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1ª – Parte – Português  
 
Canção do dia de sempre 
 
Tão bom viver dia a dia... 
A vida assim, jamais cansa... 
 
Viver tão só de momentos 
Como estas nuvens no céu... 
 
E só ganhar, toda a vida, 
Inexperiência... esperança... 
 
E a rosa louca dos ventos 
Presa à copa do chapéu. 
 
Nunca dês um nome a um rio: 
Sempre é outro rio a passar. 
 
Nada jamais continua, 
Tudo vai recomeçar! 
 
E sem nenhuma lembrança 
Das outras vezes perdidas, 
Atiro a rosa do sonho 
Nas tuas mãos distraídas... 
Mário Quintana 
 
01. Qual das palavras está separada corretamente? 
 

a) A-ssim 
b) Já-ma-is 
c) Nu-vens 
d) Lem-bra-nça 
e) Cha-pé-u 

 
02. É grafada com ‘s’ da mesma forma que ‘cansa’: 
 

a) Mudansa 
b) Lansa 
c) Dança 
d) Aliansa 
e) mansa 

 
03. Pela leitura do texto percebe-se que o autor: 
 

a) Está decepcionado com a vida. 
b) Acha a vida boa. 
c) Não gosta de trabalhar. 
d) Acha a natureza desagradável. 
e) Não percebe as belezas de um chapéu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04. O texto mostra que a garotinha gosta de: 
 

a) comer 
b) passear 
c) rir 
d) correr 
e) pular 

 
05. Em qual das alternativas as palavras estão 
corretamente na ordem alfabética? 
 

a) Garotinha-sobrar-saco-pipoca 
b) Garotinha-pipoca-saco-sobrar 
c) Sobrar-saco-pipoca-garotinha 
d) Pipoca-garotinha-sobrar-saco 
e) Pipoca-sobrar-saco-garotinha 

 
06. Em qual das alternativas o verbo ‘sobrar’ está no 
passado? 
 

a) Sobra 
b) Sobram 
c) Sobrará 
d) sobrou 
e) sobrado 

 
Os DJs dos ônibus 
 
Lucas escuta forró, Tiago gosta de hip hop evangélico, 
Luciene adora música pop, Antônio não perde uma 
resenha esportiva e Diego adora uma música brega. Agora 
imagine se cada um resolve escutar o som predileto sem 
fone e bem alto no ônibus? Se a ideia parece absurda é 
sinal que você não tem andado de coletivo. Muitas vezes é 
a música do vizinho de cadeira que está em alto e bom 
som. 
 
07. Assinale a alternativa correta: 
 

a) ‘forró’ é acentuada porque é dissílaba 
b) ‘evangélico’ é acentuada porque é uma 

proparoxítona. 
c) Ônibus’ é acentuada porque termina com ‘s’ 
d) ‘Antônio’ é uma palavra polissílaba. 
e) ‘música’ está acentuada incorretamente. 

 
08. No texto, a palavra ‘coletivo’ é o mesmo que: 
 

a) Música 
b) Vizinho 
c) Cadeira 
d) Ônibus 
e) Som 

 
09. Assinale a única alternativa que NÃO contém um 
dígrafo: 
 

a) vizinho 
b) forró 
c) escutar 
d) resenha 
e) quieto 

 
10. Marque a alternativa em que a pontuação do texto está 
INCORRETA: 
 

a) Onde está o seu irmão? 
b) Maria, Pedro, Ana e João chegarão logo cedo. 
c) Mas que susto! 
d) Desejo participar do trabalho em grupo. 
e) Por que ninguém me avisou nada. 
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2ª – Parte – Matemática     

 
11. O resultado da divisão de um número misterioso por 27 
é 81. É correto afirmar que o produto dos dígitos desse 
número é: 
 

a) 112 
b) 115 
c) 124 
d) 145 
e) 182 

 
12. Uma geladeira pode ser comprada por R$ 990,00 à 
vista ou em 12 vezes de R$ 99,00. Se um cliente resolver 
comprar em 12 vezes podemos dizer que, em relação ao 
preço de à vista, ela pagará: 
 

a) 20% a mais. 
b) 198% a mais. 
c) 30% a menos. 
d) 15% a menos. 
e) 19,8% a menos. 

 
13. Num almoxarifado existem 103945 canetas. O 
proprietário vai colocá-las em caixas que suportam até 75 
canetas. Nessa situação, é correto afirmar que a 
quantidade mínima de caixas que serão usadas por ele 
para que não fique nenhuma caneta sem caixa é: 
  

a) 1384 
b) 1385 
c) 1386 
d) 1387 
e) 1388 

 
14. Um engenheiro calculou o volume de água que é 
possível armazenar num tanque e o resultado foi 7,18 m³. 
Esse volume equivale a: 
 

a) 718 L 
b) 7180 ml 
c) 71800 ml 
d) 7,18 L 
e) 7180 L 

 
15. Um automóvel que custa R$ 29000,00, à vista, seria 
vendido por R$ 19000,00 se fossem retirados os impostos. 
Nessa situação, uma pessoa que compra um desses 
carros, à vista, estaria pagando de impostos, 
aproximadamente, 
 

a) 33,5% 
b) 34,5% 
c) 35,5% 
d) 36,5% 
e) 37,5% 

 
16. Jonas depositou R$ 5000,00 na caderneta de 
poupança, que proporciona 0,5% de ganhos mensais, 
durante sete anos. Suponha que não haja correção 
monetária. É correto afirmar que, depois desse período, 
Jonas terá em sua caderneta: 
 

a) R$ 8400,00 
b) R$ 7100,00 
c) R$ 2100,00 
d) R$ 9700,00 
e) R$ 1200,00 

17.  Analisando as proposições: 
 

I.  Todo número natural é um número primo. 
II.  A união dos naturais primos com os compostos 

formam os números naturais. 
III.  Entre 10 e 20 existem cinco números primos. 

 
Está(ao) correta(s): 
 

a) I e II 
b) II e III 
c) I e III 
d) II 
e) III 

 
18. A idade de Francisco é um terço da idade de sua mãe 
e ele é mais velho que seu irmão em 13 anos. Se a idade 
de sua mãe é 60 anos, a idade de seu irmão é: 
 

a) 3 anos. 
b) 4 anos. 
c) 5 anos. 
d) 6 anos. 
e) 7 anos. 

 
19. Uma caixa de ovos suporta 30 ovos. Num lote de 9530 
ovos podemos dizer que existem no mínimo: 
 

a) 315 caixas. 
b) 316 caixas. 
c) 317 caixas. 
d) 318 caixas. 
e) 319 caixas. 

 

20. O resultado da expressão 
2
1

2,0
75,401,0

⋅⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +
 é, 

aproximadamente: 
  

a) 23,7 
b) 14,1 
c) 11,9 
d) 7,3 
e) 8,4 

 
 

3ª – Parte – Conhecimentos Gerais   
 
 
21. A árvore mais velha do Brasil é um: 
 

a) Jequitibá-rosa 
b) Ipê-Rosa 
c) Ipê-Roxo 
d) Ipê-Amarelo 
e) Pau-Brasil 

 
22. O Massacre de Srebrenica, maior genocídio do pós-
guerra, completou em 2010: 
 

a) 10 anos. 
b) 15 anos. 
c) 20 anos. 
d) 25 anos. 
e) 30 anos. 
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23. Este é o planeta: 
 
 

a) Urânio 
b) Saturno 
c) Vênus 
d) Júpiter 
e) Netuno 

 
24. Indique a alternativa que relata as formas geométricas 
presentes na figura a seguir: 
 

 
 

a) Retângulo, trapézio e círculo. 
b) Paralelogramo, trapézio e elipse. 
c) Elipse, círculo e trapézio. 
d) Quadrado, trapézio e círculo. 
e) Quadrado, círculo e paralelogramo. 

 

25. Que esporte é este indicado 
na figura: 
 

a) Arena Soccer 
b) Badminton 
c) Críquete 
d) Esgrima 
e) Wushu 

 

26. .  Esta bandeira é de qual 
estado brasileiro? 
 

a) Acre 
b) Amapá 
c) Bahia 
d) Mato Grosso 
e) Rio Grande do Norte 

 
27. Qual destas cidades NÃO possui mais de 100.000 
habitantes? 
 

a) Cabo de Santo Agostinho. 
b) Camaragibe. 
c) Garanhuns. 
d) São Lourenço da Mata. 
e) Vitória de Santo Antão. 

28. O novo feriado em Pernambuco, escolhido por voto 
porpular, refere-se a: 
 

a) 15 de março, data magna de Pernambuco, 
representa a Revolução de Pernambuco. 

b) 6 de março, data magna de Pernambuco, 
representa a Revolução de Pernambuco. 

c) 18 de maio, data magna de Pernambuco, 
representa a Revolução dos Padres 

d) 12 de abril, data magna de Pernambuco, 
representa a Revolução dos padres. 

e) 5 de maio, data magna de Pernambuco, 
representa a Revolução de Pernambuco 

 
29. A princesa Isabel assinou a lei Áurea que aboliu a 
escravidão no Brasil em: 
 

a) 15 de março de 1878. 
b) 18 de maio de 1898. 
c) 13 de maio de 1888. 
d) 23 de maio de 1868. 
e) 15 de agosto de 1868. 

 
30. Em que ano o senado brasileiro foi criado: 
 

a) 1824 
b) 1826 
c) 1828 
d) 1830 
e) 1832 

 
31. É o conjunto formado pelos seres vivos, pelo meio 
ambiente onde vivem e pelas relações que esses seres 
mantêm entre si e com o meio. 
 

a) Ecossistema 
b) Ecologia 
c) Ecoturismo 
d) Exosfera 
e) Bioma 

 
32. Que cobra é também conhecida como Anaconda: 
 

a) Jararaca 
b) Jibóia 
c) Naja 
d) Sucuri 
e) Surucucu 

 

33. A figura em 3D tem quantos 
lados? 
 

a) 8 lados. 
b) 9 lados. 
c) 10 lados. 
d) 11 lados. 
e) 12 lados. 
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34. O nome correto de nosso país é? 
 

a) Brasil. 
b) República Federativa do Brasil. 
c) República Federativa do Brasileira. 
d) Monarquia Federativa do Brasil. 
e) Monarquia Federativa do Brasileira. 

 

35. Este símbolo é representado por 
que letra? 
 

a) A 
b) B 
c) C 
d) D 
e) E 

 
36. Assunção é a capital de qual país? 
 

a) Paraguai 
b) Alemanha 
c) Uruguai 
d) Sudão 
e) Argentina 

 
37. Devemos lavar as mãos nas seguintes situações, 
EXCETO: 
 

a) Após acordar. 
b) Sempre que se apresentarem sujas. 
c) Sempre que mudar de tarefa.  
d) Depois de manipular alimentos crus. 
e) Após utilizar o sanitário. 

 
38. Referente aos cuidados com a água sanitária é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Guarde em recipiente fechado e em local 
ventilado e longe de raios solares e calor.  

b) Nunca misture com vinagre, ácido muriático ou 
agente de limpeza. Pode haver liberação de 
gases prejudiciais à saúde.  

c) Não use o Hipoclorito de Sódio direto na pele.  
d) Mantenha longe das crianças e animais 

domésticos.  
e) A embalagem só pode ser reutilizada após uma 

sua limpeza. 
 
39. A explosão da plataforma ___________ocorreu no dia 
20 de abril de 2010, no Golfo do México, nos Estados 
Unidos. O desastre consistiu na explosão da plataforma de 
petróleo semi-submersível. 
 
A alternativa que preenche a lacuna é: 
 

a) Amoco Cadiz. 
b) Mar de Aral. 
c) Deepwater Horizon. 
d) P-51. 
e) P-36. 

 

40. Em que data foi dita esta frase: "Como é para o bem de 
todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao 
povo que fico!" 
 

a) 7 de setembro de 1500. 
b) 6 de março de 1745. 
c) 9 de janeiro de 1822. 
d) 19 de novembro de 1880. 
e) 15 de novembro 1889. 

 
 

FIM DO CADERNO 




