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1. Aponte a alternativa em que há uma palavra paroxítona: 
a) Ruim. 
b) Tulipa. 
c) Leucócito. 
d) Pântano. 

 

2. Há uma palavra oxítona em: 
a) Têxtil. 
b) Vermífugo. 
c) Refém. 
d) Blusa. 

 

3. A divisão silábica está incorreta em: 
a) Ri-t-mo. 
b) Ap-to. 
c) Ra-i-nha. 
d) As-sas-si-no.  

 

4. Indique a alternativa em que a letra H NÃO deveria ter sido 
empregada: 
a) Honesto. 
b) Hábil. 
c) Herva. 
d) Hoje. 

 

5. Indique a alternativa em que há palavra escrita de forma errada: 
a) Com esta roupa eu estou horroroza. 
b) Os camponeses fizeram uma festa linda. 
c) Nós todas estamos bronzeadas. 
d) Rui está atrasado. 

 

6. Aponte a alternativa em que a lacuna deve ser preenchida com 
CH: 
a) En_oval. 
b) En_ada. 
c) _iqueiro. 
d) Abaca_i. 

 

7. Indique a alternativa em que o termo em destaque está escrito de 
forma correta: 
a) O braço dele foi enjessado. 
b) Ele ficou lindo com aquele trage. 
c) O cachorro se escondeu na garajem. 
d) Vamos à agência de viagem? 

 

8. Indique qual palavra está escrita de forma correta: 
a) Carnissa. 
b) Antepasto. 
c) Exportasão. 
d) Enxente. 

 

9. Analise as afirmações abaixo e aponte a alternativa correta: 
I. Naquela rodovia, o tráfego está intenso. 

II. Ela está cozendo uma carne de panela. 
a) Apenas em I a ortografia de todos os termos está correta. 
b) Apenas em II a ortografia de todos os termos está correta. 
c) Em I e em II a ortografia de todos os termos está correta. 
d) Em I e em II há termo com a ortografia incorreta. 

 
 
 
 
 
 

10. Analise a flexão dos termos abaixo e aponte a alternativa correta: 
I. Os álbuns de fotografia estão dentro daquele armário. 

II. Os pãos de queijo já estão prontos. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

11. Um conjunto de viajantes é representado pelo substantivo 
coletivo: 
a) Atilho. 
b) Elenco. 
c) Junta. 
d) Caravana. 

 

12. A lacuna deve ser preenchida com a letra E: 
a) Crân_o. 
b) S_ri. 
c) Confet_. 
d) C_mento. 

 

13. Um conjunto de gados é representado pelo substantivo coletivo: 
a) Rebanho. 
b) Vara. 
c) Matilha. 
d) Cacho. 

 

14. Qual, dentre os substantivos abaixo, é masculino? 
a) Derme. 
b) Dó (pena). 
c) Hélice. 
d) Aguardente. 

 

15. Analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta: 
I. Há diversos balãos no clube de campo. 

II. Nas próximas eleições, vote consciente. 
a) Apenas em I a palavra em destaque está flexionada 

corretamente. 
b) Apenas em II a palavra em destaque está flexionada 

corretamente. 
c) Em I e em II as palavras em destaque estão flexionadas 

corretamente. 
d) Em I e em II as palavras em destaque estão flexionadas 

incorretamente. 
 

16. Aponte, dentre as palavras abaixo, aquela escrita de forma 
correta: 
a) Cereja. 
b) Mangericão. 
c) Jilete. 
d) Beringela. 

 

17. Indique a alternativa em que o substantivo composto está escrito 
de forma incorreta: 
a) Obras-primas. 
b) Salários-família. 
c) Recos-recos. 
d) Bananas-maçã. 
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18. Indique a alternativa em que o termo em destaque está no grau 
aumentativo: 
a) Vou fazer um trabalho sobre a guerrilha. 
b) O restaurante famoso fica naquela viela. 
c) Esse moleque é um bobalhão! 
d) Hoje está chuviscando. 

 

19. Indique a alternativa em que a lacuna deve ser preenchida com 
SS: 
a) Atra_ado. 
b) Deten_ão. 
c) Repul_ão. 
d) Agre_ão. 

 

20. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Amor de mãe = amor maternal. 
b) Dor de intestino = dor entérica. 
c) Problema de voz = problema vocal. 
d) Flor do campo = flor caprina. 

 

21. Este é um chefe enérgico. O termo em destaque pode ser 
substituído por: 
a) Veemente. 
b) Possessivo. 
c) Entediado. 
d) Engraçado. 

 

22. Fauna é o conjunto: 
a) De plantas de uma região. 
b) De animais de uma região. 
c) De árvores frutíferas. 
d) De bananas. 

 

23. Fernando está muito entusiasmado com seu novo emprego. A 
frase mantém o mesmo sentido, se o termo em destaque for 
substituído por: 
a) Alegre. 
b) Preocupado. 
c) Envergonhado. 
d) Metido. 

 

24. Indique a alternativa em que a divisão silábica está incorreta: 
a) Ma-li-g-no. 
b) I-do-so. 
c) Per-na. 
d) Ca-ju. 

 

25. Aponte a alternativa escrita de forma errada: 
a) Fechado. 
b) Axado. 
c) Racha. 
d) Rixa. 

 

26. Aponte a alternativa que possui uma palavra trissílaba: 
a) Reis. 
b) Responsabilidade. 
c) Ouvido. 
d) Fronha. 

 
 
 
 
 
 

27. Há um antônimo da palavra em destaque em: 
Trata-se de uma vodka genuína. 
a) Autêntica. 
b) Falsa. 
c) Renomada. 
d) Pura. 

 

28. A palavra está acentuada de forma indevida em: 
a) Lápis. 
b) Pátio. 
c) Remédio. 
d) Gambâ. 

 

29. A capital do Estado de Minas Gerais é: 
a) Curitiba. 
b) Uberaba. 
c) Lavras. 
d) Belo Horizonte. 

 

30. Pela primeira vez este time paulista disputará uma final da Taça 
Libertadores da América: 
a) Santos.  
b) Portuguesa. 
c) Palmeiras. 
d) Corinthians. 

 

31. Para a festa junina foram feitas 3 centenas de pés de moleque, 5 
centenas de paçoca, 6 dúzias de doce de abóbora e 8 dezenas de 
cural. Quantos docinhos foram feitos? 
a) 232. 
b) 952. 
c) 646. 
d) 956. 

 

32. Júlia foi dormir às 23 horas e acordou às 7 horas e 45 minutos. 
Quanto tempo ela dormiu? 
a) 7 h e 45 min. 
b) 8 h e 15 min. 
c) 7 h e 15 min. 
d) 8 h e 45 min. 

 

33. Para fazer liquidação, uma loja comprou 186 caixas contendo em 
cada uma 48 pratos. Quantos pratos foram vendidos? 
a) 5.088. 
b) 7.608. 
c) 8.928. 
d) 6.088. 

 

34. Em um terreno foi construído uma casa e a área restante ficou 
para lazer. A parte de lazer foi gramada artificialmente com 200 
placas quadradas medindo 55 cm de lado. Qual é a metragem 
dessa área de lazer? 
a) 85  m². 
b) 50,5 m². 
c) 60,5 m². 
d) 75 m². 
 

35. Quantas dezenas há em um milhar? 
a) 120. 
b) 100. 
c) 80. 
d) 10. 
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36. Em uma cidade há 72.000 eleitores. Se na ultima eleição     deles 

não votaram, quantos eleitores compareceram às urnas? 
a) 28.800. 
b) 54.200. 
c) 36.800. 
d) 43.200. 

 

37. Em uma biblioteca há 41 estantes com 5 prateleiras em cada uma. 
Se em cada prateleira há 39 livros, quantos livros têm nessa 
biblioteca? 
a) 7.995. 
b) 7.997. 
c) 7.799. 
d) 7.975. 

 

38. De um rolo de arame com 9,2 dam gastaram-se 14 m e o restante 
dividiu-se em 12 pedaços. Qual é a medida de cada pedaço de 
arame? 
a) 75,5 m. 
b) 6,5 m. 
c) 7, 55 m. 
d) 65 m. 

 

39. Um ônibus percorreu     de uma estrada de 120,6 km. Quantos 

metros faltam para percorrer? 
a) 93.800 m. 
b) 76.400 m. 
c) 26.800 m. 
d) 42.400 m. 

 

40. Uma pizza foi distribuída entre 4 mesas: a primeira recebeu     , 

a segunda     , a terceira      e a quarta     . A mesa que 

recebeu a maior porção de pizza foi a: 
a) Primeira. 
b) Segunda. 
c) Terceira. 
d) Quarta. 

 

41. No número 14.826, o algarismo oito vale: 
a) 80 unidades. 
b) 80 dezenas. 
c) 80 centenas. 
d) 8 milhares. 

 

42. Qual é o número que dividido por 8 resulta 72? 
a) 646. 
b) 9. 
c) 436. 
d) 576. 

 

43. Luciana foi a uma lanchonete e comeu um lanche de R$ 12,80, um 
refrigerante de R$ 2,15 e tomou um sorvete de R$ 8,40. Se pagou 
com duas notas de R$ 20,00, quanto recebeu de troco? 
a) R$ 28,75. 
b) R$ 16,65. 
c) R$ 18,75. 
d) R$ 17,65. 

 

 

 

 

 

44. Se Luis faleceu em 2.011, aos 93 anos, em que ano ele nasceu? 
a) 1.928. 
b) 1.917. 
c) 1.927. 
d) 1.918. 

 

45. Meu primo tem 45 anos. Sua idade é o triplo da minha idade 
menos 15. Qual é a minha idade? 
a) 10 anos. 
b) 15 anos. 
c) 20 anos. 
d) 30 anos. 

 

46. Se a largura de um tanque mede 1,52 metros, o comprimento 3,5 
metros e a altura 4 metros, qual é o volume? 
a) 21.280 m³. 
b) 2.128 m³. 
c) 212,8 m³. 
d) 21,28 m³. 

 

47. Uma bordadeira fez crochê ao redor de uma toalha quadrada de 
1,8 metros de lado. Sabendo que ela cobra R$ 12,00 por metro de 
crochê, quanto recebeu pelo trabalho nessa toalha? 
a) R$ 64,80. 
b) R$ 88,80. 
c) R$ 72,40. 
d) R$ 50,40. 

 

48. Em um jardim foi reservado um canteiro na forma de triângulo 
com 2,8 metros de base e 2,5 metros de altura para plantar certa 
flor. Qual é a área desse canteiro? 
a) 4,1 m². 
b) 3,8 m². 
c) 4,6 m². 
d) 3,5 m². 

 

49. Tenho 1.728 balas para distribuir igualmente entre 108 crianças. 
Quantas balas vai ganhar cada criança? 
a) 16. 
b) 21. 
c) 13. 
d) 17. 

 

50. Uma conta de água de um prédio acusa um gasto de 68 m³ em 
certo mês. A quantidade de água gasta foi: 
a) 68 ℓ. 
b) 680 ℓ. 
c) 6.800 ℓ. 
d) 68.000 ℓ. 

 




