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1. A palavra mesa é: 
a) Monossílaba. 
b) Dissílaba. 
c) Trissílaba. 
d) Polissílaba. 

 

2. Há um substantivo abstrato sublinhado em: 
a) Encontrei no ônibus aquele lindo rapaz! 
b) Vamos para Recife? 
c) Mamãe fez um brigadeiro delicioso. 
d) Estou apaixonada por você! 

 

3. O plural de amável é: 
a) Amávels. 
b) Amáveis. 
c) Amáves. 
d) Amávelis. 

 

4. Indique a palavra acentuada corretamente: 
a) Helicóptero. 
b) Violetá. 
c) Feíra. 
d) Moînho. 

 

5. As palavras pêssego e automóvel são, respectivamente: 
a) Ambas proparoxítonas. 
b) Ambas paroxítonas. 
c) Proparoxítona e paroxítona. 
d) Proparoxítona e oxítona. 

 

6. O plural do substantivo está errado em: 
a) Melões. 
b) Cristãos. 
c) Mãos. 
d) Cãos. 

 

7. Aquelas salas são muito grandes! Se substituído por qual 
das palavras abaixo, o termo em destaque fica com o 
sentido oposto? 
a) Vastas. 
b) Amplas. 
c) Vistosas. 
d) Limitadas. 

 

8. Ele regressou de Minas Gerais, significa dizer que ele: 
a) Ele irá para Minas Gerais. 
b) Ele voltou de Minas Gerais. 
c) Ele morará em Minas Gerais. 
d) Ele passeará em Minas Gerais. 

 

9. A lacuna se completa com a letra Z: 
a) Pre_ado. 
b) Defe_a. 
c) Vi_ita. 
d) Trê_. 

 
 

10. Há uma palavra oxítona em: 
a) Jacaré. 
b) Relógio. 
c) Água. 
d) Automóvel. 

 

11. Há um substantivo concreto em: 
a) Garrafa. 
b) Saudades. 
c) Paixão. 
d) Sinceridade. 

 

12. Há uma palavra dissílaba em: 
a) Sede. 
b) Comunhão. 
c) Rapidez. 
d) Fé. 

 

13. O substantivo coletivo que representa um conjunto de 
obras de arte chama-se: 
a) Atilho. 
b) Clientela. 
c) Conclave. 
d) Acervo. 

 

14. Complete as lacunas abaixo, com a devida ortografia, e 
indique a alternativa correta: 
O ______ estava ____ com tanto barulho. 

 
a) Óspede – exausto. 
b) Hóspede – exausto. 
c) Hóspede – ezausto. 
d) Hóspedi – ezausto. 

 

15. A titia ficou espantada com tanta desorganização. Na 
frase, o termo sublinhado mantém o mesmo significado se 
substituído por: 
a) Entusiasmada. 
b) Atônita. 
c) Chateada. 
d) Emocionada. 

 

16. A separação silábica está correta em: 
a) A-le-gr-ia. 
b) Ma-l. 
c) A-le-m-ão. 
d) Sé-cu-lo. 

 

17. A relação dos substantivos feminino e masculino está 
incorreta em: 
a) Barão – baronesa. 
b) Cavalo – égua. 
c) Sacerdote – sacerdota. 
d) Príncipe – princesa. 
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18. Indique a alternativa em que há duas palavras sinônimas: 
a) Encerrar – iniciar. 
b) Detestar – estragar. 
c) Cruel – desumano. 
d) Acelerar – consentir. 

 

19. A palavra está escrita corretamente em: 
a) Mixirica. 
b) Mexirica. 
c) Michirica. 
d) Mexerica. 

 

20. Assinale a alternativa incorreta sobre os substantivos: 
a) A palavra porco-espinho é um substantivo composto. 
b) Riacho é o diminutivo do substantivo rio. 
c) Fornalha é o aumentativo do substantivo forno. 
d) A palavra livro é um substantivo próprio. 

 

21. A lacuna se completa com lh ao invés de li em: 
a) Sandá_a. 
b) Cí_o. 
c) Carti_a. 
d) Mobí_a. 

 

22. Complete as lacunas abaixo, com a devida ortografia, e 
indique a alternativa correta: 
Houve muito ____ na venda da _____! 

 
a) Interesse – pouzada. 
b) Interece – pousada. 
c) Interece – pouzada. 
d) Interesse – pousada. 

 

23. Há o antônimo da palavra importuno na alternativa: 
a) Chato. 
b) Maçante. 
c) Precipitado. 
d) Agradável. 

 

24. O Estado de Pernambuco pertence à Região: 
a) Nordeste. 
b) Sudeste. 
c) Sul. 
d) Centro-oeste. 

 

25. Em outubro de 2010 haverá eleições, para eleger, dentre 
outros: 
a) Prefeitos municipais. 
b) Vereadores. 
c) Presidente da República. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 
 
 
 
 
 

26. Complete a lacuna da notícia amplamente divulgada na 
Imprensa falada e escrita: 
Agora em setembro entrou em vigor Resolução do Contran 
(Conselho Nacional de Trânsito), que estabelece, com 
algumas exceções, que crianças de até ___ anos de idade 
deverão ser transportadas no banco traseiro do carro em 
cadeirinhas ou acentos de elevação, conforme a idade.  

 
a) 04 (quatro) anos. 
b) 06 (seis) anos. 
c) 07 (sete) anos. 
d) 08 (oito) anos. 

 

27. Tenho um milhar de laranjas e quero embalá-las em sacos 
que contenham 1 dezena em cada saco. Quantos sacos de 
laranja vou obter? 
a) 1.000. 
b) 100. 
c) 10. 
d) 1. 

 

28. Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, 
aos valores de A, B e C para que a subtração fique correta: 
a) 3; 2; 7. 
b) 3; 3; 7. 
c) 3; 2; 3. 
d) 2; 2; 3. 

 

29. Um reservatório de suco mede 15 m de comprimento, por   

8 m de largura e 3 m de altura. Se foi consumido     desse 

suco, quanto sobrou? 
a) 90 m³. 
b) 360 m³. 
c) 270 m³. 
d) 180 m³. 

 

30. Regina e Lúcia tinham mesma quantia de Reais na carteira, 
mas Lúcia comprou uma bolsa da Regina por R$ 59,00. 
Quantos Reais Regina tem agora a mais do que Lúcia? 
a) R$ 108,00. 
b) R$ 59,00. 
c) R$ 118,00. 
d) R$ 29,50. 

 

31. Se a diferença entre dois números é 4,64 e a soma entre 
eles é 12,02, qual é o menor desses números? 
a) 6,01. 
b) 5,34. 
c) 7,36. 
d) 3,69. 

 

32. 12,4 m representa o mesmo que: 
a) 124 cm. 
b) 124.000 mm. 
c) 1,24 dam. 
d) 0,124 km. 
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33. Uma fábrica embala seus pregos em caixas com 280 pregos 
em cada uma. Se para entregar uma venda, foi enviada 509 
dessas caixas, quantos pregos foram encomendados nesse 
pedido? 
a) 142.520. 
b) 16.520. 
c) 91.620. 
d) 40.720. 

 

34. Roberto separou uma parte quadrada de sua chácara para 
formar um pomar com 8 m de lado e vai cercá-lo com 5 
linhas horizontais de arame farpado, deixando uma parte 
de 1,2 m para colocar um portão. Quantos metros de 
arame serão necessários? 
a) Menos de 144 m. 
b) Mais de 152 m e menos de 158 m. 
c) Entre 148 m e 152 m. 
d) Mais de 159 m. 

 

35. Um avô repartiu R$ 15.700,00 entre seus 3 netos. Ao mais 
velho ele deu R$ 1.500,00 a mais que o 2º e a este deu R$ 
800,00 a mais que o 3º. Quanto recebeu o 1º neto? 
a) R$ 6.500,00. 
b) R$ 7.300,00. 
c) R$ 4.200,00. 
d) R$ 3.100,00. 

 

36. Se     de uma certa quantia é igual a R$ 70,00, qual é a 

quantia inteira? 
a) R$ 140,00. 
b) R$ 280,00. 
c) R$ 175,00. 
d) R$ 105,00. 

 

37. Júlia comprou um fogão e deu R$ 280,00 de entrada e o 
restante vai pagar em 5 vezes de R$ 75,00. Quanto pagou 
por esse fogão? 
a) R$ 715,00. 
b) R$ 655,00. 
c) R$ 475,00. 
d) R$ 575,00. 

 

38. Mandei colocar um arremate que custa R$ 10,75 o metro 
colocado, em um tapete com 1,9 m de largura por 3,2 m de 
comprimento. Quanto pagarei por esse serviço? 
a) R$ 111,00. 
b) R$ 49,12. 
c) R$ 109,65. 
d) R$ 54,82. 

 

39. Renata nasceu em 1.976 e se casou com 29 anos em: 
a) 2.005. 
b) 1.994. 
c) 2.004. 
d) 1.995. 

 

40. Qual é o número que dividido por 31 dá 1.765 e tem como 
resto 3? 
a) 32.515. 
b) 46.517. 
c) 68.714. 
d) 54.718. 

 

41. Leandro foi à feira e comprou 2 dúzias de bananas, 1 
dezena de ameixa e 1 centena de laranja. Quantas frutas 
ele comprou? 
a) 122. 
b) 134. 
c) 148. 
d) 118. 

 

42. Quanto mede a área de um terreno retangular cujo 
perímetro é 112 m e o comprimento é o triplo da largura? 
a) 462 m². 
b) 588 m². 
c) 628 m². 
d) 394 m². 

 

43. Uma bolsa e uma sandália custaram juntas R$ 350,00. A 
bolsa custou R$ 120,00 a mais que a sandália. Qual foi o 
preço da bolsa? 
a) R$ 115,00. 
b) R$ 235,00. 
c) R$ 285,00. 
d) R$ 195,00. 

 

44. Se Laerte cobra R$ 4,68 a hora, e trabalha 9 horas por dia e 
recebeu por um certo serviço R$ 631,80, quantos dias ele 
trabalhou? 
a) 22. 
b) 18. 
c) 15. 
d) 27. 

 

45. 8 horas e 43 minutos têm: 
a) 523 minutos. 
b) 343 minutos. 
c) 673 minutos. 
d) 463 minutos. 

 

46. Em uma loja há uma banca cheia de retalhos. Escolhi 4 
retalhos iguais apenas com metragens diferentes: o 
primeiro tem 0,8 dam, o segundo 224 cm, o terceiro 0,3 m 
e o quarto 32 dm. Quantos metros desse tecido obtive com 
esses retalhos? 
a) 16,64 m. 
b) 12,76 m. 
c) 15,32 m. 
d) 13,74 m. 
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47. Quantos litros correspondem a 12 hℓ de água? 
a) 12 ℓ. 
b) 120 ℓ. 
c) 1.200 ℓ. 
d) 12.000 ℓ. 

 

48. Guilherme tem R$ 5.480,00 e Henrique tem     da quantia 

que Guilherme tem. Quanto tem Henrique? 
a) R$ 4.820,00. 
b) R$ 4.110,00. 
c) R$ 3.850,00. 
d) R$ 3.260,00. 

 

49. Um certo filme tem duração de 2 horas e 45 minutos. Se o 
filme iniciou às 20 horas e 30 minutos, ele acabará às: 
a) 22 horas e 15 minutos. 
b) 23 horas e 15 minutos. 
c) 23 horas e 25 minutos. 
d) 22 horas e 25 minutos. 

 

50. Andréa foi ao mercado e comprou 8 latas de leite 
condensado por R$ 2,12 cada uma, 6 latas de creme de leite 
a R$ 2,46 cada, 2 latas de ervilha a R$ 1,98 cada, 3 pacotes 
de macarrão a R$ 4,26 cada e 1,75 kg de carne a R$ 13,60 o 
kg. Quanto recebeu de troco se pagou com 2 notas de       
R$ 50,00? 
a) R$ 36,74. 
b) R$ 48,26. 
c) R$ 18,26. 
d) R$ 27,74. 
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