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Analise o fragmento do texto “Parece filme, mas é game” abaixo e 
responda as questões de 1 a 6: 
 
“Lançado na semana passada, Call of Duty: Modern Warfare 3 (MW3) 
vendeu 6,5 milhões de cópias em apenas 24 horas, faturando acima 
de 400 milhões de dólares. É mais do que qualquer filme de 
Hollywood já arrecadado na estreia. Também supera a versão do Call 
of Duty de 2010, até então o produto de entretenimento que mais 
dinheiro ganhou no dia do lançamento. O terceiro colocado nesse 
ranking, que exclui aparelhos como iPad, é outro Call of Duty, o 
Modern Warfare 2 (MW2), de 2009. Na segunda-feira, 1,5 milhões de 
pessoas esperaram em filas pelo prazer de estar entre os primeiros a 
pôr as mãos no jogo tão logo as lojas abriram suas portas, à meia-
noite, nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Austrália. (...) há, 
evidentemente, algo mais: o MW3 é o game de guerra com a história 
mais envolvente e os gráficos mais espetaculares jamais vistos. 
Alguns de seus destaques: 
1. A qualidade das imagens e o enredo repleto de reviravoltas 

criam a impressão de que se está diante de um épico de 
Hollywood. Mas é mais divertido, porque, em lugar de apenas 
ver, o jogador é o ator principal. Melhor ainda, ele assume 
vários papéis ao mesmo tempo, inclusive o de inimigos. 

2. Os cenários são de altíssima qualidade e detalhamento. Como 
não há limite de orçamento para os efeitos especiais, as 
explosões e os desastres são mais espetaculares que no cinema. 
O jogador pode voar de helicóptero sobre Manhattan, bombear 
à vontade prédios nova-iorquinos que existem na vida real e se 
envolver em tiroteios em Wall Street. 

3. As armas são retratadas de forma realista. Cada tiro é percebido 
no controle, que vibra, imitando o coice do disparo, e a sensação 
de usar um fuzil de assalto AK-47 é diferente da de portar um 
M16. 

4. Pode-se jogar interminavelmente contra outras pessoas pela 
internet. Adversários não faltam: 30 milhões de jogadores estão 
cadastrados para a disputa on-line. Um sistema de ranking e 
premiações incentiva a competição. 

5. O MW3 é diversão em estado puro. Fácil de jogar (pelo menos 
nos estágios iniciais), não envolve nenhuma pretensão nem 
desafio intelectual. 
(...)” 

Fonte: Revista Veja, adaptado, 16/11/2011. 
 

1. Sobre o lançamento do Call of Duty: Modern Warfare 3 (MW3), 
assinale a alternativa correta: 
a) Vendeu 6,5 milhões de dólares em apenas 24 horas. 
b) Vendeu 6,5 milhões de dólares em uma semana de estreia. 
c) Vendeu 6,5 milhões de dólares em apenas 48 horas. 
d) Não conseguiu atingir as vendas do seu antecessor. 

 

2. O faturamento do Call of Duty: Modern Warfare 3 (MW3): 
a) Foi abaixo das expectativas do mercado. 
b) Foi maior do que qualquer filme de Hollywood já arrecadou 

na estreia. 
c) Foi abaixo do faturamento do Call of Duty de 2010. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

3. Sobre a venda dos produtos de entretenimento, assinale a 
alternativa correta: 
a) O primeiro colocado foi o iPad. 
b) O segundo colocado foi o Call of Duty: Modern Warfare 3 

(MW3). 
c) O terceiro colocado foi o Modern Warfare 2 (MW2), de 2009. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 
 

4. A estreia da venda dos games ocorreu: 
a) Somente nos Estados Unidos. 
b) Somente na Inglaterra. 
c) Na Austrália e nos Estados Unidos. 
d) Nos Estados Unidos, na Austrália e na Inglaterra. 

 

5. Sobre o game MW3, assinale a alternativa incorreta: 
a) O jogador é o ator principal. 
b) O jogador pode voar de helicóptero sobre Manhattan. 
c) O jogador assume vários papeis ao mesmo tempo, inclusive o 

de inimigos. 
d) O jogador pode bombardear prédios nova-iorquinos, os quais 

não existem na vida real. 
 

6. Ainda sobre o MW3, assinale a alternativa incorreta: 
a) As armas são retratadas de forma realista; os tiros são 

percebidos no controle. 
b) Pode-se jogar interminavelmente contra outras pessoas pela 

internet. 
c) Um sistema de ranking e premiações incentiva a competição. 
d) É difícil de jogar. 

 

7. A lacuna deve ser preenchida com Ç em: 
a) Pa_oca. 
b) Gan_o. 
c) Diver_ão. 
d) Ca_ino. 

 

8. A lacuna deve ser preenchida com I em: 
a) Confet_. 
b) Quas_. 
c) P_ru. 
d) Crân_o. 

 

9. Indique a alternativa em que a divisão silábica está incorreta: 
a) Jo-e-lho. 
b) Bo-a. 
c) Vi-na-gr-e. 
d) Cre-me. 

 

10. Aponte a alternativa em que há duas palavras sinônimas: 
a) Chatear - agradar. 
b) Calúnia - realidade. 
c) Mestre - educador. 
d) Tranquilo - contestável. 

 

11. O antônimo da palavra ganância é: 
a) Cobiça. 
b) Desapego. 
c) Ambição. 
d) Fartura. 

 

12. Ao dizer que meu cunhado é presunçoso, estou dizendo que: 
a) Ele é muito simpático. 
b) Ele é muito esperto. 
c) Ele é muito vaidoso. 
d) Ele é muito humilde. 

 

13. A lacuna deve ser preenchida com Z: 
a) A_ul. 
b) Ma_a. 
c) Pe_ado. 
d) Ga_olina. 
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14. A lacuna deve ser preenchida com S:  
a) Ora_ão. 
b) A_eite. 
c) Teimo_o. 
d) Fo_a. 

 

15. Assinale a alternativa em que a palavra em destaque está escrita 
incorretamente: 
a) Um pequeno trecho da rodovia foi interditado. 
b) O rancho do meu avô foi vendido. 
c) Os dois colchões pegaram fogo. 
d) Amanhã faremos uma fachina naquela casa. 

 

16. O substantivo está flexionado incorretamente em: 
a) Há dois limões na fruteira. 
b) Os corações das crianças são puros. 
c) As canções de ninar são maravilhosas. 
d) Guarde nos dois porãos as bicicletas. 

 

17. Aponte a alternativa em que o termo em destaque está no 
diminutivo: 
a) Aquela criança tem uma cabeçorra. 
b) Eles querem mergulhar daquele rochedo. 
c) Aquela grávida está com um barrigão! 
d) Ela foi tirar uma soneca. 

 

18. Indique a alternativa em que o substantivo coletivo não 
corresponde com o substantivo em parênteses: 
a) Arquipélago (ilhas). 
b) Cardume (peixes). 
c) Exército (soldados). 
d) Tribo (chaves). 

 

19. Aponte a alternativa em que a palavra está acentuada 
incorretamente: 
a) Maracujá. 
b) Estômago. 
c) Saída. 
d) Odío. 

 

20. Assinale a alternativa em que ambas as palavras estão escritas 
incorretamente: 
a) Amor – carro. 
b) Nuvem – clube. 
c) Escola – mar. 
d) Amenduim – omem. 
 

21. Aponte a alternativa em que o termo em destaque é um 
substantivo próprio: 
a) Meu tio comprou um carro novo. 
b) Nós vamos para Eldorado. 
c) Foi incrível aquele passeio no parque. 
d) Queremos fazer o doce de figo. 

 

22. Acerca da flexão dos adjetivos, analise as afirmações abaixo e 
aponte a alternativa correta: 

I. Os dois cachorros são ferozs. 
II. Ele comeu dois bifes crus. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

23. Analise as palavras em destaque abaixo e aponte a alternativa 
correta: 

I. O capataz é um homem muito rude. 
II. Fizeram um cartas de agradecimento ao padre. 

a) Apenas em I o termo em destaque está escrito corretamente. 
b) Apenas em II o termo em destaque está escrito 

corretamente. 
c) Em I e II os termos em destaque estão escritos corretamente. 
d) Em I e II os termos em destaque estão escritos 

incorretamente. 
 

24. Analise as palavras abaixo e assinale a alternativa correta: 
I. Disciplina. 

II. Prócimo. 
III. Farsa. 
IV. Jegue. 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas II e IV estão corretas. 
d) Apenas I e IV estão corretas. 

 

25. Analise as afirmações abaixo: 
I. Estamos felicíssimos com a sua vinda. 

II. Ele é um homem respeitabilíssimo. 
a) Apenas em I o termo em destaque está escrito corretamente. 
b) Apenas em II o termo em destaque está escrito 

corretamente. 
c) Em I e II os termos em destaque estão escritos 

incorretamente. 
d) Em I e II os termos em destaque estão escritos corretamente. 

 

26. Indique a separação silábica incorreta: 
a) Na-ta. 
b) Bi-ci-cle-ta. 
c) In-fe-li-z. 
d) A-bra-ço. 

 

27. Aponte a alternativa que possui o sinônimo da palavra elegante: 
a) Promíscuo. 
b) Desinteressante. 
c) Bem humorado. 
d) Chique. 

 

28. Analise as afirmações abaixo e aponte a alternativa correta: 
I. “Luxo” é um sinônimo de “riqueza”. 

II. Uma pessoa “desvairada” é uma pessoa “desnorteada”. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

29. Dentre as capitais brasileiras abaixo, aponte a que se localiza na 
Região Sudeste do Brasil: 
a) Belo Horizonte. 
b) Rio Branco. 
c) Fortaleza. 
d) Porto Alegre. 
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30. Analise a notícia abaixo: 
“(...) A confusão interrompeu a leitura das últimas notas das 
escolas de samba do Carnaval de São Paulo, no Anhembi (zona 
norte), na tarde desta terça-feira (21). Tudo começou quando um 
integrante de escola de samba invadiu a área onde as notas eram 
lidas, agrediu o locutor com um chute, pegou e rasgou os 
envelopes com as notas. A confusão se espalhou, e a apuração 
terminou em vandalismo. 
Após o tumulto dentro do Anhembi, onde ocorria a apuração, 
torcedores invadiram parte da pista da marginal Tietê. Um carro 
alegórico foi queimado na dispersão do sambódromo, onde 
estavam as alegorias usadas nos desfiles (...).  
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/ 

Mesmo com todo esse tumulto, em protesto às altas notas 
recebidas pela escola, sagrou-se campeã do Carnaval de São 
Paulo: 
a) Camisa Verde e Branco. 
b) Vai-Vai. 
c) Mocidade Alegre. 
d) Gaviões da Fiel. 

 

31. Laís tem 15 anos e sua irmã Tais tem 8 anos. Daqui a 3 anos a 
diferença entre as suas idades será: 
a) 7 anos. 
b) 10 anos. 
c) 8 anos. 
d) 9 anos. 

 

32. Qual o perímetro de um terreno que mede 12 m de largura por 25 
m de comprimento? 
a) 62 m. 
b) 48 m. 
c) 74 m. 
d) 58 m. 

 

33. Claudio tem 8 carrinhos e seu irmão Lucas tem o triplo da 
quantidade que Claudio tem. Quantos carrinhos tem Lucas? 
a) 11. 
b) 24. 
c) 18. 
d) 22. 

 

34. D. Joana morreu ao completar 85 anos em 2.006, então ela nasceu 
em: 
a) 1.917. 
b) 1.921. 
c) 1.924. 
d) 1.932. 

 

35. Assinale a alternativa correta, 86 é o mesmo que: 

a) 7 dúzias mais 1 unidade. 

b) 8 dúzias mais 2 unidades. 

c) 7 dezenas mais 8 unidades. 

d) 8 dezenas mais 6 unidades. 
 

36. Qual é a área de um pomar que mede 2 m de largura e 1,7 m de 
comprimento? 
a) 3,4 m². 
b) 2,8 m². 
c) 2,4 m². 
d) 3,7 m². 

 

37. Lucia foi ao mercado e comprou 4 latas de ervilhas a R$ 1,98 cada 
uma. Quanto gastou? 

a) R$ 7,92. 

b) R$ 4,62. 

c) R$ 6,12. 

d) R$ 5,42. 
 

38. Raul ganhou um pacote de balas para dividir entre seus 15 amigos. 
Quantas balas cada amigo recebeu, sabendo que no saco vieram 
140 balas e ele tirou 5 balas para ele chupar? 
a) 12. 
b) 11. 
c) 9. 
d) 10. 

 

39. Uma padaria usa 50 kg de farinha de trigo para fazer 80 bolos. 
Qual a quantidade de trigo usada em cada bolo? 
a) 6,25 kg. 
b) 0,625 kg. 
c) 0,0625 kg. 
d) 0,00625 kg. 

 

40. Qual a fração que representa a parte pintada no desenho abaixo? 
 

    

    

 

a) 8
3� . 

b) 5
8� . 

c) 3
8� . 

d) 8
5� . 

 

41. Na biblioteca da minha escola tem 8 prateleiras e em cada 
prateleira tem 36 livros. Quantos livros tem nessa biblioteca? 
a) 264. 
b) 248. 
c) 288. 
d) 278. 

 

42. A festa do aniversário de Rita começou às 19 horas e encerrou as 
22 horas e 15 minutos, então ela durou: 
a) 3 horas e 15 minutos. 
b) 2 horas e 15 minutos. 
c) 2 horas e 45 minutos. 
d) 3 horas e 45 minutos. 

 

43. Renata tinha 21 livros, perdeu 2 e emprestou 4. Quantos livros 
estão agora com a Renata? 
a) 19. 
b) 18. 
c) 17. 
d) 15. 

 

44. Na garagem do meu prédio tem 20 carros e 8 motos. Quantas 
rodas tem nessa garagem? 
a) 76. 
b) 88. 
c) 96. 
d) 92. 
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45. Qual é o número cujo dobro é 26? 
a) 14. 
b) 13. 
c) 12. 
d) 11. 

 

46. Uma loja comprou 1.000 pratos. No transporte quebraram 25 e 
foram vendidos 355 e o restante foram guardados em 31 caixas 
iguais. Quantos pratos foram colocados em cada caixa? 

a) 20. 

b) 25. 

c) 22. 

d) 28. 
 

47. Para a festa do aniversário de Felipe sua mãe comprou 1 centena 
de brigadeiro, 5 dúzias de beijinhos e 2 dezenas de cajuzinhos. 
Quantos doces foram comprados para essa festa? 
a) 174. 
b) 180. 
c) 186. 
d) 176. 

 

48. Henrique casou ontem aos 25 anos de idade. Em que ano ele 
nasceu? 
a) 1.976. 
b) 1.986. 
c) 1.978. 
d) 1.987. 

 

49. Lis tem 12 brinquedos, Danilo tem 24 e Júlia tem 17. Quantos 
brinquedos tem os três irmãos juntos? 
a) 49. 
b) 53. 
c) 67. 
d) 71. 

 

50. Geraldo comprou um fogão para pagar em 12 prestações mensais 
de R$ 28,00. Qual o preço pago nesse fogão, pois ele deu R$ 34,00 
de entrada? 
a) R$ 260,00. 
b) R$ 336,00. 
c) R$ 370,00. 
d) R$ 286,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 




