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PORTUGUÊS 
 

Fim de semana… 
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Essa semana demorou uns 15 dias pra passar, mas 

finalmente chegou o tão esperado fim de semana! 

Dessa vez eu vou tentar resolver um problema 

que me aflige há muito tempo, que é o de não conseguir 

falar corretamente os nomes das pessoas (aliás palavra 

nenhuma!) depois de tomar umas caixas e outras… 

Usarei um método semelhante ao da psicologia 

reversa. 

É simples: Achei um companheiro cujo nome é 

impossível pronunciar sem ter bebido nada. Logica-

mente, quando eu estiver pra lá de bagdá poderei pro-

nunciar o nome dele sem nenhuma dificuldade. 

Quer tentar também? Dá uma olhada no nome de-

le e depois conta pra gente qual foi o resultado: 

 

 
http://loucurasedevaneios.com.br/category/textos-engracados/ 

 

Com base no texto acima responda as questões de 01 a 09. 

 

01. O numeral “15” que aparece na linha 1 é classificado 

como: 

A) cardinal; 

B) ordinal; 

C) fracionário; 

D) coletivo; 

E) multiplicativo. 

 

02. Na frase “mas finalmente chegou o tão esperado final de 

semana”. A palavra grifada pode ser trocada, sem que haja 

alteração de sentido, por qualquer uma das palavras abaixo, 

EXCETO: 

A) porém; 

B) todavia; 

C) contudo; 

D) talvez; 

E) entretanto. 

 

03. A palavra “tentar” que aparece na linha 3 é uma verbo 

que se encontra: 

A) na quinta conjugação; 

B) na quarta conjugação; 

C) na terceira conjugação; 

D) na segunda conjugação; 

E) na primeira conjugação. 

 

 

 

 

 

04. O nome do sujeito na identidade é “Chalingtonglaevio-

nheechernavare”. Quanto à classificação dos nomes das pes-

soas, eles são classificados em: 

A) substantivos comuns; 

B) substantivos derivados; 

C) substantivos abstratos; 

D) substantivos próprios; 

E) substantivos coletivos. 

 

05. O verbo “poderei” que aparece na linha 11 do texto, se 

colocássemos no pretérito imperfeito ficaria: 

A) podia; 

B) poderia; 

C) pudesse; 

D) pude; 

E) pudera. 

 

06. A palavra “também” que aparece na linha 13 é: 

A) uma sílaba tônica; 

B) uma sílaba átona; 

C) oxítona; 

D) paroxítona; 

E) proparoxítona. 

 

07. A palavra dificuldade, separada corretamente fica: 

A) di – fi – cu – lda – de; 

B) difi – cul – da – de; 

C) difi – cul – dade; 

D) di – fi – cul – da – de; 

E) di – ficul – da – de. 

 

08. Ao usar a palavra “tomar”, que se encontra na linha 6, o 

autor quis falar: 

A) apoderar-se; 

B) beber; 

C) roubar; 

D) usurpar; 

E) tirar. 

 

09. Aponte a única alternativa em que NÃO aparece um an-

tônimo de da palavra “lógico”. 

A) Ilógico; 

B) Antilógico; 

C) Absurdo; 

D) Inconsequente; 

E) Razão. 

 

Observe a charge abaixo e responda as questões 10 e 11. 

 
http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/category/cultura/charges/page/3/ 
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10. As palavras CATÃO/ DÍVIDA são classificadas respecti-

vamente como: 

A) paroxítona / paroxítona; 

B) oxítona / proparoxítona; 

C) oxítona / paroxítona; 

D) paroxítona / oxítona; 

E) paroxítona / proparoxítona. 

 

11. A expressão facial do homem na charge acima é de: 

A) alegria; 

B) desespero; 

C) dor; 

D) apaixonado; 

E) raiva. 

 

12. Considere a frase a seguir: 

“Pra ser sincero, eu não acreditei na sua aquiescência.” 

A palavra em destaque tem como sinônimo todas as alternati-

vas abaixo, EXCETO: 

A) anuência; 

B) atitude; 

C) assentimento; 

D) consentimento; 

E) concordância. 

 

13. Assinale a única alternativa em que não aparece um mo-

nossílabo tônico. 

A) Vá 

B) Pá 

C) Brás 

D) Xô 

E) Lhes 

 

14. Marque a alternativa em que não aparece um adjetivo 

uniforme. 

A) Português; 

B) Gentil; 

C) Árabe; 

D) Vulgar; 

E) Inferior. 

 

15. Observando a imagem abaixo e utilizando expressões da 

informática, conclui-se que o computador: 

 
A) está doente; 

B) está com vírus; 

C) está danificado; 

D) está desprotegido; 

E) está desconfigurado. 

 

16. Aponte a alternativa em que aparece uma consoante nasal. 

A) Carro; 

B) Tribo; 

C) Mãe; 

D) Seda; 

E) Vaca. 

 

17. É sabido que o “H” não é propriamente uma consoante 

devido a ausência de som. A mesma é classificada como: 

A) dígrafo; 

B) letra fônica; 

C) letra diacrítica; 

D) letra diafragma; 

E) letra oclusa. 

 

Observe a imagem abaixo e responda as questões 18, 19 e 20. 

 
http://www.acucena.ind.br/blog/os-quadrinhos-nacionais-e-a-turma-da-monica/ 

 

18. A palavra “saiu” que aparece na imagem acima é classifi-

cada como: 

A) substantivo; 

B) adjetivo; 

C) numeral; 

D) artigo; 

E) verbo. 

 

19. Observando a feição do Cebolinha, chega-se a conclusão 

de que: 

A) ele está desesperado; 

B) ele está apaixonado; 

C) ele está surpreso; 

D) ele está triste; 

E) ele está com raiva. 

 

20. A palavra “O” que aparece no início das duas falas da 

Mônica é um: 

A) artigo; 

B) substantivo; 

C) interjeição; 

D) adverbio; 

E) preposição. 
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MATEMÁTICA 
 

21. Aponte a alternativa em que aparece o resultado da ex-

pressão numérica 5 + 3² x 5. 

A) 39 

B) 42 

C) 49 

D) 50 

E) 65 

 

22. Mayra tem 99 balas e quer dividir igualmente essas balas 

com 3 coleguinhas suas. Contudo ela antes de dividir deu 06 

balas ao seu irmão. Sendo assim, quantas balas cada colegui-

nha irá ficar? 

A) 30 

B) 31 

C) 32 

D) 33 

E) 34 

 

23. O resultado da expressão 13³ - 13² é:  

A) 902 

B) 1.983 

C) 1.987 

D) 2.028 

E) 3.028 

 

24. A imagem abaixo tem a forma geométrica de: 

 
http://www.multform.com.br 

A) quadrado; 

B) retângulo; 

C) paralelogramo; 

D) pentágono; 

E) trapézio. 

 

25. Na imagem abaixo encontramos as formas geométricas: 

 
http://lindauramatematica.blogspot.com.br/ 

 

A) retângulo, circulo e quadrado; 

B) triângulo, círculo e retângulo; 

C) pentágono, círculo e quadrado; 

D) quadrado, circulo e trapézio; 

E) trapézio, retângulo e quadrado. 

 

 

26. Na imagem a seguir os numerais que se encontram nos 

dois conjuntos ao mesmo tempo são: 

 
 

A) 1, 2, 3 

B) 1, 2, 3, 4, 5 

C) 4, 5 

D) 4, 5, 6, 7,  

E) Todos os numerais estão ao mesmo tempo nos dois 

conjuntos. 

 

27. Na soma dos algarismos romanos que estão no quadro 

abaixo o resultado é: 

    
 

A) 19 

B) 22 

C) 34 

D) 35 

E) 87 

 

28. O resultado da expressão 9² + 5  é: 

A) 9 

B) 45 

C) 55 

D) 63 

E) 86 

 

29. Assinale a alternativa em que aparece o resultado da ex-

pressão 12² + 12. 

A) 120 

B) 132 

C) 144 

D) 152 

E) 156 

 

30. Os cachorros vivem, em média, 14 anos. já as tartarugas 

chegam a viver 152 anos. Quantos anos uma tartaruga pode 

viver a mais que um cachorro? 

A) 130 anos; 

B) 134 anos; 

C) 136 anos; 

D) 138 anos; 

E) 140 anos. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

31. No estado, o Poder Legislativo é exercido pelo: 

A) Governador   

B) Desembargador 

C) Procurador Geral 

D) Deputado Estadual 

E) Secretário Chefe de Gabinete  

 

32. A revista se caracteriza por: 

A) ser um meio de comunicação impresso, geralmente 

um produto derivado do conjunto de atividades de-

nominado jornalismo; 

B) ser um recurso tecnológico das telecomunicações 

utilizado para propiciar comunicação por intermédio 

da transcepção de informações previamente codifi-

cadas em sinal eletromagnético que se propaga atra-

vés do espaço; 

C) ser uma publicação periódica de cunho informativo, 

jornalístico ou de entretenimento, geralmente volta-

da para o público em geral; 

D) ser um sistema eletrônico de reprodução de imagens 

e som de forma instantânea; 

E) um jogo eletrônico no qual o jogador interage com 

imagens enviadas a um dispositivo que as exibe, ge-

ralmente uma televisão ou um monitor. 

 

33. O teleférico é classificado como um transporte: 

 
http://www.culturamix.com/fotos/fotos-de-telefericos 

 

A) terrestre; 

B) aéreo; 

C) aquático; 

D) terrestre e aéreo; 

E) aquático e terrestre. 

 

34. O Dia de Finados, religiosamente, é comemorado no 

período de: 

A) fevereiro 

B) março 

C) junho 

D) agosto 

E) novembro 

 

35. Qual dos meios de comunicação abaixo as pessoas podem 

ouvir e falar ao mesmo tempo? 

A) a televisão 

B) o rádio 

C) a internet 

D) o jornal 

E) o fax 

 

36. Entre as localidades citadas abaixo, qual a que geralmente 

pertence à zona urbana? 

A) conjunto 

B) sítio 

C) chácara 

D) fazenda 

E) granja 

 

37. Aponte a alternativa em que não aparece uma economia 

do município de Rio Negrinho. 

A) Confecção; 

B) Móveis; 

C) Cerâmica; 

D) Tintas; 

E) Construção civil; 

 

38. A primeira estação ferroviária de Rio Negrinho foi inau-

gurada no ano de: 

A) 1872 

B) 1873 

C) 1913 

D) 1918 

E) 1920 

 

39. O aniversário do Município de Rio Negrinho é comemo-

rado no dia 24 de abril devido: 

A) a fundação da estação ferroviária; 

B) o nascimento de Jorge Zipperer; 

C) a fundação do colégio São José e o seminário funda-

dos pelo padre Luiz Gonzaga Steiner; 

D) ao sepultamento de Max Raschke porteiro da Cimo; 

E) ao seu desmembramento de São Bento do Sul. 

 

40. Os dizeres que estão gravados no brasão do município de 

Rio Negrinho são: 

A) trabalho e desenvolvimento; 

B) trabalho e pesquisa; 

C) trabalho e progresso; 

D) trabalho e austeridade; 

E) desde 1913. 




