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1. Aponte a alternativa em que a separação silábica está correta: 
a) A-u-la. 
b) Jo-e-lh-o. 
c) Ma-ca-rrão. 
d) Te-a-tro. 

 

2. Há uma palavra dissílaba em: 
a) Ligação. 
b) Teatro. 
c) Escola. 
d) Creche. 

 

3. Aponte a palavra escrita incorretamente: 
a) Japonês. 
b) Esperteza. 
c) Graciozo. 
d) Marquesa. 

 

4. Assinale a alternativa que possui uma palavra proparoxítona: 
a) Árvore. 
b) Você. 
c) Fubá. 
d) Porém. 

 

5. Aquela moça ficou constrangida com o elogio. A frase mantém o 
sentido, se o termo em destaque for substituído por: 
a) Feliz. 
b) Chateada. 
c) Embaraçada. 
d) Revoltada. 

 

6. Analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta: 
I. Havia dois anões trabalhando na barraca de sucos. 

II. Preciso de dois mamãos para colocar na salada de frutas. 
a) Apenas em I todos os termos foram flexionados de forma 

correta. 
b) Apenas em II todos os termos foram flexionados de forma 

correta. 
c) Em I e em II todos os termos foram flexionados de forma 

correta. 
d) Em I e em II há termos flexionados incorretamente.  

 

7. Aponte a alternativa em que a lacuna deve ser preenchida com 
CH: 
a) Lan_ar. 
b) Gra_a. 
c) Co_a. 
d) Pai_ão. 

 

8. Indique a alternativa em que o termo sublinhado está escrito 
incorretamente: 
a) Os invasores da escola quebraram duas torneiras. 
b) Aquele menino nasceu em pleno Natal. 
c) Os dois amigos ficaram zangados com a nota baixa. 
d) O papagaio do vizinho asobia o tempo todo. 

 

9. Indique a alternativa em que a lacuna deve ser preenchida com Ç: 
a) Dire_ão. 
b) _enoura. 
c) Bi_icleta. 
d) Alfa_e. 

 

10. Indique a alternativa em que a lacuna deve ser preenchida com J: 
a) Ferru_em. 
b) Tan_erina. 
c) _enipapo. 
d) Ar_ila. 

 

11. Indique a alternativa em que a palavra não deveria ser iniciada 
com a letra H: 
a) Homem. 
b) Hanel. 
c) Hino. 
d) Hiena. 

 

12. Há uma palavra oxítona em: 
a) Parabéns. 
b) República. 
c) Mês. 
d) Suíço. 

 

13. Ao dizer que o menino é egoísta, Marta quer dizer que ele: 
a) Divide seus brinquedos com as outras crianças. 
b) Não divide seus brinquedos com ninguém. 
c) Ele é uma criança deprimida. 
d) O menino só pensa em estudar. 

 

14. Um grupo de bois e um período de dez anos são chamados de: 
a) Boiada e década. 
b) Atilho e esquadrilha. 
c) Cardume e década. 
d) Corja e constelação. 

 

15. Aponte a alternativa em que o termo sublinhado é um 
substantivo: 
a) Ela derrubou café quente na mesa. 
b) Elas riram à noite toda. 
c) A cobertura do bolo é de chocolate branco. 
d) Vamos comer um pedaço de pudim de leite? 

 

16. Indique a alternativa em que o substantivo masculino não condiz 
com o feminino: 
a) Padrasto – madrasta. 
b) Touro – vaca. 
c) Poeta – poetisa. 
d) Frade – frada. 

 

17. Aponte a alternativa em que a lacuna deve ser preenchida com Z: 
a) Teimo_o. 
b) Ge_o. 
c) A_ul. 
d) Pe_ado. 

 

18. Assinale a alternativa em que há erro de flexão dos substantivos: 
a) Os canos dos gases se romperam. 
b) Os filhos da minha vizinha parecem uns selvagens. 
c) Ele tem dois aviãos pequenos. 
d) Aqueles cães são muito bravos. 
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19. Assinale a alternativa em que o substantivo em destaque está no 
grau aumentativo: 
a) Nossa, ele virou um rapagão. 
b) Preciso tirar uma soneca. 
c) A festa será na ruela em frente a minha casa. 
d) As produtoras ganharam duas estatuetas de ouro. 

 

20. Dentre as palavras sublinhadas abaixo, aponte aquela que está 
escrita incorretamente: 
a) Você fez a escolha certa. 
b) A sopa de ervilhas está divina. 
c) Comprei uma sandalha azul. 
d) Os galhos das árvores estão ressecados. 

 

21. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado é um adjetivo. 
a) O bebê tomou chá frio. 
b) Papai viajou para o sítio. 
c) Pegue o meu remédio em cima da estante. 
d) Devido ao excesso de velocidade, todos os motoristas que 

passaram por ali foram multados. 
 

22. A lacuna deve ser preenchida com RR em: 
a) Bu_o. 
b) Menti_a. 
c) Gravu_a. 
d) Ca_valho. 

 

23. A palavra em destaque foi escrita de forma incorreta em: 
a) Eu preciso comprar uma acetona nova. 
b) Não se esqueça da campanha da vacinação. 
c) Eu não consigo cortar cebola. 
d) Ainda não acinamos os papeis do divórcio. 

 

24. Aponte a alternativa em que há uma palavra trissílaba: 
a) Rochedo. 
b) China. 
c) Reclamação. 
d) Curva. 

 

25. Há uma palavra polissílaba em: 
a) Reginaldo. 
b) Mosca. 
c) Óculos. 
d) Selos. 

 

26. Indique a alternativa em que a lacuna deve ser preenchida com X: 
a) Pon_e. 
b) Gordu_o. 
c) Ve_ame. 
d) Tre_o. 

 

27. Aponte a alternativa em que há uma palavra paroxítona: 
a) Úmido. 
b) Lágrima. 
c) Paletó. 
d) Bônus. 

 

28. Indique a alternativa em que há uma palavra feminina: 
a) Açúcar. 
b) Acne. 
c) Tapa. 
d) Apetite. 

29. A cidade do Rio de Janeiro pertence a qual Região brasileira? 
a) Norte. 
b) Nordeste. 
c) Sul. 
d) Sudeste. 

 

30. Um dos maiores humoristas do Brasil, falecido neste último mês 
de março, famoso por ter criado mais de 200 personagens: 
a) Carlos Manoel da Nóbrega. 
b) Chico Anysio. 
c) Tom Cavalcante. 
d) Costinha. 

 

31. Um teatro tem 18 fileiras de poltronas e em cada fileira há 15 
poltronas. Então nesse teatro cabem sentadas: 
a) 230 pessoas. 
b) 180 pessoas. 
c) 320 pessoas. 
d) 270 pessoas. 

 

32. Lúcia tem 23 anos e seu avô tem triplo da sua idade. Seu avô tem: 
a) 81 anos. 
b) 73 anos. 
c) 69 anos. 
d) 92 anos. 

 

33. Jonas tem 28 bolinhas de gude, Roberto tem 42 e Lucas 54. 
Quantas bolinhas de gude eles têm juntos? 
a) 114. 
b) 132. 
c) 128. 
d) 124. 

 

34. O Sr. Raul nasceu em 1.886 e morreu em 1.964 aos... 
a) 87 anos. 
b) 92 anos. 
c) 78 anos. 
d) 82 anos. 

 

35. Renato foi à feira e comprou um cento de laranjas, duas dúzias de 
maçãs e uma dezena de peras. Quantas frutas ele comprou? 
a) 134. 
b) 142. 
c) 132. 
d) 136. 

 

36. Se em uma divisão o dividendo é 36 e o divisor é 3, o quociente é: 
a) 8. 
b) 13. 
c) 16. 
d) 12. 

 

37. Se 8 funcionários fazem um serviço em 12 dias, quantos 
funcionários farão esse mesmo serviço em 16 dias? 
a) 12. 
b) 7. 
c) 4. 
d) 6. 
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38. Um professor mandou seus alunos fazerem a divisão de 78.624 
por 189 e do resultado subtrair 289. Que resultado obteve quem 
acertou? 
a) 144. 
b) 127. 
c) 206. 
d) 185. 

 

39. Se com 1 dúzia de bananas Luzia faz 4 potes de doce. Quantas 
bananas são necessárias para fazer 15 potes desse doce? 
a) 45. 
b) 65. 
c) 35. 
d) 55. 

 

40. Lúcio tem o dobro da idade de Edu. Qual é a idade de Edu sendo 
que Lúcio tem 28 anos? 
a) 15. 
b) 14. 
c) 13. 
d) 12. 

 

41. Se em uma caixa há 225 grampos, quantos grampos haverá em 
2.080 caixas? 
a) 63.000. 
b) 468.000. 
c) 54.500. 
d) 606.000. 

 

42. Júlia comprou um saco com 168 balas para repartir entre seus 14 
alunos. Quantas balas receberá cada um? 
a) 16. 
b) 18. 
c) 14. 
d) 12. 

 

43. Qual é a diferença entre 2.171 e 1.983? 
a) 1.298. 
b) 1.198. 
c) 188. 
d) 1.088. 

 

44. Uma fábrica tem 32.560 botões para embalar. Se em cada caixa 
cabem 20 botões, quantas caixas serão necessárias para 
acondicionar todos esses botões? 

a) 1.128. 

b) 1.268. 

c) 1.148. 

d) 1.628. 
 

45. Paulo e José tem juntos 18 lápis, Paulo tem o dobro que tem José. 
Quantos lápis tem José? 
a) 6. 
b) 8. 
c) 12. 
d) 10. 

 

 

 

 

46. Rita tem 18 anos e sua prima, Marli tem 13 anos. Qual será a 
diferença entre as idades delas daqui a 2 anos? 
a) 7 anos. 
b) 6 anos. 
c) 5 anos. 
d) 4 anos. 

 

47. Laura faz coleção de CDs. Ela tem 54 de música sertaneja, 38 de 
música clássica e 76 de samba. Ela fez uma viagem e comprou 
mais alguns. Se agora ela tem 181 CDs, quantos ela adquiriu nessa 
viagem? 
a) 23. 
b) 33. 
c) 43. 
d) 13. 

 

48. Numa adição, uma das parcelas é 16 e a soma é 29. A outra 
parcela é: 
a) 12. 
b) 13. 
c) 14. 
d) 45. 

 

49. Uma máquina embala 1.400 latas de refrigerante em 4 dias. 
Quantos dias deverá funcionar essa máquina para embalar 46.000 
latas? 
a) 154. 
b) 132. 
c) 146. 
d) 138. 

 

50. Ontem Rui fez 17 anos. Qual será sua idade daqui a 36 anos? 
a) 43 anos. 
b) 63 anos. 
c) 53 anos.  
d) 73 anos. 

 




