
INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 4 (quatro) páginas
numeradas seqüencialmente, contendo 30 (trinta)
questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua
Portuguesa (15 questões) e Matemática (15 questões).
II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos
no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine o cartão de respostas no local indicado, com
caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a
numeração das questões estão corretas. Caso observe
qualquer erro, notifique o fiscal.
V. Leia atentamente as questões e escolha a alternativa
que mais adequadamente responde a cada uma delas.
VI. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta
prova. Faça-a com tranqüilidade, mas controle o seu
tempo. Reserve os 20 (vinte) minutos f inais para
marcar o cartão de respostas.
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de
prova 1(uma) hora após seu início.
VIII. O candidato somente poderá levar o caderno de
prova após transcorridas 2 (duas) horas do seu início 
IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente
o espaço correspondente à letra a ser assinalada,
conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
X. Utilize caneta azul ou preta.
XI.A leitora óptica não registrará as respostas em que
houver falta de nitidez e/ou marcação de mais 
de uma alternativa.                               
XII.O cartão de respostas não pode ser dobrado,
amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua
assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora
dos locais destinados às respostas.
XIII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de
respostas e este caderno. As observações ou marcações
registradas no caderno não serão levadas 
em consideração.
XIV.É terminantemente proibido o uso de telefone
celular,  pager ou simi lares.

Boa Prova!

PORTUGUÊS

1) Considere as orações:

I. O Brasil possue muitas riquezas.
II. Aqueles rapazes possuem muitas terras.

De acordo com a norma culta:

a) somente I está correta
b) somente II está correta
c) I e II estão corretas
d) Nenhuma está correta

2) Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas:

I. Ela escreve muito _______.
II. ______ ouviu o sinal, levantou-se.

a) mal – Mal
b) mal – Mau
c) mau – Mal
d) mau – Mau

Para as questões de 3 a 6, leia o texto abaixo, de
Mario Prata:

Quem Tem Culpa no Cartório?

Vender um carro não é tão difícil assim. O problema é
que agora inventaram que a gente tem de ir ao cartório.
Assinar lá aquele papelzinho e o sujeito reconhecer a firma
da gente. Não adianta mandar ninguém. Tem de ser a gente.

Pois é. Vendi o meu carro e lá fui eu, na quarta passada,
reconhecer a minha firma, palavra pomposa para a nossa
humilde assinatura. Assinei na cara do sujeito e entreguei.
Me pediu a carteira de identidade. Meu Deus, esqueci.
Tento quebrar o galho.
— Sem a carteira de identidade não tem possibilidade.
— Meu amigo, está chovendo, foi uma luta estacionar o
carro e...
— Impossível. O senhor não viu escrito ali?

Foi quando eu me lembrei do Estadão que estava debaixo
do braço. Minha coluna, minha foto. Mostro para ele.
— Está vendo? Sou eu.
Olhou para a foto, olhou para mim.
— Reconheceu?
— É, reconheci. Mas, para reconhecer a firma, só com a
identidade. É lei, olha a fila, meu senhor.

— Meu amigo, a carteira de identidade é para provar que
eu sou eu, não é? Pois eu acabo de provar que eu sou
eu. Ou não?
— Eu sei que o senhor é o senhor, mas não adianta. Olha
a fila. 
— Posso falar com o seu chefe?
— Não vai adiantar. É aquele. O de peruca. Seu Wilson.

Caminho na direção do seu Wilson. De longe, já
começo a analisar a peruca dele. Peruca de homem, não
sei por que, sempre me fascina. Me dá uma vontade quase
incontrolável de arrancar, de fazer com que todo mundo
em volta ria.

Vou olhando em volta. O cartório evoluiu muito. Agora

está cheio de computadores. Tá "muderno". Numa mesa

a Dulce, a Dudu e o Ferreira (gripadíssimo) dominam o

computador para, logo em seguida, bater o carimbo. O

carimbo! Céus, quando é que o burocrata vai livrar-se do

carimbo? Fico olhando o trabalho da Dulce enquanto o

da peruca atende uma senhora de laquê, muito nervosa.
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Conto: a Dulce bateu 93 vezes o carimbo em um minuto.

Isso é que é funcionária! Mais ou menos uma e meia

carimbada por segundo. Está noiva, a Dulce.

Seu Wilson era inteirinho cinza. Ia do cinza claro do

terno até o cinza escuro da olheira. Seu Wilson estava

conversando com a de laquê, me olhando de lado. Chega

a minha vez. Ele:

— Conheço o senhor de algum lugar. O senhor já não foi

no programa do Jô?

— Meu nome é Mário Prata e...

— Claro, do Estadão. Reconheci o senhor assim que vi o

senhor entrando. Qual é o problema, Marinho?

Odeio que me chamem de Marinho. Mas como havia

sido reconhecido, tudo bem.

— É o seguinte, seu Wilson. Vim reconhecer a assinatura

da venda do carro e não trouxe a carteira de identidade e...

— lh...

— Mas como o senhor me reconheceu, pode reconhecer

também a minha assinatura.

— É, mas só que, pra reconhecer a assinatura, eu preciso

da sua carteira de identidade. É uma questão legal.

— Legal, né?

Sentei.

— Seu Wilson, acompanhe o meu raciocínio.

— Pois não.

— O senhor precisa da minha carteira de identidade para

ter certeza de que eu sou eu, não é isso?

— Exatamente, Marinho.

— Mário, por favor. Mário Alberto Campos de Morais Prata.

Então, continuando, se o senhor sabe que eu sou eu, acho

que a gente podia deixar a carteira de identidade pra lá.

— Veja, Mário Alberto (piorou!), quando o decreto saiu no

Diário Oficial...

— Tudo bem, tudo bem. Mas me diga, seu Wilson: quem

sou eu (aliás, uma pergunta que me tenho feito muito: quem

sou eu)?

— O senhor é o Mário Prata.

— O senhor reconhece isso?

— O senhor está querendo me pegar, não é? Olha,

Campos, agora não posso mais. O meu funcionário,

entende? Eu não posso passar por cima dele, tirar a

autoridade dele. Se o senhor tivesse me procurado antes,

aí sim, talvez...

Fiquei me segurando para não arrancar a peruca dele

e colocar fogo. Estava com o isqueiro aceso. Acendi o

cigarro, pensei no meu avô Mario que tinha cartório em

Uberaba. Pensei em Jesus pensando nos pobres de

espírito, pensei no Brasil, pensei na mãe do seu Wilson,

pensei que eu não era mais eu.

Liguei para a Isabela, que ia comprar o meu carro.

— Isabela, desisti. Descobri que eu não existo, Isabela.

E fui para o divã do dr. Leonardo Ramos, que tem de

carimbar a receita para que eu possa comprar Lexotan.

3) Considere as afirmações:

I. O narrador não conseguiu o que queria no cartório 
porque constava que era culpado no cartório.

II. O narrador fica impressionado com a eficiência do 
cartório e dos funcionários e acha boa a burocracia. 

De acordo com texto, está correto o que se afirma em:

a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) Nenhuma

4) Considere as afirmações:

I. O narrador tentou provar sua identidade com sua 
foto publicada no jornal no qual escreve.

II. No final, o narrador acaba internado.

De acordo com o texto, está correto o que se afirma em:

a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) Nenhuma

5) O autor afirma para Isabela que ele não existia porque:

a) Ele ficou confuso sobre o seu registro feito em Uberaba.
b) Ele havia perdido sua carteira de identidade.
c) Seu Wilson lhe disse isso.
d) Para o cartório, era necessário o documento para provar

sua identidade.

6) “Assinar lá aquele papelzinho e o sujeito reconhecer
a firma da gente.”

O plural de papelzinho é:

a) papelzinhos
b) papeiszinho
c) papeizinhos
d) papeuszinhos

7) Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas:

I. Eu ____ dei um bonito presente.
II. Ele pediu para _____ fazer o serviço.

a) o – eu
b) o – mim
c) lhe – eu
d) lhe – mim

8) Considere as orações:

I. Hoje havia menas pessoas na sala de aula.
II. Espero que tudo seje esclarecido.

De acordo com a norma culta:

a) somente I está correta
b) somente II está correta
c) I e II estão corretas
d) Nenhuma está correta






9) Considere as orações:

I. Quando eu telefonei, ele ainda não havia chego.
II. Eu já tinha pagado aquela conta.

De acordo com norma culta:

a) somente I está correta
b) somente II está correta
c) I e II estão corretas
d) Nenhuma está correta

10) Considere a oração: 

“ A rua onde moro é cheia de árvores”.

A expressão destacada pode ser substituída pelo adjetivo:
a) arborizada
b) arvorizada
c) urbanizada
d) arvoreada

11) Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas:

I. Precisamos de pá e ________.
II. Os muros foram ___________.

a) enxada – pichados
b) enxada – pixados
c) inchada – pichados
d) inchada – pixados

12) Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas:

I. Ele tem ______ -estima.
II. Precisamos de um ______-falante.

a) auto – auto
b) auto – alto
c) alto – auto
d) alto – alto

13) Assinale a alternativa que contém um adjetivo uniforme:
a) belo
b) simpático
c) inteligente
d) alto

14) Assinale a alternativa em que o plural do substantivo
está correto:
a) cidadão – cidadães
b) degrau – degrais
c) ancião – anciões
d) charlatão – charlatãos

15) Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas:

I. Trabalhamos _____ um forte sol.
II. A criança está _____ minha responsabilidade.

a) sobre- sobre
b) sobre – sob
c) sob – sobre
d) sob – sob

MATEMÁTICA

16) A soma de 5 com seu antecessor e seu sucessor é:

a) 10

b) 15

c) 20

d) 25

17) O triplo de 9 é:

a) 18

b) 21

c) 27

d) 30

18) Joana comprou 2 dúzias de bananas e uma dezena

de maçãs, no total Joana comprou:

a) 30 frutas

b) 32 frutas

c) 34 frutas

d) 36 frutas

19) O resultado de 9 + 2 – 3 – 2 + 4 é:

a) 6

b) 7

c) 9

d) 10

20) O resultado da soma             é:

21) A soma  0,3 + 0,8  tem como resultado:

a) 0,11

b) 1,1

c) 0,1

d) 1,5
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23) O resultado de 1 – 0,02 é:

a) 0,8

b) 0,9

c) 0,98
d) 1,02

24) 1,2kg em gramas é:
a) 1,2 gramas
b) 120 gramas
c) 1200 gramas
d) 12000 gramas

25) O valor 159 militros expresso em litros é:
a) 15,9 litros
b) 1,59 litros
c) 159 litros
d) 0,159 litros

26) Manoela foi à feira e gastou R$ 18,30 em frutas e
R$ 5,80 em verduras, no total gastou:
a) R$ 24,10
b) R$ 24,50
c) R$ 25,00
d) R$ 30,10

27) Um filme tem 90 minutos, este filme tem:
a) 2 h 30 min
b) 2 horas
c) 1 hora
d) 1 h 30 min

28) O resultado de        é:
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

29) O dobro de 92 é:
a) 100
b) 184
c) 200
d) 204

30) O antecessor de 9 é:
a) 8
b) 9
c) 10
d) 11

Realização:

Empresa de Seleção Pública e Privada Ltda.
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