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MERENDEIRA 
 

1. Quantas sílabas há na palavra filho? 
a) Uma. 
b) Duas. 
c) Três. 
d) Quatro. 

 

2. O sinônimo da palavra bondade? 

a) Maldade. 
b) Gentileza. 
c) Interesse. 
d) Organização. 

 

3. Em qual das alternativas a palavra está acentuada 
incorretamente? 
a) Médico. 
b) Rápido. 
c) Oníbus. 
d) Música. 

 

4. Qual das palavras abaixo é feminina? 

a) Fama. 
b) Macaco. 
c) Lustre. 
d) Tomate. 

 

5. Aponte a alternativa em que há termos escritos 

incorretamente: 
a) José viviu muito bem. 
b) Vamos ao parque? 
c) Tomou um litro de leite. 
d) Duda está dançando valsa. 

 

6. Aponte a alternativa em que a palavra está escrita 
corretamente:  
a) Ombru. 
b) Brusinha. 
c) Toalha. 
d) Pregu. 

 

7. Qual das palavras abaixo é polissílaba? 

a) Mesa. 
b) Orégano. 
c) Pimenta. 
d) Chá. 

 

8. Aponte a separação silábica correta:  

a) Ca-m-po. 
b) Guer-ra. 
c) Ami-go. 
d) Fo-lh-a. 

 

9. O plural da palavra irmão é: 
a) Irmães. 
b) Irmões. 
c) Irmãos. 
d) Irmõeses. 

 

10. Penca é o coletivo de: 

a) Bananas. 
b) Selos. 
c) Estrelas. 
d) Cães. 

 

11. Complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa correta: 
Mamãe comeu um _____ de ______. 
a) Pedaçu – abacati. 

b) Pedaço – abacati. 
c) Pedasso – abacate. 
d) Pedaço – abacate. 

 
 
 
 
 

12. Há um substantivo abstrato em qual das alternativas? 

a) Livro. 
b) Caneta. 
c) Restaurante. 
d) Saudade. 

 

13.  Assinale a alternativa incorreta: 
a) O feminino de juiz é juíza. 
b) O feminino de patrão é patroa. 
c) O feminino de português é portuguesa. 
d) O feminino de herói é heróia. 

 

14. Em qual das alternativas o adjetivo está no grau 

superlativo? 
a) Ela é cuidadosíssima. 
b) O leão é feroz. 
c) Ele foi um garoto pobre. 
d) O fiel amigo foi viajar. 

 

15. O antônimo da palavra saborosa é: 
a) Desagradável. 

b) Gostosa. 
c) Saudável. 
d) Inteligente. 

 

16. Em qual das alternativas há o sinal de pontuação vírgula? 
a) “adorei o presente” 
b) ...adorei o presente... 
c) –adorei o presente- 
d) ,adorei o presente, 

 

17. Aponte a alternativa em que a palavra está escrita 

incorretamente: 
a) Barro. 
b) Ira. 
c) Rasgo. 
d) Ero. 

 

18. Em qual das alternativas abaixo há somente substantivos 
comuns? 
a) Limão – Lúcia. 
b) Letícia – Ilha Comprida. 
c) Salvador – pudim. 
d) Telefone – anel. 

 

19. Há um substantivo coletivo em: 
a) Viajantes. 
b) Alunos. 
c) Coleção. 
d) Navios. 

 

20. A palavra acentuada corretamente é: 

a) Plánta. 
b) Trîste. 
c) Céu. 
d) Agúa. 
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A tabela abaixo se refere às questões de 21 a 25: 

Rosa recebeu um panfleto do supermercado “Compre 
Muito” com as seguintes ofertas: 
 

PREÇO DA UNIDADE PREÇO DA PROMOÇÃO 

1 lata de Nescau R$4,32 3 latas de Nescau R$11,94 

1 lata de leite condensado 
R$2,68 

6 latas de leite condensado 
R$14,76 

1 lata de creme de leite 
R$2,10 

8 latas de creme de leite R$ 
14,88 

1 lata de molho de tomate  
R$0,98 

4 latas de molho de tomate 
R$2,76 

1 lata de atum R$2,24 8 latas de atum R$16,80 

1 lata de sardinha R$2,16 5 latas de sardinha R$10,30 

1 kg de feijão R$3,15 5 kg de feijão R$15,45 

1 Kg de farinha de trigo 
R$2,02 

5 Kg de farinha de trigo 
R$9,85 

1 copo de requeijão R$3,18 3 copos de requeijão R$9,21 

 

21. Quanto Rosa economizou comprando 8 latas de atum? 
a) R$ 0,82. 
b) R$ 1,12. 
c) R$ 2,22. 
d) R$ 2,10. 

 

22. Comprando as 6 latas de leite condensado, cada lata sai 

por: 
a) R$ 2,68. 
b) R$ 2,56. 
c) R$ 2,48. 
d) R$ 2,46. 

 

23. Uma pessoa que aproveitou as ofertas e comprou na 

promoção 5 latas de sardinha, 5 Kg de feijão e 3 copos de 
requeijão economizou quanto? 
a) R$ 5,19. 
b) R$ 1,13. 
c) R$ 0,49. 
d) R$ 1,89. 

 

24. Margarida, amiga de Rosa, aproveitou e comprou todos os 
produtos que estão em promoção. Pagou com três notas de 
R$ 20,00 e cinco notas de R$ 10,00. Quanto recebeu de 
troco? 
a) R$ 4,05. 
b) R$ 5,05. 
c) R$ 4,15. 
d) R$ 5,15. 

 

25. Luzia pensou em fazer um bolo e, para isso, foi ao 
supermercado aproveitar as ofertas também. Comprou as 
três latas de Nescau, as 6 latas de leite condensado, as 8 
de creme de leite e os 5 Kg de farinha de trigo. Quanto ela 
gastou nessa compra? 
a) R$ 49,78. 
b) R$ 53,86. 
c) R$ 48,93. 
d) R$ 51,43. 

 

26. O bolo que Luzia fez leva 1 2  Kg de farinha de trigo, 2 latas 

de creme de leite, 2 latas de leite condensado e 1 2  lata de 

Nescau. Quanto ela gastou para fazer esse bolo, uma vez 
que os produtos foram comprados na promoção? 
a) Menos de R$ 10,00. 
b) Mais de R$ 12,00. 
c) Entre R$ 10,00 e R$ 12,00. 
d) Entre R$ 15,00 e R$ 17,00. 

 
 
 
 
 
 
 

27. Na zona azul é permitido o estacionamento de veículos por 

no máximo duas horas, estando o veículo sujeito à multa se 
ultrapassar esse período.  

 

CARRO 
Nº 

CHEGADA 

1 7 h 45 min 

2 7 h 05 min 

3 8 h 30 min 

4 8 h 15 min 

Se o relógio do fiscal marca 9 h e 32 min, o carro que 
deverá ser multado é o de número: 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 

 

28. Uma escola planejou uma excursão ao Planetário. A 
princípio deveriam sair 5 ônibus com 38 alunos em cada 
ônibus. No dia da excursão, porém, não compareceram 18 
alunos. Quantos alunos foram a essa excursão? 
a) 132. 
b) 172. 

c) 142. 
d) 182. 

 

29. Em um cinema, para a primeira sessão de domingo, foram 
vendidos 308 ingressos. Se cada ingresso custa R$ 17,00, 
quanto o cinema arrecadou com esta sessão? 
a) R$ 5.236,00. 
b) R$ 1.054,00. 
c) R$ 714,00. 
d) R$ 884,00. 

 

30. Dona Neide casou em 1928 com 23 anos. Morreu com 87 

anos. Em que ano ela morreu? 
a) 1992. 
b) 1986. 
c) 1978. 
d) 1998. 

 

31. Uma doceira fez a metade de um milhar de docinhos e 
distribuiu-os igualmente em 4 tabuleiros. Quantos docinhos 
foram colocados em cada tabuleiro? 
a) 250. 
b) 125. 

c) 150. 
d) 225. 

 

32. Quanto mede a área da cozinha quadrada de 2,5 m de 
lado? 
a) 5 m². 
b) 6,25 m². 
c) 10 m². 
d) 7,5 m². 

 

33. Em uma gaiola havia três dezenas de sabiás e 5 dúzias de 

curiós, então nessa gaiola havia: 
a) Menos de 60 pássaros. 
b) Mais que 95 pássaros. 
c) Entre 89 e 92 pássaros. 
d) Mais que 86 e menos que 88 pássaros. 

 

34. Havia em uma festa alguns jovens. Às 22 horas 2 5  deles 

foram embora. Qual a fração que representa o número de 
jovens que continuaram na festa? 

a) 5
3 . 

b) 3
5 . 

c) 5
2 . 

d) 2
3 . 
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35. Tenho um terreno retangular que mede 10,5m de frente por 

21,75m de fundos. Qual é o perímetro desse terreno? 
a) 62,4. 
b) 32,35. 
c) 60,5. 
d) 64,5. 

 

36. Rita tinha 6 pacotes de açúcar com meio quilo cada um. 
Para fazer doces ela gastou 2,750 Kg. Quanto restou do 
açúcar? 
a) 250 g. 
b) 0,250 g. 
c) 350 g. 
d) 0,350 g. 

 

37. Dividindo-se certo número por 17, obtêm o quociente 12 e 

o resto é o maior possível. Qual é o dividendo? 
a) 200. 
b) 100. 
c) 220. 
d) 101. 

 

38. Se eu tivesse R$ 1,90 a mais do que tenho, poderia 

comprar 1 pacotinho de bala por R$ 2,50 e um chiclete por 
R$ 1,40. Quanto tenho? 
a) R$ 1,98. 
b) R$ 3,90. 
c) R$ 2,00. 
d) R$ 3,60. 

 

39. Comprei para dar ao meu pai no Dia dos Pais um par de 
meias e uma gravata, pagando por elas R$ 72,00. Quanto 
gastaria se comprasse só a gravata, sabendo que a meia 
custava a quinta parte do preço da gravata? 
a) R$ 12,00. 
b) R$ 60,00. 
c) R$ 48,00. 
d) R$ 38,00. 

 

40. Com R$ 25,50, quantos metros poderei comprar de uma 

renda que custa R$ 8,50 o metro? 
a) 2,5 m. 
b) 4 m. 
c) 3 m. 
d) 3,5 m. 

 

41. É o centro do sistema planetário onde estamos: 

a) O Planeta Terra. 
b) O Planeta Saturno. 
c) A Via Láctea. 
d) O Sol. 

 

42. Quais as regiões brasileiras que receberam maior número 
de imigrantes? 
a) Norte e Nordeste. 
b) Sudeste e Sul. 
c) Norte e Centro-Oeste. 
d) Centro-Oeste e Nordeste. 

 

43. Assinale o pico mais alto do Brasil e sua localização correta: 

a) Pico da Neblina – Rondônia. 
b) Pico da Neblina – Amazonas. 
c) Pico da Bandeira – Rondônia. 
d) Pico da Bandeira – Amazonas. 

 

44. Na Amazônia, nas encostas montanhosas das serras do Mar 
e da Mantiqueira, e ao longo de quase toda a orla litorânea, 
o clima apresenta-se: 

a) Sub-úmido. 
b) Úmido 
c) Super-úmido 
d) Semi-úmido. 

 
 
 
 
 

45. Ao proferir a frase Independência ou Morte, D. Pedro se 

dirigia naquele momento histórico, às margens do Riacho 
do Ipiranga: 
a) Às tropas fiéis a Portugal, que o cercavam. 
b) À sua família e, em especial, aos seus filhos. 
c) Aos camponeses brasileiros que naquele momento ali 

pescavam. 
d) Às tropas que o acompanhavam. 

 

46. A Coluna Prestes inicia-se: 
a) Do encontro dos revoltosos gaúchos e paulistas em Foz 

do Iguaçu. 
b) Do encontro dos revoltosos cariocas e paranaenses em 

Londrina. 
c) Do encontro dos revoltosos paraibanos e baianos em 

Campina Grande. 
d) Do encontro dos revoltosos paraenses e amazonenses 

em Manaus. 
 

47. Na década de 1920, surgiu um movimento amplo de jovens 

oficiais das Forças Armadas que propunha a moralização da 
vida pública, a adoção do voto secreto e a implementação 
de medidas em defesa dos interesses econômicos nacionais. 
Trata-se: 
a) Do Tenentismo. 
b) Da Guerra dos Farrapos. 
c) Dos Dezoito do Forte. 
d) Da Aliança Liberal. 

 

48. Não é uma medida tomada por D. João quando chegou ao 

Brasil: 
a) Instalação de escolas médicas no Rio e na Bahia. 
b) A criação do Banco do Brasil. 
c) A criação da Imprensa Régia. 
d) A elevação do Brasil à categoria de Colônia. 

 

49. O Brasil, com a seleção renovada, sagrou-se pela 8ª vez 
campeão da Liga Mundial de: 
a) Vôlei. 
b) Basquete. 
c) Futebol. 
d) Handebol. 

 

50. O atual Presidente do Senado Federal brasileiro, envolvido 

em denúncias de nepotismo, entre outras, é: 
a) Michel Temer. 
b) Renan Calheiros. 
c) José Sarney. 
d) José Jenuíno. 

 




