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1. Aponte a alternativa que preenche as lacunas de acordo com a 
norma culta da língua: 
Como de ______, o ______ foi regar as _______ de sua avó. 
a) Costume – moleque – orquídeas. 
b) Custume – moleque – orquídias. 
c) Costume – moleque – orquídias. 
d) Custume – muleque – orquídeas. 

 

2. Indique a alternativa em que a palavra foi acentuada de forma 
errada: 
a) Discípulo. 
b) Revólver. 
c) Feíura. 
d) Avós. 

 

3. Aponte a alternativa incorreta sobre os substantivos coletivos: 
a) Arquipélago representa um conjunto de ilhas. 
b) Manada representa um conjunto de bois. 
c) Vara representa um conjunto de porcos. 
d) Resma representa um período de mil anos. 

 

4. Aponte a alternativa incorreta em relação ao gênero do 
substantivo: 
a) As aeromoças disseram que houve uma pane no sistema. 
b) Coloque a gengibre no chá. 
c) A minha faringe está inflamada. 
d) A hélice do helicóptero foi danificada. 

 

5. Analise as afirmativas abaixo acerca da flexão dos substantivos: 
I. No Havaí, dois vulcões entraram em erupção. 

II. Há ainda uns dois melões na fruteira. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

6. Assinale a alternativa em que a locução adjetiva NÃO corresponde 
com o adjetivo em questão: 
a) Reunião de professores = reunião docente. 
b) Amor de irmão = amor fraternal. 
c) Tratamento de cabelo = tratamento cefálico. 
d) Rebanho de cabra = rebanho caprino. 

 

7. Aponte a alternativa em que há uma palavra antônima de 
arrogante: 
a) Altivo. 
b) Humilde. 
c) Orgulhoso. 
d) Insensato. 

 

8. Aquele homem ________ pediu um suco de _______ com açúcar. 
As lacunas acima se completam corretamente com: 
a) Rabugento – tanjerina. 
b) Rabugento – tangerina. 
c) Rabujento – tanjerina. 
d) Rabujento – tangerina. 

 

9. Indique a alternativa em que a lacuna deve ser preenchida com a 
letra S: 
a) A_unto. 
b) A_eite. 
c) En_aboar. 
d) A_idez. 

 
 

10. Indique a alternativa em que a separação silábica está incorreta: 
a) A-pa-ga-dor. 
b) Di-re-ção. 
c) Ca-be-lo. 
d) Ca-cho-rro. 

 

11. Qual, dentre as palavras abaixo, não deveria estar acentuada? 
a) Abóbora. 
b) Parabéns. 
c) Mecânico. 
d) Cajú. 

 

12. O plural está escrito de forma errada em: 
a) Regiões. 
b) Irmãos. 
c) Salãos. 
d) Porões. 

 

13. A frase abaixo mantém o mesmo sentido se o termo em destaque 
for substituído por: 
A casa era ampla e muito bem decorada. 
a) Modesta. 
b) Pequena. 
c) Simples. 
d) Vasta.  

 

14. Em qual alternativa há um antônimo da palavra indigente? 
a) Pobre. 
b) Rico. 
c) Miserável. 
d) Íntegro. 

 

15. Indique qual palavra está escrita de forma incorreta: 
a) Examinar. 
b) Expressar. 
c) Explosão. 
d) Extragado. 

 

16. Assinale a alternativa em que o termo em destaque é um 
substantivo próprio: 
a) Há dois ninhos de passarinhos no quintal. 
b) A cidade de Cajamar é repleta de flores amarelas. 
c) Nesse inverno, nada como ficar debaixo dos cobertores. 
d) A paixão foi tamanha que larguei tudo para ir morar com ele. 

 

17. Indique a alternativa em que o substantivo feminino NÃO 
corresponde ao masculino: 
a) Bode - cabra. 
b) Padrinho - madrinha. 
c) Zangão - vaca. 
d) Maestro - maestrina. 

 

18. Indique a alternativa em que a lacuna deve ser preenchida com X: 
a) Fa_ina. 
b) Col_ão. 
c) Pon_e. 
d) Bola_a. 

 

19. Indique a alternativa em que o termo em destaque está flexionado 
no grau diminutivo: 
a) O balão causou um fogaréu na plantação. 
b) Vamos nadar no riacho? 
c) Aquela dentuça é muito chata. 
d) Eu fiquei sabendo que eles moram em um casarão. 

 



          AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 

CJ 01/2012 – Fundamental Incompleto – Horário 1 Página 2 

20. Analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta: 
I. Peguei dois jornaizinhos na banca da esquina. 
II. Use esses dois limãozinhos no lombo. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

21. Assinale a alternativa em que a palavra foi grafada de forma 
incorreta: 
a) Girassol. 
b) Passeio. 
c) Cassulo. 
d) Assado. 

 

22. Indique a alternativa em que a lacuna deve ser preenchida com J:  
a) Á_il. 
b) _eca. 
c) An_ústia. 
d) _entalha. 

 

23. Identifique em qual alternativa todas as palavras estão escritas 
corretamente: 
a) Adolecente – piscina - asobiar. 
b) Adolescente – piscina - assobiar. 
c) Adolecente – picina - asobiar. 
d) Adolescente – picina – assobiar. 

 

24. Aponte a alternativa em que a lacuna deve ser preenchida com a 
letra E: 
a) Cad_ado. 
b) Cr_olo. 
c) Ad_vinho. 
d) In_gualável. 

 

25. Aponte a palavra que está escrita de forma correta: 
a) Cangica. 
b) Magestade. 
c) Monge. 
d) Cafageste. 

 

26. Na frase Chegamos muito cedo ao trabalho, o termo em destaque 
traz a frase o sentido de: 
a) Lugar. 
b) Tempo. 
c) Dúvida. 
d) Negação. 

 

27. Assinale a alternativa incorreta acerca da ortografia dos termos: 
a) Capuz. 
b) Timidez. 
c) Verniz. 
d) Liláz. 

 

28. Analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta: 
I. Por que você não me ligou ontem? 

II. Diga-me o porquê de tanto mal humor. 
a) Apenas em I os termos foram empregados corretamente. 
b) Apenas em II os termos foram empregados corretamente. 
c)  Em I e em II os termos foram empregados corretamente. 
d) Em I e em II há termos empregados incorretamente. 

 
 
 
 

29. Evento que está sendo realizado no Brasil neste mês, o qual terá 
como foco principal a economia verde, ou seja, o papel do 
consumidor em um mundo cada dia mais consumista, mas focado 
no desenvolvimento sustentável: 
a) ECO-2012. 
b) RIO+20. 
c) ECO-RIO. 
d) SP-2012. 

 

30.  Capital do Estado de Alagoas: 
a) Manaus. 
b) Maceió. 
c) Fortaleza. 
d) São Luís. 
 

31. Após serem efetuados os débitos de R$ 53,80, R$ 32,00 e R$ 
123,50 e os créditos de R$ 300,00 e R$ 450,00, o saldo da conta 
bancária de Luzia passou para R$ 1.520,80. Logo, antes dessas 
operações, o saldo da conta era de: 
a) R$ 820,30. 
b) R$ 980,10. 
c) R$ 1.080,00. 
d) R$ 450,10. 

 

32. Se um andarilho percorreu em um dia 50,8 hm, no dia seguinte 
percorreu mais 8,6 km e no terceiro dia 158.000 cm, nesses três 
dias ele percorreu? 
a) 9.266 m. 
b) 15.260 m. 
c) 6.098 m. 
d) 10.688 m. 

 

33. Qual a área de um terreno retangular que mede 8,5 m de frente e 
28 m de fundo? 
a) 238 m². 
b) 149 m². 
c) 346 m². 
d) 290,5 m². 

 

34. Rita foi à feira e comprou duas dúzias de laranjas, uma dezena de 
maças e meia dúzia de bananas. Quantas frutas ela comprou? 
a) 39. 
b) 37. 
c) 40. 
d) 41. 

 

35. Se um quilo de carne custa R$ 12,80, quanto pagarei por 2,35 kg? 
a) R$ 28,84. 
b) R$ 31,84. 
c) R$ 28,08. 
d) R$ 30,08. 

 

36. Comprei duas blusas a R$ 32,90 cada e uma calça por R$ 23,50. 
Quanto recebi de troco se paguei com uma nota de R$ 100,00? 
a) R$ 9,30. 
b) R$ 10,70. 
c) R$ 32,40. 
d) R$ 24,30. 
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37. Qual o perímetro de um terreno que tem 9 m de largura por 21 m 
de comprimento? 
a) 51 m. 
b) 60 m. 
c) 39 m. 
d) 50 m. 

 

38. Se Luiza iniciou um trabalho às 14 h e acabou às 17 h e 45 min, 
quanto tempo ela demorou em fazer esse trabalho? 
a) 4 h e 45 min. 
b) 4 h e 15 min. 
c) 3 h e 45 min. 
d) 3 h e 15 min. 

 

39. A estante da minha casa tem oito repartições iguais para colocar 
CDs. Se em cada uma há espaço para colocar 39 CDs, quantos CDs 
cabem ao todo nessa estante? 
a) 242. 
b) 304. 
c) 296. 
d) 312. 

 

40. Qual é o número que dividido por 619 obtêm-se 48 de quociente e 
7 de resto? 
a) 28.249. 
b) 31.619. 
c) 32.159. 
d) 29.719. 

 

41. Uma padaria fez em um dia 320 doces e vendeu     deles. 

Quantos doces restaram? 
a) 192. 
b) 64. 
c) 32. 
d) 116. 

 

42. Com 13,8 m de tecido, Renata fez seis blusas iguais. Quantos 
metros foram gastos para cada blusa? 
a) 2,5 m. 
b) 1,8 m. 
c) 2,3 m. 
d) 1,6 m. 

 

43. Qual o volume de um tanque que mede 1,2 m de comprimento 
por 80 cm de largura e 50 cm de altura? 
a) 0,0048 m³. 
b) 0,048 m³. 
c) 0,48 m³. 
d) 4,8 m³. 

 

44. Paulo comprou um televisor por R$ 1.050,00 e vai pagar em cinco 
prestações mensais de: 
a) R$ 210,00. 
b) R$ 230,00. 
c) R$ 190,00. 
d) R$ 250,00. 

 

 

 

 

 

 

45. A garagem da minha casa mede 6 m de comprimento por 4,2 m de 
largura. Se eu colocar ladrilhos quadrados com 20 cm de lado, no 
chão, quantos ladrilhos serão necessários? 
a) 560. 
b) 720. 
c) 480. 
d) 630. 

 

46. Se o consumo de água de um prédio é 83 m³, quantos litros de 
água foram consumidos? 
a) 830 ℓ. 
b) 8.300 ℓ. 
c) 83.000 ℓ. 
d) 830.000 ℓ. 

 

47. Quantas moedas de 5 centavos preciso para pagar uma compra de 
R$ 2,00? 
a) 4. 
b) 60. 
c) 80. 
d) 40. 

 

48. Comprei 2 cadernos a R$ 3,98 cada um, 3 borrachas a R$ 0,80 
cada e meia dúzia de lápis a R$0,40 cada um. Quanto gastei? 
a) R$ 11,96. 
b) R$ 12,76. 
c) R$ 10,56. 
d) R$ 13,26. 

 

49. Gabriel tem 34 figurinhas. Daniel tem o dobro que Gabriel, e 
Rafael tem o triplo que Daniel. Quantas figurinhas têm os três 
irmãos juntos? 
a) 272. 
b) 266. 
c) 306. 
d) 204. 

 

50. Uma fábrica possui 388.800 canetas que serão embaladas em 
caixas que comportam 36 canetas cada uma. Quantas caixas serão 
necessárias para embalar essas canetas? 
a) 1.800. 
b) 8.100. 
c) 18.000. 
d) 10.800. 

 

 

 

 




