
SOCORRO – 01/2007 – TRABALHADOR BRAÇAL 

 1 

TRABALHADOR BRAÇAL 
 
01. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas 

corretamente: 
a)  Testo – visita – cama. 
b)  Bola – área – robo. 
c)  Cimento – crescer – bolacha. 
d)  Chover – piru – criação. 

 
02. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas 

corretamente: 
a)  Lampáda – árvore – jóia. 
b)  Decáda – México – radió. 
c)  Saîda – historía – saúva. 
d)  Bisavó – saúde – café. 

 
03. Analise as frases abaixo e assinale a alternativa correta: 

I- O bolo estava delicioso. 
II- Os pães está quentinho. 
III- Maria vendeu seus móvel. 

 
a) I e II estão corretas. 
b) II e III estão incorretas. 
c) I e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 

 
04. Assinale a alternativa em que o adjetivo corresponde corretamente 

com o substantivo: 
a) Leite quente. 
b) Blusa feio. 
c) Camisa amassado. 
d) Carro quebrada. 
 

05. Assinale a alternativa em que o plural está escrito corretamente: 
a) Mentes brilhante. 
b) Cadernos velhos. 
c) Traições secreta. 
d) Beijos ardente. 
 

06. A alternativa que possui o sinônimo da palavra “complexo”  é: 
a)  Complicado. 
b)  Fácil. 
c)  Interessante. 
d)  Fútil. 

 
07. Em qual das alternativas a divisão silábica da palavra está 

incorreta? 
a)  Ma-ca-co. 
b)  Te-le-fo-ne. 
c)  Vi-agem. 
d)  Con-tra-to. 

 
08. Dentre as alternativas abaixo assinale a que possui o antônimo da 

palavra “humildade” : 
a)  Pobreza. 
b)  Soberba. 
c)  Amizade. 
d)  Inteligência. 

 
09. Assinale a alternativa que contém o masculino das palavras abaixo: 

Freira – égua – avó – mensageira 
a) Padre – éguo – avô – mensageiro. 
b) Freiro – cavalo – avô – mansageiro. 
c) Padre – cavalo – avô – mensageiro. 
d) Padre – cavalo – avó – mensageira. 

 
10. Em qual das alternativas abaixo o gênero corresponde corretamente 

com o substantivo? 
a)  A ateu. 
b)  A frango. 
c)  A vítima. 
d)  O amiga. 

 
 
 
 
 
 
 
 

11. Analise a frase a seguir: 
“Mamãe me chamou de repente no quarto: 
- Filha, parabéns pela arrumação! 
Qual o nome do sinal de pontuação em negrito no diálogo acima? 
a)  Ponto de interrogação. 
b)  Ponto final. 
c)  Travessão. 
d)  Ponto de exclamação. 
 

12. Leia as frases abaixo: 
I- Paulo concertou o violão. 
II- As irmãs estudaram bastante. 
III- Lena abraçaram o meninou. 

 
a)  Somente I está incorreta. 
b)  I e III estão incorretas. 
c)  Somente III está incorreta. 
d)  Todas estão corretas. 

 
13. Analise as separações silábicas abaixo: 

So-li-dã-o / a-ma-re-lo / pn-eu / tra-tor 
Quais são as separações erradas? 
a)  Solidão / amarelo. 
b)  Solidão / trator. 
c)  Amarelo / trator. 
d)  Solidão/ pneu. 

 
14. Qual das alternativas abaixo possui uma palavra dissílaba? 

a)  Pão. 
b)  Algodão. 
c)  Amor. 
d)  Alface. 

 
15. Assinale a alternativa onde as palavras são acentuadas por serem 

proparoxítonas: 
a)  Xícara / lápis. 
b)  Vôlei / pá. 
c)  Chapéu / herói.  
d)  Estômago / lâmpada. 

 
16. Assinale a alternativa incorreta em relação ao masculino e o seu 

correspondente no feminino: 
a)  Europeu – européia. 
b)  Judeu – judia. 
c)  Vilão – vilã. 
d)  Cristão – cristona. 

 
17. Analise as afirmações abaixo: 

I- “Roma” é um substantivo próprio. 
II- “Leão” e “cachorro” são substantivos concretos. 
III- “Alegria” é um substantivo comum. 
IV- “Coragem” é um substantivo abstrato. 

 
a)  Todas estão corretas. 
b)  Somente I e II estão corretas. 
c)  Somente II e III estão corretas. 
d)  Somente III está incorreta. 

 
18. Na frase a seguir, qual das palavras está escrita incorretamente? 

“O xinelo da freguesa perspicaz ficou no transatlântico ” 
a)  Xinelo. 
b)  Freguesa. 
c)  Perspicaz. 
d)  Transatlântico. 
 

19. Qual das alternativas abaixo está escrita de forma incorreta? 
a)  Cláudio conversou com Sérgio o tempo todo. 
b)  Cláudio conversaram com Sérgio o tempo todo. 
c)  Cláudio conversará com Sérgio o tempo todo. 
d)  Cláudio conversa com Sérgio o tempo todo. 
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20. Analise as frases abaixo: 
I- Guilherme assinou a lista de presença. 
II- A festa estavam ótima. 
III- Nina sugeriu esse presente. 

 
a)  Todas estão corretas. 
b)  Todas estão incorretas. 
c)  Somente III está incorreta. 
d)  Somente II está incorreta. 

 
21. Dona Neli tinha 65 bombons de chocolate e 5 netos. Resolveu 

distribuí-los da seguinte maneira: deu 
5
1

 ao neto mais velho; 
20

4
 

para o segundo neto, 
35

7
 para o terceiro neto, 

45

9
 para o quarto 

neto e 
100
20

 ao caçula. A quantidade de bombons recebida pelos 

netos satisfaz a seguinte alternativa: 
a)  O terceiro recebeu mais que o caçula. 
b)  O mais velho recebeu mais que o segundo. 
c)  Todos receberam a mesma quantidade. 
d)  Cada um recebeu doze bombons. 

 
22. Ana, Laís e Sofia resolveram comprar um presente para sua mãe. 

Sofia tinha R$ 225,00, LaÍs tinha R$ 125,00 a mais do que sua irmã 
Sofia e Ana tinha R$ 75,00 a mais do que as duas juntas. Qual é a 
quantia com que as irmãs podem contar para a compra do 
presente? 
a)  R$ 575,00. 
b)  R$ 650,00. 
c)  R$ 1.225,00. 
d)  R$ 350,00. 

 
23. Para ladrilhar uma sala de forma retangular que mede 6,40 m de 

largura por 9,60 m de comprimento, comprei ladrilhos quadrados de 
0,20 m de lado. Quantos ladrilhos seriam necessários para que não 
haja sobra? 
a)  1.536. 
b)  1.528. 
c)  748. 
d)  308. 

 

24. De uma piscina de 200 m³ de água, já foram retirados 
5
3

. Quantos 

m³ de água ainda estão na piscina? 
a)  120m³. 
b)  80 m³. 
c)  40 m³. 
d)  160 m³. 

 
25. A professora Ana está arrecadando, em outras classes, lápis de cor 

para distribuir entre seus alunos da pré-escola. Ela recolheu 15 
dúzias de lápis vermelho, 3 centenas de azul, 6 dezenas de 
amarelo, 4 roxos, meia dúzia de rosa e meia centena de verde, 
Juntou todos e repartiu-os entre seus 40 alunos. Quantos lápis de 
cor recebeu cada criança? 
a)  12. 
b)  18. 
c)  21. 
d)  15. 

 
26. Um depósito de 12 m³ de volume estava cheio de gasolina. Foram 

vendidos 9,68 m³. Quantos litros de gasolina restam no depósito? 
a)  23.200 ℓ. 
b)  2,32 ℓ. 
c)  232 ℓ. 
d)  2.320 ℓ. 

 
27. Comprei 3,45 kg de carne e paguei R$ 48,99. Quanto custou o kg 

dessa carne? 
a)  R$ 13,98. 
b)  R$ 14,20. 
c)  R$ 15,10. 
d)  R$ 14,06. 

 
 
 
 
 

28. No saguão do meu prédio tem 15 pessoas que pesam 80 kg cada 
uma, para subir até o 20° andar. Quantas viagens se rão necessárias 
para transportar essas pessoas sendo que o elevador tem 
capacidade de 600 kg por viagem? 
a)  1. 
b)  2. 
c)  3. 
d)  4. 

 
29. Para o aniversário de Lucas, sua mãe fez 108 saquinhos de 

lembrançinhas e em cada um colocou 15 brindes. Quantos brindes 
foram necessários? 
a)  1.620. 
b)  720. 
c)  1.480. 
d)  980. 

 
30. Um depósito de 34,560 m³ serve para guardar barras de aço de    

1,2 dm de comprimento por 60 cm de largura e 4 cm de altura. 
Quantas dessas barras comporta esse depósito? 
a)  120. 
b)  1.200. 
c)  12.000. 
d)  120.000. 

 
31. Rubens comprou 86 caixas com 250 canetas em cada caixa, para 

distribuir entre os 4.300 alunos no dias da criança. Quantas canetas 
receberá cada aluno? 
a)  5. 
b)  4. 
c)  8. 
d)  6. 

 
32. Vovô tem 74 anos. Eu tenho 15 anos. Mamãe é 23 anos mais velha 

que eu. Quantos anos mamãe é mais nova que vovô? 
a)  38. 
b)  36. 
c)  28. 
d)  26. 

 

33. Júlio comprou 
10

7
 de uma melancia e reservou 

5
1

 para sua mãe. 

Com quanto ele ficou? 

a)  
7
3

. 

b)  
4
1

. 

c)  Com a metade. 

d)  
5
6

. 

 
34. Calcule o dividendo em uma divisão, sendo que o divisor é 106, o 

quociente é 504 e o resto é o maior possível. 
a)  53.424. 
b)  5.724. 
c)  53.529. 
d)  5.829. 

 
35. Clara fez um bolo. Lúcia comeu 0,28 e Neide levou para casa 0,46 

desse bolo. Com quanto do bolo Clara ficou? 
a)  0,52. 
b)  0,74. 
c)  0,26. 
d)  0,32. 
 

36. Proclamou a República no Brasil, em 1.899: 
a) D. Pedro II. 
b) Mal. Deodoro da Fonseca. 
c) Floriano Peixoto. 
d) Rui Barbosa. 

 
37. O patrono do Exército Brasileiro é: 

a) Duque de Caxias. 
b) General Ernesto Geisel. 
c) Mal. Floriano Peixoto. 
d) Prudente de Moraes. 
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38. A frase “MORRER SE PRECISO, MATAR NUNCA” era o lema do 
pacificador dos índios:  
a) Nilo Peçanha. 
b) Barão de Mauá. 
c) Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. 
d) Venceslau Brás. 

 
39. O último Presidente da República do Brasil a sofrer “impeachment” 

foi o Sr (a): 
a) Itamar Franco. 
b) Fernando Henrique Cardoso. 
c) José Sarney. 
d) Fernando Collor de Mello. 

 
40. O café é uma planta originária de qual continente? 

a) América. 
b) África. 
c) Ásia. 
d) Oceania. 

 
41. O estado da Bahia situa-se em qual região brasileira? 

a) Sudeste. 
b) Norte. 
c) Sul. 
d) Nordeste. 

 
42. A capital do estado do Pará é: 

a) Belém. 
b) São Luiz. 
c) João Pessoa. 
d) Aracaju. 

 
43. O rio que nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais é: 

a) Amazonas. 
b) Paraíba. 
c) São Francisco. 
d) Tocantins. 

 
44. A Terra gira em torno de: 

a) Lua. 
b) Marte. 
c) Júpiter. 
d) Sol. 

 
45. A mais extensa bacia hidrográfica da Terra é a bacia: 

a) Platina. 
b) Amazônica. 
c) Do São Francisco. 
d) Do Leste. 

 
46. Atualmente o ministro do turismo do Brasil é o Sr (a): 

a) Fernando Haddad. 
b) Edison Lobão. 
c) Dilma Roussef. 
d) Marta Suplicy. 

 
47. O time campeão brasileiro de 2007 foi: 

a) Palmeiras. 
b) Flamengo. 
c) São Paulo. 
d) Corinthians. 

 
48. A cidade nordestina apelidada de “Veneza brasileira” é: 

a) Salvador. 
b) Recife. 
c) Gramado. 
d) Rio de Janeiro. 

 
49. O clima predominante no Nordeste do Brasil é o: 

a) Tropical. 
b) Frio. 
c) Tropical úmido. 
d) NDA. 

 
50. A bandeira brasileira é composta com as cores: 

a) Azul, amarelo e verde. 
b) Azul, amarelo, verde e vermelho. 
c) Azul, verde, rosa e amarelo. 
d) Azul, amarelo, verde e branco. 

 

 

 







