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ENCANADOR  SERVENTE I e II 
 
Analise um fragmento do texto O Saci, de Monteiro Lobato, e 
responda as questões de 1 a 5: 

 
O saci é um menino fantástico, brasileiro, negro. Tem 
uma só perna e o olhar muito esperto. Costuma vestir 
uma touca vermelha e trazer na boca um cachimbo 
porque gosta de fumar. Muita gente o tem como um ser 
maléfico. Mas isso é um exagero. O saci é endiabrado 
mais não diabólico. É mais dado a brincadeiras que a 
malefícios. Astuto, tinhoso, diverte-se fazendo gozações, 
dando sustos, apontando atrapalhadas.(...) 

 
1. Em qual das alternativas há um substantivo abstrato? 

a) Perna. 
b) Susto. 
c) Cachimbo. 
d) Gente. 

 
2. Dizer que o saci é um menino fantástico significa dizer: 

a) Que o saci é um menino chato. 
b) Que o saci é um menino infeliz. 
c) Que o saci é um menino quieto. 
d) Que o saci é um menino extraordinário. 

 
3. O sinônimo da palavra esperto é: 

a) Morno. 
b) Adormecido. 
c) Inteligente. 
d) Bobo. 

 
4. o 

autor quer dizer que: 
a) Muita gente o tem como um ser agradável. 
b) Muita gente o tem como um ser brincalhão. 
c) Muita gente o tem como um ser mau. 
d) Muita gente o tem como um ser simpático. 

 
5. Através da leitura de todo o fragmento, chega-se a 

conclusão que o saci: 
a) É muito brincalhão, mas não é ruim. 
b) É muito ruim. 
c) Brinca pouco e é ruim. 
d) É muito tímido para fazer brincadeiras. 

 
6. Qual das palavras abaixo deve ser escrita com S e não com 

Z: 
a) Vi_inho. 
b) Fanta_ia. 
c) A_edo. 
d) A_ul. 

 
7. Em qual das alternativas há um encontro consonantal? 

a) Segredo. 
b) Ovo. 
c) Rua. 
d) Perua. 

 
8. Aponte a palavra acentuada incorretamente? 

a) Máximo. 
b) Mínimo. 
c) Língua. 
d) Gramatíca. 

 
9. Qual das palavras abaixo é feminina? 

a) Sabão. 
b) Queijo. 
c) Presunto. 
d) Mortadela. 

 
 
 
 
 
 
 

10. A frase escrita em desacordo com a norma culta da língua 
é: 
a) Limpamos toda a casa. 
b) Zeca tomou suco de melão. 
c) Eles compraram livros. 
d) As chaves enferrujou. 

 
11. Aponte a alternativa em que a palavra está escrita 

corretamente: 
a) Automóvel. 
b) Autumóvel. 
c) Aotomóvel. 
d) Automóveu. 

 
12. Qual das palavras abaixo é dissílaba? 

a) Pitanga. 
b) Só. 
c) Carregador. 
d) Tanque. 

 
13. Aponte a separação silábica correta: 

a) En-ca-na-men-to. 
b) Enca-na-men-to. 
c) En-ca-na-me-n-to. 
d) E-n-ca-na-me-n-to. 

 
14. O plural da palavra pão é: 

a) Pãos. 
b) Pães. 
c) Panes. 
d) Pãis. 

 
15. Caravana é o coletivo de: 

a) Cadeiras. 
b) Bois. 
c) Viajantes. 
d) Flores. 

 
16. Complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa correta: 

O _____ garoto preencheu o _____ de figurinhas. 
a) Sábio  áubum. 
b) Sábio  álbum. 
c) Çabio  álbom. 
d) Çabio  álbun. 

 
17.  Assinale a alternativa incorreta: 

a) O feminino de alemão é alemã. 
b) O feminino de aluno é aluna. 
c) O feminino de genro é genra. 
d) O feminino de padrasto é madrasta. 

 
18. O antônimo da palavra rebelde é: 

a) Desobediente. 
b) Revolucionário. 
c) Revoltoso. 
d) Obediente. 

 
19. Qual das alternativas há o sinal de pontuação ponto de 

exclamação? 
a)  
b) Eu te amo! 
c)  Eu te amo. 
d) ,eu te amo, 

 
20. Aponte a alternativa em que a palavra está escrita 

incorretamente: 
a) Lagarto. 
b) Príncipe. 
c) Elogio. 
d) Carni. 
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Sr. João é sorveteiro, e antes de ir para seu ponto de 
vendas na praia, abasteceu seu carrinho, que estava 
vazio, com os seguintes picolés: 

 6 dúzias de picolés de côco. 
 2 dúzias de picolés de abacaxi. 
 5 dúzias de picolés de chocolate. 
 1 dúzia de picolé de limão. 
 1 dúzia de picolé de cereja. 
 ½ dúzia de picolé de melão. 
 3 dezenas de picolés de uva. 
 ½ dezena de picolé de melancia. 

 
Com base no texto acima responda as questões 21, 22, 
23, 24, 25 e 26. 
 
21. Quantos picolés Sr. João tinha antes de iniciar suas vendas? 

a) 201. 
b) 191. 
c) 231. 
d) 221. 

 
22. Até o horário do almoço ele havia vendido 28 picolés de 

chocolate. Quantos picolés de chocolate ele tinha para 
vender no período da tarde? 
a) 52. 
b) 32. 
c) 42. 
d) 62. 

 
23. Sr. João vendeu para uma só família 5 picolés de uva, 4 de 

limão e 3 de melancia. Se cada picolé é vendido por R$ 
2,60, quanto ele receberá só dessa família? 
a) R$ 31,20. 
b) R$ 28,60. 
c) R$ 32,60. 
d) R$ 20,20. 

 
24. Para uma outra família que estava na praia Sr. João vendeu 

2 picolés de côco, 7 de abacaxi, 5 de cereja e 3 de limão, 
que lhe pagou com uma nota de R$ 100,00. Quanto Sr. 
João deu de troco? 
a) R$ 55,80. 
b) R$ 74,00. 
c) R$ 44,20. 
d) R$ 80,80. 

 
25. No final da tarde ao voltar para casa seu carrinho estava 

vazio. Quanto ele recebeu nesse dia de trabalho? 
a) R$ 584,60. 
b) R$ 574,60. 
c) R$ 564,60. 
d) R$ 554,60. 

 
26. Se por cada picolé ele paga R$ 1,98, qual foi o seu lucro 

obtido nesse dia? 
a) R$ 127,02. 
b) R$ 159,12. 
c) R$ 137,02. 
d) R$ 149,12. 

 
27. , Leni retirou 2 copos de 

 
a)  
b)  
c)  
d)  

 
28. D. Nair é lavadeira de uniformes de times de futebol. Hoje 

ela lavou 78 pés de meia, portanto ela lavou _____ pares 
de meia. Assinale a alternativa abaixo que completa 
corretamente a lacuna. 
a) 43. 
b) 39. 
c) 36. 
d) 34. 

 
 

O texto e o desenho abaixo refere-se as questões 29 a 34. 
 
Esta é a sala do meu escritório: 
 
 
 
 
 
29. A área do meu escritório é: 

a) 11,2 m². 
b) 10,6 m². 
c) 6,3 m². 
d) 12,6 m². 

 
30. O perímetro é: 

a) 14,6 m. 
b) 16,4 m. 
c) 12,4 m. 
d) 7,3 m. 

 
31. Quantas lajotas quadradas que medem 0,6 m de lado serão 

necessárias para fazer o piso da sala, sem esbanjar 
material? 
a) 38. 
b) 35. 
c) 42. 
d) 32. 

 
32. Se a porta de entrada mede 1,2 m, quanto de rodapé será 

necessário para colocar nessa sala? 
a) 12,8 m. 
b) 13,4 m. 
c) 14,4 m. 
d) 15,8 m. 

 
33. Para ficar mais bonito pintei de verde a parede que tem 2,8 

de comprimento por 2,2 m de altura e o pintor cobrou      
R$ 492,80. Quanto paguei por cada metro quadrado desse 
trabalho? 
a) R$ 74,40. 
b) R$ 110,00. 
c) R$ 121,40. 
d) R$ 80,00. 

 
34. Em relação à mobília, comprei uma mesa por R$ 480,00, 

uma cadeira por R$ 186,00 e um armário por R$ 1.054,00 e 
vou pagar em 5 prestações mensais iguais e sem acréscimo 
de: 
a) R$ 382,00. 
b) R$ 364,00. 
c) R$ 302,00. 
d) R$ 344,00. 

 
35. Para fazer um pomar em minha chácara reservei uma área 

quadrada que tem 8 m de lado. Se vou plantar apenas 1 
muda de arvore a cada quadrado, quantas mudas de árvore 
serão necessárias para o meu pomar? 
a) 32. 
b) 64. 
c) 128. 
d) 74. 

 
36. Qual é o algarismo que representa a casa da unidade de 

milhar em 4.873? 
a) 4. 
b) 8. 
c) 7. 
d) 3. 

 
 
 
 
 
 
 

4,5 m 

2,8 m 
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37. Júlio percorreu 5 12 de uma estrada e parou para abastecer 
seu carro. Percorreu mais 3 12 e parou para almoçar. Após 
o almoço percorreu mais 2 12 e parou em um posto para 
tomar café, pois estava com sono. Quanto falta para ele 
chegar ao seu destino? 
a) 1 4. 
b) 1 12. 
c) 1 3. 
d) 2 12. 

 
38. Raquel pesa 38,5 kg e necessita engordar para pesar 62,3 

kg. Quantos quilos ela tem que engordar? 
a) 32,8 kg. 
b) 23,8 kg. 
c) 28,8 kg. 
d) 26,8 kg. 

 
39. Pensei em um certo número e quando eu o dividi por 12 

obtive 104 de quociente e o resto foi o maior possível. Qual 
o número que eu pensei? 
a) 1.148. 
b) 1.248. 
c) 1.268. 
d) 1.259. 

 
40. Paulo e José têm juntos 18 fubecas; Paulo tem o dobro de 

fubecas que José tem. Quantas fubecas têm cada um? 
a) 10 e 8. 
b) 11 e 7. 
c) 12 e 6. 
d) 13 e 5. 

 
41. Qual a região brasileira que tem fronteira com todas as 

outras regiões brasileiras? 
a) Nordeste. 
b) Norte. 
c) Sudeste. 
d) Centro-Oeste. 

 
42. Qual dos municípios abaixo não pertence à região da 

Grande São Paulo: 
a) Osasco. 
b) Jacareí. 
c) Mogi das Cruzes. 
d) Diadema. 
 

43. É um animal característico da Mata Atlântica e está 
ameaçado de extinção: 
a) Mico-leão-dourado. 
b) Alce. 
c) Sucuri. 
d) Jacaré. 

 
44. São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo pertencem a 

qual região de São Paulo? 
a) Vale do Ribeira. 
b) Vale do Paraíba. 
c) ABC Paulista. 
d) Vale do Jequitinhonha. 

 
45. José Sarney, que está senso acusado de nepotismo e 

corrupção, ocupa atualmente o cargo de: 
a) Presidente da República do Brasil. 
b) Presidente da Câmara dos Deputados Federais. 
c) Presidente do Senado Federal. 
d) Prefeito da Cidade de Brasília. 

 
46. A epidemia da gripe que grassa atualmente pelo mundo é 

popularmente chamada de gripe: 
a) Bovina. 
b) Suína. 
c) Equina. 
d) Espanhola. 

 

47. Que nome recebeu o documento assinado em 13 de maio 
de 1888 pela Princesa Isabel que aboliu a escravidão no 
Brasil? 
a) Tratado de Tordesilhas. 
b) Constituição Federal. 
c) Lei Áurea. 
d) Carta de Doação. 
 

48. Leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta: 
I. O Presidente do Brasil que adotava como símbolo uma 

vassoura foi João Goulart.  
II. Em 1992 os brasileiros foram as ruas para exigir, com 

sucesso, o impeachment do então presidente do Brasil 
Fernando Collor de Mello. 

a) Ambas as assertivas estão corretas. 
b) Ambas as assertivas estão incorretas. 
c) Apenas a assertiva I está incorreta. 
d) Apenas a assertiva II está incorreta. 

 
49. Foi uma das figuras mais importantes da Inconfidência 

Mineira, atendia pela alcunha de Tiradentes, acabou por ser 
enforcado e, depois, esquartejado como exemplo para 
qualquer pessoa que tivesse intenção de se rebelar. Seu 
nome: 
a) Joaquim José da Silva Xavier. 
b) Dom Pedro de Alcântara Machado. 
c) Antônio Conselheiro. 
d) Virgulino Ferreira da Silva. 

 
50. O Governo Provisório (1889 a 1891), chefiado por Marechal 

Deodoro da Fonseca, o proclamador da República, foi 
responsável por algumas realizações muito importantes na 
história de nosso país, inclusive pela criação da bandeira 
republicana com o lema que até hoje se perpetua, que é: 
a) Antes tarde do que nunca. 
b) Progresso e desenvolvimento. 
c) Ordem e progresso. 
d) Ordem e desenvolvimento. 

 




