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1. Aponte a alternativa em que há palavra escrita incorretamente: 
a) É imprescindível colocar maizena na massa da torta. 
b) Apesar de ser um tanto quanto expansivo, ele é muito disciplinado. 
c) Nós iremos ajuizar uma ação contra aquela empreiteira. 
d) Você precisa atualizar os dados do cadastro. 

 

2. Assinale a alternativa em que a lacuna deve ser preenchida com SS: 
a) Grande_a. 
b) Impul_ão. 
c) Absten_ão. 
d) Conce_ionária. 

 

3. Assinale a alternativa em que a lacuna deve ser preenchida com Ç: 
a) Agre_ão.  
b) Admi_ão. 
c) Reten_ão.  
d) Compreen_ão. 

 

4. Indique a alternativa em que a palavra está separada incorretamente: 
a) De-sor-de-i-ro. 
b) E-co-no-mi-zar. 
c) Pe-tro-quí-mi-ca. 
d) E-lé-trons. 

 

5. Aponte a alternativa em que o termo em destaque foi empregado 
incorretamente: 
a) Ele me entregou dois cheques atrasados. 
b) Naquela rodovia, o tráfego está lentíssimo. 
c) A taxa cobrada pelo serviço é indevida. 
d) O acento do banco do motorista está emperrado. 
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6. Aponte a alternativa em que o substantivo em destaque se classifica como 
abstrato: 
a) Para mim, as praias do Brasil estão entre as mais lindas do mundo. 
b) Nunca vi ninguém morrer de tanto trabalhar! 
c) Há dois gatos marrons em cima do meu telhado. 
d) Naquele ninho há três passarinhos azuis. 

 

7. Os substantivos coletivos que representam um conjunto de abelhas, de 
ministros e de papel são, respectivamente: 
a) Colmeia – clero - súcia. 
b) Colmeia – esquadrilha - junta. 
c) Colmeia – conselho - resma. 
d) Réstia – conselho - resma. 

 

8. Analise as frases abaixo e aponte a alternativa correta: 
I. Os dois saxes utilizados pela banda foram guardados no porão. 

II. Para a minha festa, vou comprar balões gigantes verdes e azuis. 
III. Eles viraram três rapagãos. 

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

 

9. Acerca da flexão do substantivo composto, analise as assertivas abaixo e 
aponte a alternativa correta: 

I. Aqueles sambas-enredos são magníficos. 
II. As primeiras-dama estão aguardando para serem entrevistados. 

III. Estas obras-primas vieram de um museu francês. 
a) Apenas I e III estão corretas. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas III está correta. 
d) I, II e III estão corretas. 
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10. Sobre os gêneros das palavras abaixo, aponte a alternativa correta: 
Dinamite – grama (unidade de massa) – guaraná – omelete 
a) Todas as palavras são masculinas. 
b) Apenas uma palavra é masculina. 
c) Apenas duas palavras são masculinas. 
d) Apenas três palavras são masculinas. 

 

11.  Aponte a alternativa em que o termo em destaque está flexionado no 
diminutivo: 
a) Eu fiquei sabendo que ela estava com um nódulo. 
b) Ele quer fazer plástica naquele narigão. 
c) Não seja um bobalhão! 
d) O rapaz está encantado com seu novo emprego. 

 

12. Indique a alternativa em que a locução adjetiva NÃO condiz com o 
adjetivo correspondente: 
a) Doença do coração – doença cardíaca. 
b) Amizade de irmão – amizade fraternal. 
c) Coleção de selo – coleção filatélica. 
d) Amor de pai – amor senil. 

 

13. Indique a alternativa em que o superlativo absoluto sintético está 
grafado incorretamente: 
a) Realmente aquele corredor é velocíssimo. 
b) Com seu belíssimo vestido, ela foi o destaque da festa. 
c) Eu não vou comer porque esta carne está cruérrima. 
d) Eu não vou repetir porque o pudim está docíssimo. 
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14. O pronome de tratamento utilizado para se reportar à cardeais é: 
a) Vossa Senhoria. 
b) Vossa Majestade. 
c) Vossa Eminência. 
d) Vossa Alteza. 

 

15. Indique a alternativa que completa correta e respectivamente as 
lacunas abaixo: 
Deixaram para ___ conversar com o diretor sobre as _______ dos 
operários. 
a) Mim – revindicações. 
b) Eu – reivindicações. 
c) Eu – revindicações. 
d) Mim – reivindicações. 

 

16. Este cinto que ganhei do meu tio custa muito caro. O pronome em 
destaque se classifica como: 
a) Possessivo. 
b) Demonstrativo. 
c) Pessoal. 
d) Indefinido. 

 

17. Em relação à colocação pronominal, analise as afirmativas abaixo: 
I. Nunca me disseram que vocês eram parentes. 

II. Revelar-te-ei os motivos da minha discussão. 
III. Jamais obrigue-me a fazer isso. 

a) Apenas I e III estão corretas. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas I está correta. 
d) I, II e III estão corretas. 
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18. Ele estudou muito, logo passou no concurso. A conjunção em destaque 
traz a frase o sentido de: 
a) Oposição. 
b) Escolha. 
c) Conclusão. 
d) Soma. 

 

19. Analise as frases abaixo e aponte a alternativa correta: 
I. Ela estacionou bem no meio da rua. 

II. Qual meio você vai utilizar para resolver isso? 
III. Estou meia desgostosa com esse emprego. 

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

 

20. Aconteceram, naquele apartamento, coisas inimagináveis. Sobre o 
sujeito da oração, assinale a alternativa correta: 
a) O sujeito é indeterminado. 
b) O sujeito é inexistente. 
c) O sujeito é “apartamento”. 
d) O sujeito é “coisas inimagináveis”. 

 

21. Analise a predicação verbal abaixo e aponte a alternativa correta: 
I. Meus tios ofereceram abrigo às crianças. 

II. Ela está chateada. 
a) Em I e em II os verbos são de ligação. 
b) Em I o verbo é transitivo direto e indireto e em II é de ligação. 
c) Em I o verbo é transitivo direto e em II é de ligação. 
d) Em I o verbo é transitivo direto e indireto e em II é intransitivo. 
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22. O termo em destaque se classifica sintaticamente como: 
Chamei-lhe de ignorante. 
a) Predicativo do sujeito. 
b) Objeto direto. 
c) Objeto indireto. 
d) Predicativo do objeto. 

 

23. Mãe, você é a melhor do mundo! Aponte a devida classificação do 
termo em destaque: 
a) Aposto. 
b) Vocativo. 
c) Adjunto adverbial. 
d) Adjunto adnominal. 

 

24. Acerca da concordância verbal, analise as afirmativas abaixo e aponte a 
alternativa correta: 

I. Vi dois carros-fortes sendo assaltados. 
II. Fui eu que contei a verdade a ela. 

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

 

25. Aponte a alternativa que completa corretamente as lacunas abaixo: 
______ a dificuldade que tivemos! 
______ cinco anos que não vamos a um show. 
a) Haja vista – Vai fazer. 
b) Haja visto – Vão fazer. 
c) Haja vista – Vão fazer. 
d) Haja visto – Vai fazer. 
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26. Analise as assertivas abaixo acerca da concordância dos termos e 
aponte a alternativa correta: 

I. Vão inclusos ao envelope os documentos. 
II. É necessário muita calma nessa hora. 

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

 

27. Acerca da concordância dos verbos, analise as afirmativas abaixo e 
aponte a alternativa correta: 

I. Prefiro ficar em casa a ir ao cinema. 
II. Assistimos a um filme sensacional! 

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

 

28. Acerca da utilização do acento indicador de crase, analise as afirmativas 
abaixo e aponte a alternativa correta: 

I. Esta blusa é semelhante àquela que ganhei. 
II. No fim de semana, vou à Itu. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 
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29. Medida tomada pela Presidenta Dilma Rousseff, que entrou em vigor 
neste mês de maio: 
a) Redução das taxas de juros pelos bancos oficiais. 
b) Confisco de 12% da poupança da população brasileira. 
c) Redução do imposto da uva e consequente aumento da exportação dos 

vinhos nacionais. 
d) Diminuição da tributação dos bens de consumo não duráveis. 

 

30. Capital localizada na Região Sul: 
a) Vitória. 
b) Rio de Janeiro. 
c) Porto Alegre. 
d) Cuiabá. 

 

31. Dividindo-se               por             , obtém-se: 
a)         
b)        
c)         
d)              

 

32. Um trem percorreu 1.380 km em 5 horas. Em quanto tempo percorrerá 
1.150 km? 
a) 4 h e 10 min. 
b) 3 h e 50 min. 
c) 5 h e 5 min. 
d) 2 h e 50 min. 
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33. Comprei uma casa por R$ 72.500,00 e a revendi com um lucro de 14%. 
Qual o lucro obtido? 
a) R$ 1.015,00. 
b) R$ 10.150,00. 
c) R$ 1.105,00. 
d) R$ 11.050,00. 

 

34. Qual o volume de água que comporta uma caixa que tem 3 m de 
comprimento por 2,5 m de largura e 2 m de altura? 
a) 15 ℓ. 
b) 150 ℓ. 
c) 1.500 ℓ. 
d) 15.000 ℓ. 

 

35. De uma cesta com 5 centenas de laranja seleta, 5 dúzias de laranja lima 

e 7 dezenas de laranja pera, foram vendidas     delas. Quantas laranjas 

restaram?  
a) 252. 
b) 194. 
c) 402. 
d) 378. 

 

36. A que taxa anual R$ 7.200,00 esteve aplicado por 5 anos se rendeu R$ 
4.320,00 de juros? 
a) 8%. 
b) 15%. 
c) 12%. 
d) 9%. 
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37. Qual é o maior dos dois números cuja soma é 83, sabendo que eles são 
consecutivos? 
a) 40. 
b) 41. 
c) 42. 
d) 43. 

 

38. Qual será o número de ladrilhos necessários para ladrilhar uma cozinha 
retangular que mede 8,2 m de comprimento por 5,4 m de largura, 
sabendo que os ladrilhos são quadrados e têm 20 cm de lado? 
a) 1.346. 
b) 1.107. 
c) 846. 
d) 968. 

 

39. Mariana tem 8,5 m de fita azul, 15 m de branca e 2 m de vermelha. Deu 
2,5 m para sua prima e gastou 5,5 m em uma toalha. Sobraram: 
a) 22 m. 
b) 23,5 m. 
c) 1,2 m. 
d) 17,5 m. 

 

40. Qual é a soma entre dois números positivos sabendo que o produto 
entre eles é 60, e que o menor tem quatro unidades a menos que o 
maior? 
a) 16. 
b) 24. 
c) 12. 
d) 17. 
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41. O inverso de 
 
 

 

 é: 

a)      

b)      

c)   
    

d)   
    

 

42. Um pai repartiu R$ 5.600,00 entre seus 2 filhos. Se o caçula recebeu 
 
   da quantia do primogênito, quanto recebeu o primogênito? 

a) R$ 2.400,00. 
b) R$ 2.200,00. 
c) R$ 3.400,00. 
d) R$ 3.200,00. 

 

43. As raízes da equação     
  

 
   são: 

a) Positivas. 
b) Negativas. 
c) Simétricas. 
d) Nulas. 

 

44. Três amigos formaram uma sociedade sendo que Jonas entrou com R$ 
2.000,00, Pablo com R$ 1.500,00 e Lucas com R$ 2.500,00. Após um mês 
houve um lucro de R$ 90.000,00, então: 
a) A soma entre as quantias recebidas por Jonas e Pablo foi R$ 60.000,00. 
b) A soma entre as quantias recebidas por Pablo e Lucas foi R$ 52.500,00.  
c) Lucas recebeu R$ 15.000,00 a mais que Pablo. 
d) Jonas recebeu R$ 7.500,00 a menos que Lucas. 

 



                                                         AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS  
        OFICIAL DE CONSERVAÇÃO PREDIAL  

       (ELETRICISTA – SERRALHEIRO – LAVADOR/LUBRIFICADOR) 
 

PM ITU 01/2012 – Fundamental – Horário 1 Página 12 

45. Se um relógio atrasa em 12 horas de funcionamento, 3 minutos e 30 
segundos, então em 5 dias atrasará: 
a) 40 min e 10 s. 
b) 35 min. 
c) 30 min e 20 s. 
d) 25 min. 

 

46. Qual o capital inicial, sendo que metade dele foi aplicado a taxa de 20% 
ao ano, durante 3 anos e a outra metade empreguei a taxa de 30% ao 
ano, por 2 anos e que recebi R$ 60.000,00 de juros pelas duas aplicações? 
a) R$ 100.000,00. 
b) R$ 80.000,00. 
c) R$ 150.000,00. 
d) R$ 120.000,00. 

 

47. Quantos arados são necessários para preparar um terreno de 3.000 m² 
em 14 dias, trabalhando 10 horas por dia, sabendo que em 7 dias, 10 
arados preparam um terreno de 2.000 m³, trabalhando 8 horas por dia? 
a) 8 dias. 
b) 7 dias. 
c) 5 dias. 
d) 6 dias. 

 

48. Se o perímetro de um quadrado inscrito em uma circunferência é 120 
cm, então o raio dessa circunferência é: 

a)          

b)          

c)          

d)          
 



                                                         AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS  
        OFICIAL DE CONSERVAÇÃO PREDIAL  

       (ELETRICISTA – SERRALHEIRO – LAVADOR/LUBRIFICADOR) 
 

PM ITU 01/2012 – Fundamental – Horário 1 Página 13 

49. A razão de semelhança entre dois triângulos é    . Se os lados do 

menor medem 2 cm, 3 cm e 4 cm, então o perímetro do maior é: 
a) 28 cm. 
b) 18 cm. 
c) 35 cm. 
d) 45 cm. 

 

50. Um feixe de três paralelas é interceptado por duas transversais. Na 
primeira os segmentos medem 2 cm e 3 cm e na segunda os dois 
segmentos   e   medem juntos 15 cm. Então os segmentos   e   medem 
respectivamente: 
a) 3 cm  e 5 cm. 
b) 9 cm e 6 cm. 
c) 8 cm e 6 cm. 
d) 6 cm e 9 cm. 

 

 

 

 




