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Analise o fragmento abaixo e responda as questões 1 a 6: 
 

“(...) Como era de se esperar, cada um que perdeu ou teve a 

casa interditada deu um rumo diferente para a vida. Alguns foram 

morar em abrigos da prefeitura. Outros relutam até hoje em deixar as 

áreas de risco. Há os que voltaram para sua cidade de origem. Parte 

dos desabrigados pelas tragédias usa o aluguel social para morar em 

lugares mais seguros enquanto espera casas prometidas pelo 

governo. Muitos, porém, nunca receberam o auxílio. E há até quem 

use o aluguel social para reformar a própria casa interditada. 

 Em Niterói, onde a queda do morro do Bumba chocou o país, 

pouco foi feito para recuperar o estrago. Das 7.200 pessoas que 

pediram o aluguel social, só 3.200 receberam todo mês os R$ 400,00 

de auxílio. O valor e a quantidade de beneficiados são definidos pelo 

governo do Estado. A prefeitura diz que espera a liberação de mais 

recursos para atendem aqueles que até hoje clamam por ajuda. (...) 

 Em Angra dos Reis, a situação é igualmente precária. Na 

maior parte dos 34 pontos de desmoronamento, não houve obras de 

reparo. A prefeitura continua sem ter um mapa das áreas de risco. O 

levantamento começou a ser feito, mas deverá levar mais de sete 

meses para ser concluído. A construção de novas casas para os mais 

de 1.300 desabrigados também caminha lentamente. Já deveriam ter 

sido entregues 800 apartamentos, mas a previsão é que os primeiros 

140 só sejam construídos em fevereiro. O lado positivo é que o 

aluguel social da cidade é o maior entre os municípios atingidos: R$ 

520,00. Há casos de família que conseguiram se reestruturar com o 

auxílio.(...)” 

Fonte: Revista Época, adaptado, 24/01/2011.  
 

1. O texto retrata: 
a) A situação das vítimas dos desabamentos provenientes das 

chuvas de verão. 
b) A situação das vítimas de violência no país. 
c) A situação das vítimas de maus tratos em família. 
d) A situação dos moradores de rua. 

 

2. De acordo com o texto, em Angra dos Reis, assinale a alternativa 
correta: 
a) A construção de novas casas para os desabrigados encontra-

se em fase final. 
b) A construção de novas casas para os desabrigados caminha 

lentamente. 
c) A prefeitura não liberou a construção de novas casas para os 

desabrigados. 
d) A prefeitura já construiu um número de casas maior que o 

número de desabrigados. 
 

3. Sobre a situação das vítimas em Niterói, assinale a alternativa 
correta: 
a) Todas as pessoas que pediram o aluguel social conseguiram. 
b) Apenas 10% dos que pediram o aluguel social receberam por 

mês. 
c) Nenhuma das vítimas recebeu o aluguel social. 
d) Só 3.200 receberam por mês o aluguel social. 

 

4. Ainda de acordo com o texto, indique em qual das alternativas há 
um substantivo próprio: 
a) Situação. 
b) Família. 
c) Niterói. 
d) Aluguel. 

 
 
 
 

5. Assinale a alternativa correta baseado no texto: 
a) Em relação à queda do morro do Bumba, que se localiza em 

Angra dos Reis, através das obras da prefeitura, a situação 
voltou ao normal. 

b) Em relação à queda do morro do Bumba, que se localiza em 
Niterói, pouco foi feito para recuperar o estrago. 

c) Em relação à queda do morro do Bumba, que se localiza em 
Angra dos Reis, pouco foi feito para recuperar o estrago. 

d) Em relação à queda do morro do Bumba, que se localiza em 
Niterói, através das obras da prefeitura, a situação voltou ao 
normal. 
 

6. Aponte a alternativa em que a divisão silábica está correta: 
a) A-par-ta-me-ntos. 
b) Alu-guel. 
c) Pre-fei-tu-ra. 
d) A-br-i-gos. 

 

7. Indique a alternativa em que a lacuna se completa devidamente 
com X: 
a) _oque. 
b) _icote. 
c) _arope. 
d) _ifre. 

 

8. Assinale a alternativa em que o plural do diminutivo em destaque 
está escrito incorretamente: 
a) Aquele garotinho está com as mãozinhas sujas. 
b) Ela adotou dois alemãozinhos lindos. 
c) Fizeram uma chuva de papeizinhos para me receber. 
d) Há três chapeuzinhos no aparador. 

 

9. Assinale a alternativa em que há palavra escrita incorretamente: 
a) Os seus cílios são enormes. 
b) Coloquei um par de brincos novos nas orelhas. 
c) Ela quebrou a sandalha. 
d) Traga as vasilhas com os ovos. 

 

10. Indique a alternativa em que a lacuna se completa com SS: 
a) Bol_a. 
b) Pa_aporte. 
c) _ete. 
d) _apato. 

 

11. Assinale a alternativa em que a frase está escrita incorretamente: 
a) Nós vamo para a praia. 
b) Eu tenho uma boa ideia! 
c) Nós devemos perdoá-lo. 
d) O mundo será melhor quando as pessoas se respeitarem. 

 

12. Indique a alternativa em que a palavra está escrita 
incorretamente: 
a) Chuvisco. 
b) Enchente. 
c) Achado. 
d) Enchergar. 

 

13. Aponte a palavra escrita incorretamente: 
a) Paisagem. 
b) Represa. 
c) Manganês. 
d) Aseite. 
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14. Ao dizer que Olavo é ranzinza, quer-se dizer que ele é: 
a) Animado. 
b) Simpático. 
c) Mal-humorado. 
d) Educado. 

 

15.  O antônimo da palavra severo é: 
a) Rígido. 
b) Sério. 
c) Flexível. 
d) Rude. 

 

16. Aponte a alternativa em que há duas palavras sinônimas: 
a) Avarento – sovina. 
b) Misterioso – claro. 
c) Mesmo – diferente. 
d) Miserável – rico. 

 

17. Indique qual, dentre as palavras abaixo, está acentuada de forma 
correta: 
a) Lápis. 
b) Verdúra. 
c) Escritór. 
d) Arvoré. 

 

18. Analise os superlativos em destaque nas afirmações abaixo e 
aponte a alternativa correta: 

I. Estamos felicíssimos com a sua aprovação. 

II. O jantar com meus padrinhos foi agradabilíssimo. 

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

 

19. Dentre os substantivos abaixo, aponte aquele que pode ser 
utilizado tanto no gênero feminino quanto no masculino: 
a) Manjericão. 
b) Artista. 
c) Herói. 
d) Maestro. 
 

20. Dentre as palavras abaixo, aponte aquela em que o R deve ser 
substituído por RR: 
a) Areia. 
b) Farinha. 
c) Arado. 
d) Baro. 

 

21. Assinale a alternativa em que o substantivo masculino não 
corresponde com o feminino: 
a) Padre – madre. 
b) Senhor – senhora. 
c) Cavalheiro – dama. 
d) Bode – boda. 

 

22. Assinale a palavra escrita incorretamente: 
a) Helegância. 
b) Harmonia. 
c) Hóspede. 
d) Hoje. 

 
 
 
 

23. Analise os termos em destaque nas frases abaixo: 
I. Ele quer, cada dia mas, comprar aquela linda casa. 

II. Preciso adquirir mais experiência para ser promovido. 

a) Apenas em I o termo em destaque foi empregado 
corretamente. 

b) Apenas em II o termo em destaque foi empregado 
corretamente. 

c) Em I e II o termo em destaque foi empregado corretamente. 
d) Em I e II o termo em destaque foi empregado 

incorretamente. 
 

24. Indique a alternativa em que o termo sublinhado é um adjetivo: 
a) Vou tirar férias no mês de dezembro. 
b) Ele é um homem muito querido. 
c) Vamos organizar o bazar de verão? 
d) Com este calor, não consigo trabalhar direito. 

 

25. Aponte a alternativa em que o termo em destaque é um 
substantivo concreto: 
a) Estou com raiva de ter sido enganado por aquele vendedor. 
b) O vento estragou minhas orquídeas. 
c) Que saudades daquela menina. 
d) Adoro comer cenoura crua. 

 

26. Aponte a frase que possui palavra escrita incorretamente: 
a) O meu vizinho caiu da laje ontem. 
b) Ele foi aprovado para o cargo de vigia. 
c) Aquele sujeito é muito estranho. 
d) No zoológico, vimos duas jirafas. 

 

27. O substantivo coletivo que representa um período de dez anos é 
chamado de: 
a) Século. 
b) Resma. 
c) Década. 
d) Junta. 

 

28. Analise as afirmações abaixo: 
I. Foram assaltados dois carros-fortes nesta manhã. 

II. O padre falou para eu rezar dez aves-marias. 

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

 

29. Fato amplamente noticiado pela imprensa escrita e falada neste 
inicio do ano, sobre acordo voluntário firmado entre grandes 
varejistas no Estado de São Paulo: 
a) Aumento do preço do arroz e do feijão, em 20%. 
b) Suprimento da oferta de sacolas plásticas para 

acondicionamento de itens adquiridos pelos consumidores. 
c) Diminuição dos itens de perfumaria em 50%. 
d) Exclusão de todos os produtos de hortifrutigranjeiros dos 

supermercados, devido à concorrência com os feirantes. 
 

30. A capital do Estado de Santa Catarina é: 
a) Porto Alegre. 
b) Curitiba. 
c) Florianópolis. 
d) Espírito Santo. 
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O texto abaixo refere às questões de número 31 até a 40. 
Um circo instalou-se em um terreno retangular com medidas: 15 

m de largura por 28 m de comprimento. Em sua plateia foram 

instaladas 150 cadeiras e seu picadeiro é retangular medindo 3 

m de comprimento por 1,8 m de largura. 

Todos os dias eles fazem 3 apresentações diárias e o ingresso é 

preço único: R$ 8,00. 

Para manter toda a turma que trabalha nele há um gasto mensal 

de R$ 18.000,00 com alimentação e salário, R$ 2.000,00 de 

aluguel do terreno e R$ 1.600,00 entre água luz e produtos de 

limpeza. 

 
31. Quanto se arrecada em uma sessão se todos os ingressos forem 

vendidos? 
a) R$ 1.800,00. 
b) R$ 1.450,00. 
c) R$ 1.200,00. 
d) R$ 850,00. 

 

32. Quanto é a arrecadação diária mais 3 sessões com a casa lotada? 
a) R$ 1.800,00. 
b) R$ 4.800,00. 
c) R$ 2.800,00. 
d) R$ 3.600,00. 

 

33. Qual é o total do gasto mensal? 
a) R$ 24.600,00. 
b) R$ 21.600,00. 
c) R$ 22.200,00. 
d) R$ 23.200,00. 

 

34. Com a plateia lotada, quantos dias eles devem trabalhar para 
cobrir os gastos mensais? 
a) 6. 
b) 7. 
c) 8. 
d) 9. 

 

35. Se em uma sessão arrecadou-se R$ 1.096,00, quantos ingressos 
foram vendidos? 
a) 89. 
b) 94. 
c) 137. 
d) 113. 

 

36. Para acomodar bem os espectadores a plateia está disponibilizada 
em 6 fileiras contendo em todas números iguais de cadeiras. 
Quantas cadeiras há em cada fileira? 
a) 30. 
b) 25. 
c) 20. 
d) 35. 

 

37. Qual é o perímetro do picadeiro? 
a) 4,8 m. 
b) 5,7 m. 
c) 9,6 m. 
d) 8,8 m. 

 

38. Qual é a área do terreno que foi alugado pelo circo? 
a) 86 m². 
b) 420 m². 
c) 280 m². 
d) 312 m². 

39. Todos os ingressos para todas as sessões já estão esgotados para, 
os próximos 30 dias. Qual será o lucro desse mês descontando 
todos os gastos?  
a) R$ 86.400,00. 
b) R$ 68.800,00. 
c) R$ 74.800,00. 
d) R$ 106.600,00. 

 

40. O dono do circo resolveu repartir igualmente R$ 40.000,00 entre 
seus 16 atores, então cada um recebeu? 
a) R$ 3.200,00. 
b) R$ 1.600,00. 
c) R$ 4.800,00. 
d) R$ 2.500,00. 

 

41. Comprei um televisor por R$ 920,00. Dei R$ 60,00 de entrada e o 
restante vou pagar em 5 prestações mensais iguais e sem juros de: 
a) R$ 154,00. 
b) R$ 172,00. 
c) R$ 168,00. 
d) R$ 107,50. 

 

42. Paula nasceu em 1.973, então ontem ela fez: 
a) 28 anos. 
b) 39 anos. 
c) 38 anos. 
d) 29 anos. 

 

43. Luis foi dormir às 23 horas e acordou às 8 horas e 50 minutos, 
então ele dormiu: 
a) 8 horas e 50 minutos. 
b) 6 horas e 50 minutos. 
c) 9 horas e  50 minutos. 
d) 7 horas e 50 minutos. 

 

44. Rafael tem 12 anos e Júlio 18. A diferença entre as idades deles 
daqui 10 anos será de: 
a) 10. 
b) 6. 
c) 18. 
d) 16. 

 

45. Lúcia foi à feira e comprou 2 dúzias de laranjas, 3 dezenas de 
mexerica e 8 maçãs. Quantas frutas ela comprou? 
a) 54. 
b) 64. 
c) 52. 
d) 62. 

 

46. Se 1 kg de carne custa R$ 16,20, quanto pagarei por 2,7 kg? 
a) R$ 43,74. 
b) R$ 39,64. 
c) R$ 36,54. 
d) R$ 37,84. 

 

47. Uma caixa d´água que mede 3,5 m de comprimento por 2,8 m de 
largura, comporta de água: 
a) 6,3 m³. 
b) 8,6 m³. 
c) 7,4 m³. 
d) 9,8 m³. 

 
 
 



                      COVEIRO 

 

CJ 03/2011 – Fundamental Incompleto – Horário 2 Página 4 

48. Comprei 312 balas e vou dividi-las entre meus 26 amigos. Quantas 
balas receberá cada um? 
a) 14. 
b) 15. 
c) 12. 
d) 16. 

 

49. Quanto representa a parte pintada no desenho abaixo? 
 

       

 

a) 7
2� . 

b) 2
7� . 

c) 5
7� . 

d) 7
5� . 

 

50. Luiza foi ao mercado e comprou 1 saco de arroz por R$ 8,20, 3 
latas de leite em pó por R$ 5,70 cada e 2 iogurtes por R$ 3,90 cada 
um. Pagou com R$ 50,00, quanto recebeu de troco? 
a) R$ 19,10. 
b) R$ 17,10. 
c) R$ 21,30. 
d) R$ 16,90. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




