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PORTUGUÊS 

 

Leia o texto abaixo com atenção para responder as questões de número 1 a 3. 
 

Poluição do tráfego 
 

 Quase todos os tipos de transporte urbano, dos carros aos ônibus 
e caminhões, sujam o ar. Os veículos são movidos a gasolina, álcool e óleo 
diesel. Quando esses combustíveis são queimados, eles espalham gases e 
vapores no ar. 
 Os motores a diesel costumam queimar mais completamente seu 
combustível e são mais econômicos que os motores a gasolina. Entretanto, 
eles também soltam fumaça densa e escura que polui o ar. 
 A poluição provocada pelos carros não afeta apenas a atmosfera; 
ela pode colocar em risco também a nossa saúde. Os poluentes do ar podem 
causar irritações na pele e olhos, como também problemas respiratórios. 

(M. Bright. Poluição do tráfego.) 
 

01. De acordo com o texto, por que os combustíveis utilizados no transporte 
urbano poluem o ar? 
(A) Porque os motores a diesel queimam mais completamente seu 

combustível 
(B) Porque os motores a diesel são mais econômicos que os motores a 

gasolina. 
(C) Porque quando eles são queimados espalham gases e vapores no 

ar. 
(D) Porque apenas os motores a gasolina soltam fumaça densa e 

escura que polui o ar. 
 

02. Segundo o texto, quais são os afetados pela poluição provocada pelos 
transportes urbanos? 
(A) A principal afetada pela poluição provocada pelos transportes 

urbanos é a atmosfera. 
(B) Os principais afetados são a pele, os olhos e o aparelho 

respiratório. 
(C) Os veículos movidos a gasolina, álcool e óleo diesel são os 

principais responsáveis por afetar a atmosfera. 
(D) A poluição provocada pelos transportes urbanos afeta a atmosfera 

e a nossa saúde. 
 

03. A que classe morfológica pertence a palavra em destaque no trecho: 
“Entretanto, eles também soltam fumaça densa e escura que polui o ar.” 
(A) Pronome relativo. 
(B) Conjunção adversativa. 
(C) Advérbio conclusivo. 
(D) Advérbio de afirmação. 

 
04. Na sentença abaixo, a que classe morfológica pertence a palavra 

sublinhada? 
 

“O local impróprio certamente intimidou o rapaz.” 
 

(A) Preposição 
(B) Advérbio 
(C) Conjunção 
(D) Pronome 

 

05. Assinale a alternativa em que o vocábulo apresenta-se corretamente 
acentuado. 
(A) Ítens 
(B) Juíz 
(C) Rítmo 
(D) Hífen 

 
06. Marque a alternativa em que há um vocábulo com ortografia 

INCORRETA. 
(A) Supertição, analisar. 
(B) Privilégio, mendigo. 
(C) Adivinho, iogurte. 
(D) Prazerosamente, ajeitar. 

 
07. Assinale a alternativa em que há uma palavra que apresenta 

INCORRETA divisão silábica. 
(A) Fu-ma-ça;  
(B) Mão, en-xa-guou;  
(C) Co-e-lho, due-lo;  
(D) Téc-ni-co, pro-fes-so-ra; 

 
08. Marque a alternativa que apresenta um ditongo e um hiato, 

respectivamente. 
(A) Iguais, saúde. 
(B) Roupa,Uruguai. 
(C) Couro, história. 
(D) Foice, ruim. 

 
09. Qual das alternativas completa corretamente as lacunas da oração 

abaixo: 
 

“Os homens __________ estavam usando ternos __________. 
 

(A) Todos-poderosos, azul-marinhos. 
(B) Todo-poderosos, azul-marinho. 
(C) Todo-poderosos, azuis-marinho. 
(D) Todos-poderosos, azuis-marinhos. 

 
10. Assinale a alternativa que contempla um vocábulo dissílabo, um 

trissílabo e um polissílabo, respectivamente. 
(A) Qual, enjoar, compostura. 
(B) Reis, história, faixada. 
(C) Transpor, alegrou, averiguou. 
(D) Caída, baleia, jesuíta. 

 
11. No período: “Nunca mais recobrou a saúde por inteiro.”, temos: 

(A) Uma oração. 
(B) Duas orações. 
(C) Duas frases. 
(D) Duas orações e uma frase. 

 
12. Qual o sujeito da oração “O sino anunciava alegremente a missa.”? 

(A) O sino. 
(B) Anunciava alegremente. 
(C) Sino. 
(D) A missa. 

 
13. A que classe morfológica de palavras pertence o vocábulo sublinhado 

na oração: “Estes rapazes já estiveram aqui.”?  
(A) Artigo 
(B) Pronome 
(C) Substantivo 
(D) Advérbio 

 
14. Marque a alternativa que apresenta um dígrafo. 

(A) Bloco 
(B) Gnomo 
(C) Forte 
(D) Nascer 

 
15. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase 

abaixo:  
 

“A ________ de brinquedos desta loja é muito ____________.” 
 

(A) Cessão, comprida. 
(B) Cessão, cumprida. 
(C) Seção, comprida. 
(D) Seção, cumprida. 

 
16. Aponte a alternativa em que há uma palavra acentuada pelo mesmo 

motivo que a palavra “ÚMIDO”. 
(A) Tática 
(B) Idéia 
(C) Pólen 
(D) Álbum 

 
MATEMÁTICA 

 
17. Qual o valor da expressão 5 x {12 ÷ [(3 + 1)

2
 ÷ (3

2
 – 5

0
)]}? 

(A) 30 
(B) 24 
(C) 15 
(D) 5 

 
18. Para transportar água para encher um tanque foram utilizados 16 

caminhões-pipa com capacidade de 5m
3
 cada um. Se a capacidade 

desse caminhão fosse de 4m
3
, quantos caminhões seriam 

necessários para encher o mesmo tanque? 
(A) 14 caminhões 
(B) 16 caminhões 
(C) 18 caminhões 
(D) 20 caminhões 

 
19. Um comerciante vendeu 4/5 de uma peça de arame e ainda lhe 

restaram 24 metros. Quanto media essa peça? 
(A) 60 metros 
(B) 80 metros 
(C) 120 metros 
(D) 180 metros 
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20. Paulo tem R$ 450,00 e João tem R$ 300,00. No mês seguinte João 

gastou R$ 60,00, porém Paulo continuou com R$ 150,00 a mais que 
João. Isso pode ter acontecido porque: 
(A) Paulo deu R$ 60,00 a João. 
(B) João ganhou mais R$ 80,00 no trabalho. 
(C) Paulo gastou R$ 60,00. 
(D) João deu a Paulo R$ 150,00. 

 
21. Conjuntos podem ser definidos como sendo qualquer grupo ou coleção 

de objetos, números, letras, etc. Os componentes de um conjunto são 
chamados elementos. Sendo assim, sabemos que dois conjuntos são 
iguais quando: 
(A) São compostos por elementos iguais. 
(B) São compostos pelos mesmos elementos. 
(C) São compostos pelo mesmo número de elementos. 
(D) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
22. Marque a sentença verdadeira. 

(A) O número 89 é primo. 
(B) O número 1 é o menor número primo. 
(C) O número 24 é divisor de 12. 
(D) O número 2 é múltiplo de 10. 

 
23. Sabendo que com um litro de suco podemos encher 4 copos grandes ou 

6 copos pequenos, quantos litros de suco são necessários para encher 
48 copos pequenos e 32 copos grandes? 
(A) 8 litros 
(B) 12 litros 
(C) 16 litros 
(D) 18 litros 

 
24. Uma adega dispõe de 150 barris de vinho, sendo que cada barril contém 

160 litros de vinho. O vinho será colocado em garrafas de 750 ml de 
capacidade. Quantas garrafas serão necessárias para colocar todo o 
vinho dos barris? 
(A) 16 garrafas 
(B) 16.000 garrafas 
(C) 32 garrafas 
(D) 32.000 garrafas 

 
25. Se um quilograma de queijo custa R$ 12,00, Quanto custa 700 gramas 

desse queijo? 
(A) R$ 6,00 
(B) R$ 8,40 
(C) R$ 10,50 
(D) R$ 11,00 

 
26. Qual o mínimo múltiplo comum entre os números 21, 28 e 35? 

(A) 420 
(B) 210 
(C) 60 
(D) 7 

 
27. Um lado de um triângulo isósceles mede 18 centímetros e o perímetro 

desse triângulo mede 61 centímetros. Quanto mede a base desse 
triângulo? 
(A) 18 cm 
(B) 25 cm 
(C) 36 cm 
(D) 40 cm 

 
28. Um pasto tem 80 metros de largura e 60 metros de comprimento. Será 

reservada uma área de 24 metros quadrados para construção de um 
abrigo. A área restante será distribuída para o gado, de forma que cada 
animal ocupe 4m

2
. Qual o número máximo de animais que esse pasto 

comportará? 
(A) 1.194 
(B) 1.200 
(C) 1.224 
(D) 1.350 

 
29. Qual a taxa de juros simples que deve ser empregada para que um 

capital de R$ 12.000,00 renda, durante 2 anos, R$8.640,00? 
(A) 36% ao mês 
(B) 12% ao mês 
(C) 6% ao ano 
(D) 3% ao mês. 

 
 
 
 

 
30. Em 6 dias, 4 pedreiros constroem 96 m

2
 de um muro. Quantos metros 

quadrados serão construídos por 6 pedreiros em 10 dias? 
(A) 280 m

2
 

(B) 240 m
2
 

(C) 160 m
2
 

(D) 144 m
2
 

 

31. Somando as idades de Maria e Clara obtemos 40. Subtraindo a idade 
de Maria da idade de Clara obtemos 10. Qual a idade de Maria, 
sabendo que ela é a mais nova? 
(A) 10 anos 
(B) 12 anos 
(C) 15 anos 
(D) 25 anos 

 
32. Pensei em um número, em seguida somei 4 a ele, depois dividi o 

resultado por 4. Multipliquei esse resultado por 6 e obtive 24. Em que 
número pensei? 
(A) 4 
(B) 6 
(C) 8 
(D) 12 

 

 

 

 

 







