bolívia 
d)    Bolívia e Venezuela 
  
19-   Em março de 2019 o governo federal brasileiro 
anunciou a dispensa de visto para turistas dos 
seguintes países : 
a)   Estados Unidos, Austrália, Canadá e Japão 
b)   Austrália, Índia, China e Portugal. 
c)   Estados Unidos, Austrália, China e Japão 
d)   Estados Unidos, Austrália, Índia e Japão 

 

20-   Onde serão disputadas as Olimpíadas de 
2020: 
a)   China. 
b)   Inglaterra 
c)   Catar. 
d)  Japão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 


