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01. Observe o quadrinho abaixo e atente-se para a seguinte
questão:

http://tirinhadogarfield.blogspot.com.br
“Alguém”, no 1° quadrinho, deveria levar acento, indique nas
alternativas a palavra que segue a mesma regra do vocábulo
“alguém”:
a) Nobel
b) Lêvedo
c) Também
d) Nuvem
02. Atente-se para a frase do 1° quadrinho “Não fui eu! Eu juro!”.
Quanto aos verbos assinale a alternativa correta:
a) “Fui” está no pretérito perfeito do modo indicativo.
b) “Juro” está no presente do modo subjuntivo.
c) “Fui” está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo.
d) “Juro” está no pretérito perfeito do modo indicativo.
03. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos estão
grafados corretamente.
a) Mesquinhez, magreza, insensatez.
b) Chafaris, enxadrista, chingar.
c) Gorjear, monje, manjedoura.
d) Concessão, exceço, ascensão.
04. A frase em que ocorrem equívocos quanto à acentuação é:
a) Atrás daquele aspecto austero, escondia-se um observador
irônico.
b) A mulher de Carlos também é bastante sutil em seus
movimentos.
c) A violência urbana é uma estatística que cresce a cada dia
nas metrópoles.
d) No cerébro fervilhavam– lhe ideias originais que eram
anotadas a lapis.
05. Assinale a alternativa correta quanto à separação de sílabas:
a) Pi-a-u-í
b) Su-pres-são
c) Caa-tin-ga
d) Con-sci-ên-ci-a
06. Está de acordo afirmar que:
a) Assonância é uma palavra polissílaba e proparoxítona.
b) Máximo é uma palavra trissílaba e paroxítona.
c) Êxodo é uma palavra trissílaba e proparoxítona.
d) Exímio é uma palavra polissílaba e paroxítona.

c) Aonde – a qual – onde – a cujo
d) No qual – que – aonde – no que
08. A alternativa em que o verbo está corretamente empregado
é:
a) Assim que Pedro voltasse da escola iremos passear no
parque.
b) Adeque a linguagem do seu texto para tirar boas notas na
prova.
c) Se todos nós respeitássemos a natureza correríamos menos
riscos .
d) Se nossos objetos não caber na mala teremos que comprar
outra.
09. Assinale a alternativa que esteja de acordo com a norma
culta da língua portuguesa:
a) Meu amor, preciso muito falar consigo.
b) Entre ela e eu não há qualquer problema.
c) Não o obedeço porque não lhe respeito.
d) Ofereceram o trabalho para eu fazer.
10. A classificação do sujeito e do predicado está correta em:
a) Vende-se uma cadeira de balanço. (sujeito indeterminado e
predicado nominal)
b) Fatos horríveis aconteceram naquele verão. (sujeito simples e
predicado verbal)
c) Falaram muito bem de você na reunião. (sujeito oculto e
predicado nominal)
d) A garota estava machucada. (sujeito simples e predicado
verbal)
11. Identifique nas alternativas abaixo somente os substantivos
masculinos:
a) Omelete, dinamite, alface, hélice.
b) Trema, estratagema, clã, guaraná.
c) Derme, omoplata, libido, cal.
d) Aluvião, bacanal, ênfase, aguardente.
12. Em certas palavras ocorre mudança de timbre da vogal
tônica por influência de uma vogal átona posterior. A esse
fenômeno dá-se o nome de metafonia. Dessa maneira analise
as alternativas a seguir e identifique em qual delas os
substantivos sofrem metafonia quando se pluralizam:
a) Socorros, fornos, corvos.
b) Pescoços, polvos, globos.
c) Sogros, bolsos, almoços.
d) Gostos, cachorros, estojos.
Matemática
13. O dobro de um número é menor que o triplo desse número
em 39 unidades. Qual é esse número?

a)



b)

c) 39
d) 13
14. Qual o valor da expressão 4 ∙
a) 3

b)



  ?




c)
07. Observe as sentenças abaixo:
I– O filme _______ nos referimos estreia amanhã.
II– O prato _______ você me recomendou é muito bom.
III– ________ você vai logo cedo?
IV– Fiz um Cruzeiro ________ jamais me esquecerei.
A alternativa que completa corretamente as frases acima é:
a) Ao qual – que – aonde – do qual
b) Cujo – a que – aonde – de que



d)
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Considere o seguinte problema para responder as questões de
números 15 a 17
Veja a tabela de preços abaixo:
Produto
Caixa de sabão em pó
Detergente

Valor unitário
$ 4,70
$ 1,10

Se Raquel comprou dúzias de caixas de sabão em pó e uma

dezena e meia de detergente e Monica comprou meia dúzia de

caixas de sabão em pó e dezenas de detergente, responda.


15. Quantos reais Raquel gastou?
a) $ 51,40
b) $ 54,10
c) $ 57,40
d) $ 54,70

18. Sabendo-se que o triplo de um número  é igual 117, qual é a
soma do dobro de  com o número 55?
a) 289
b) 757
c) 133
d) 188


a)
b)



d)







6?





c)


d)

3



?










24. A área de um retângulo é 279 ! . Sabendo-se que o menor
lado desse retângulo mede 9 !, quanto mede o seu lado maior?
a) 31 !
b) 21 !
c) 26 !
d) 24 !

25. Nos primórdios da ocupação do município de Macaubal a
agricultura foi a grande fonte de geração de renda para a
população recém instalada no local. Quais foram as primeiras
culturas agrícolas cultivadas em Macaubal?
a) Café e arroz.
b) Milho e amendoim.
c) Banana e limão.
d) Hortaliças e cana de açúcar.

17. Quem gastou mais?
a) Raquel gastou $ 21,50 a mais do que Monica
b) Raquel gastou $ 18,80 a mais do que Monica
c) Raquel gastou $ 29,50 a mais do que Monica
d) Raquel gastou $ 25,00 a mais do que Monica



c)



Conhecimentos Gerais

16. Quantos reais Monica gastou?
a) $ 32,60
b) $ 27,90
c) $ 36,20
d) $ 29,70

19. Qual o valor da expressão

23. Qual o valor da expressão
a) 1

b)





20. O triplo do valor que eu tenho é igual $ 81,00. Se eu for à
padaria e comprar seis quilos de pão, qual será o valor que vai
sobrar para mim sabendo-se que o quilo do pão custa $ 1,25?
a) $ 235,50
b) $ 18,50
c) $ 20,50
d) $ 19,50


21. O valor da minha dívida é do valor da dívida do meu irmão.

Com $ 240,00 meu irmão quita a dívida dele e ainda sobram
$ 90,00. Qual é o valor da minha dívida?
a) $ 70,00
b) $ 80,00
c) $ 60,00
d) $ 50,00
22. Sabendo-se que o dobro de um número  é igual 248, qual é
a soma desse número  com o seu triplo?
a) 620
b) 1.984
c) 496
d) 744

26. A ocupação da região sul do país esta muito ligada a
vegetação e a pecuária. Qual característica da vegetação da
região sul do país contribuiu para sua colonização?
a) Árvores altas.
b) Densa.
c) Gramíneas.
d) Concentração de sais minerais.
27. Para ampliar os ganhos com a colonização do Brasil, os
portugueses implementaram na colônia um sistema produtivo
baseado no escravismo, na grande propriedade e na
monocultura. Qual é o nome dado a esta forma de produzir?
a) Minifúndio produtivo.
b) Plantation.
c) Roça.
d) Latifúndio.
28. A França Antártica foi criada no litoral brasileiro por volta de
1555. Esta colônia fundada no litoral brasileiro foi logo destruída
pelos portugueses, sendo os franceses expulsos do território
brasileiro. Em que local do território brasileiro ocorreu esta
invasão francesa?
a) Bahia de Todos os Santos.
b) Bahia de Guanabara.
c) Bahia de Ilhéus.
d) Bahia do Norte.
29. Os bandeirantes paulistas só foram ocupar lugar de certo
destaque na economia colonial no século XVII através da
comercialização de que produto?
a) Especiarias.
b) Pecuária.
c) Escravos indígenas.
d) Armas e equipamentos de guerra.
30. O presidente Getúlio Vargas é considerado um dos maiores
políticos da história recente do país. Entre outros feitos foi
durante o governo de Vargas que foi criada a CLT. Aponte outro
importante feito de Vargas.
a) Estabeleceu o café como principal produto de exportação do
país.
b) Criou o Pro-Álcool e incentivou as usinas de açúcar.
c) Estimulou a criação do parque industrial no país.
d) Estimulou os partidos comunistas a dar o Golpe de 1964.
31. Aponte, entre as empresas abaixo, aquela criada durante o
governo de Getúlio Vargas.
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a) Vale do Rio Doce.
b) Petrobrás.
c) Embraer.
d) Banco do Brasil.
32. No começo do século XIX os Estados Unidos começaram a
se constituir como potência econômica e militar de certo
destaque no mundo. O poder diplomático, econômico e militar se
acentuou depois da instituição da Doutrina Monroe,
principalmente ao longo do continente americano. Qual foi o lema
da Doutrina Monroe que ficou mais conhecido?
a) “América para os americanos”.
b) “Liberdade e igualdade”.
c) “Mulheres americanas também tem voz”.
d) “O mundo é dos espertos”.
33. Uma das histórias mais lidas e comentadas na Bíblia é a de
José, filho de Jacó. A história relata que o garoto vendido como
escravo se tornou um dos principais governantes da maior
civilização conhecida pelo homem a 5.000 anos a. C. Esta
civilização tinha como um dos seus principais símbolos o rio Nilo.
Que civilização é esta?
a) Grega.
b) Romana.
c) Egípcia.
d) Árabe.
34. A maior usina hidrelétrica do Brasil é Itaipu construída
próxima a tríplice fronteira, no sul do país. A usina Itaipu é
binacional, sendo sua energia dividida entre o Brasil e um país
sul-americano. Que país sul-americano divide com o Brasil a
energia elétrica produzida pela usina de Itaipu?
a) Argentina.
b) Chile.
c) Bolívia.
d) Paraguai.
Observe o gráfico a seguir e responda as questões 35 e 36:

36. O gráfico mostra a grande produção nacional de cereais,
leguminosas e oleaginosas. De todos os vegetais produzidos,
apenas três representam 90% da produção nacional, segundo o
IBGE. Quais são os três principais produtos que detém esta
grande porcentagem da produção nacional?
a) Soja, milho e arroz.
b) Mandioca, feijão e café.
c) Amendoim, aveia e trigo.
d) Batata, cacau e laranja.
37. Observe o gráfico abaixo:

O gráfico aponta para a concentração da produção de cereais,
leguminosas e oleaginosas em duas grandes regiões, a Sul e a
Centro-Oeste. Quais são os estados, em cada uma das regiões,
que mais produzem cereais, leguminosas e oleaginosas?
a) Mato Grosso e Paraná.
b) Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul.
c) Goiás e Santa Catarina.
d) São Paulo e Tocantins.

38. O estado de São Paulo é cortado pelo rio Tietê, parte da
fronteira norte é feita pelo rio Grande e a divisa oeste é feita pelo
rio Paraná. Qual é o principal rio que ajuda a produzir a fronteira
sul do estado de São Paulo?
a) Rio São José.
b) Rio do Peixe.
c) Rio Tamanduateí.
d) Rio Paranapanema.
39. O petróleo é um dos combustíveis mais utilizados do planeta,
por este motivo também é um dos recursos naturais mais
cobiçados pela humanidade. O Brasil entrou na lista de países
com maior reserva deste combustível, sendo que a maior parte
das reservas está no assoalho marinho. Aponte a região do país
onde já foi localizado petróleo em terra firme.
a) Amazônia.
b) Bacia do rio Paraná.
c) Chapada dos Guimarães.
d) Planície pantaneira.

35. A analise do gráfico nos indica que ao longo dos anos a
produtividade agrícola nacional ligada ao plantio de cereais,
leguminosas e oleaginosas foi muito superior ao incremento de
área plantada. Este fato pode nos indicar que o aumento da
produtividade esta relacionado a que fator?
a) Ao fato de ocorrer um grande incremento de mão de obra
pouco qualificada durante o plantio.
b) Pelo fato do clima não ter tido variações de precipitação nos
últimos trinta anos.
c) O incremento de tecnologias na produção é o grande fator
responsável pelo aumento da produtividade.
d) A queda da demanda alimentar nacional é o grande
responsável pelo aumento na produtividade do campo.

40. Nas últimas semanas o confronto entre índios e fazendeiros
obrigou o Governo Federal e o estadual a mandarem tropas
policiais para conter os embates. Um dos motivos que levaram
os indígenas ao enfrentamento foi chamar a atenção do Supremo
Tribunal Federal, que desde 1982 não julga a implementação de
uma reserva indígena no local do conflito. Em que estado esta
ocorrendo o confronto entre índios e fazendeiros?
a) Pernambuco.
b) Bahia.
c) São Paulo.
d) Rio Grande do Sul.
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