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Leia o texto a seguir para responder ás questões 01 a 03.
O mito de Narciso
Narciso era um belo rapaz, filho do Deus do rio, Céfiso e
da ninfa Liríope. Por ocasião de seu nascimento, seus pais
consultaram o oráculo, Tirésias para saber qual seria o destino do
menino. A resposta foi que ele teria uma longa vida, se nunca
visse a própria face. Muitas moças e ninfas apaixonaram-se por
Narciso, quando ele chegou à idade adulta. Porém o belo jovem
não se interessava por nenhuma delas. A ninfa Eco, uma das
mais apaixonadas, não se conformou com a indiferença de
Narciso e afastou-se amargurada para um lugar deserto, onde
definhou até que somente restaram dela os gemidos. As moças
desprezadas pediram aos Deuses para vingá-las. Nêmesis
apiedou-se delas e induziu Narciso, depois de uma caçada de um
dia muito quente, a debruçar-se numa fonte para beber água.
Descuidando-se de tudo o mais, ele permaneceu imóvel na
contemplação ininterrupta de sua face na água e assim morreu.
No próprio Hades ele tentava ver nas águas do Estige as feições
pelas quais se apaixonara.
(Irene Machado. Literatura e Redação. São Paulo: Scipione, 1994,
p. 143.)
01. De acordo com o texto, Narciso:
a) Foi filho de Tirésias.
b) Matou a própria mãe, Liríope.
c) Apaixonou-se por ele mesmo.
d) Foi desprezado por Nêmesis.
02. A Ninfa Eco morreu devido ao fato de:
a) Aguentar a vingança dos Deuses.
b) O oráculo prever a sua morte.
c) Estar apaixonada e não suportar a rejeição de Narciso.
d) Estar no lugar errado no momento da caçada e ser atingida.

c) Penhor é paroxítona e dissílaba.
d) Repousar é oxítona e trissílaba.
Leia a anedotinha a seguir para responder às questões 08 e 09.
Um professor chega muito irritado à sala de aula e diz
rispidamente aos alunos:
– Hoje terá prova! E quem não entregar até às 10h, não
entregará mais e ficará com zero!
A prova foi um silêncio só... Mas às 10h e 5m chega um aluno
para entregar sua prova, o professor já arrumando suas coisas
para ir embora o barra:
– Eu não disse bem claramente que quem não entregasse a
prova até às 10h não entregaria mais?!!
O aluno, com uma cara bem arrogante, diz ao professor:
– Mas o senhor tem alguma ideia de com quem o senhor está
falando?
O professor, bem calmamente, diz:
– Não, nenhuma!
O aluno, mais arrogante ainda, insiste:
– O senhor tem certeza de que não tem a menor ideia de quem
eu seja?
O professor, já com vontade de encerrar aquele início de
discussão, diz:
– Não mesmo, mas não importa, não receberei sua prova!
E o aluno pega sua prova, mistura com as dos outros alunos que
estavam em cima da mesa do professor e diz bem debochado:
– Então descobre!!!
(http://piadas.hlera.com.br/escola/conhecimento-faz-bem.htm)
08. Os verbos “Chega”, primeira linha, e “Descobre”, última linha,
estão respectivamente nos modos:
a) Subjuntivo e Indicativo.
b) Indicativo e Subjuntivo.
c) Indicativo e Imperativo.
d) Imperativo e Subjuntivo.
09. Na frase “A prova foi um silêncio só” é incorreto afirmar que:
a) “A” é artigo definido.
b) “Prova” é substantivo.
c) “Foi” é verbo.
d) “Silêncio” é adjetivo.

03. São todas acentuadas pela mesma regra de “Oráculo” em:
a) Metáfora, cágado, médico, quiséssemos.
b) Cefálico, miúdo, léxico, fóssil.
c) Andrógino, cônsul, substância, mínimo.
d) Confiável, efêmero, psicológico, pentágono.

10. Analise a separação silábica das palavras abaixo e assinale a
alternativa correta.
a) ab-so-lu-tis-mo, lu-di-bri-ar, ro-do-vi-ária, des-cul-pá-vel.
b) em-ba-sa-men-to, pin-guim, su-a-vi-zar, vál-vu-la.
c) ex-tra-fi-no, sar-nen-to, au-tó-psia, pên-du-lo.
d) sub-con-sci-en-te, já-bu-ti-ca-bei-ra, va-za-men-to, é-brio.

04. Marque a alternativa em que todas as palavras são
paroxítonas.
a) Metódico, túnel, amável, parabéns.
b) Lápis, sensível, caráter, memória.
c) Último, bebê, memorável, cético.
d) Cecília, camaleão, bêbado, imagético.

11. A única alternativa em que o emprego da ortografia está
incorreto é:
a) Com a reforma da rodovia, virão também os pedágios.
b) Bernadete adora um mexerico.
c) Nesta obra de arte, há uma certa languides.
d) Mariana tem ojeriza a pessoas falsas.

05. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão
ortograficamente corretas.
a) Bandeija, amoroso, anciã, juíses.
b) Anteontem, dissipou, gazeta, messalina.
c) Engraxate, enchurrada, desjejum, aceso.
d) Faxada, cônscio, deduzir, sínico.

12. Assinale a alternativa em que o adjetivo esteja flexionado em
gênero e número
a) Alexia comprou essências cheirosas para seu apartamento.
b) Aqueles dois meninos viajarão de férias.
c) Parem de chorar, meninos.
d) A maioria das pessoas gosta de fofocar.

06. Em “Os meninos brincam felizes no jardim” é correto afirmar
que:
a) “Meninos” é substantivo e “brincam” é verbo.
b) “Os” é pronome e “felizes” é advérbio.
c) “Meninos” é adjetivo e “felizes” é substantivo.
d) “Brincam” é verbo e “jardim” é adjetivo.

Matemática

07. Está correto afirmar que:
a) Medicina é proparoxítona e polissílaba.
b) Distraído é paroxítona e trissílaba.

13. Uma loja de carros novos tem 28 carros para vender.
Contando com o estepe de todos os carros, quantos pneus de
carros novos existem nesta loja?
a) 128
b) 130
c) 140
d) 150
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14. Fui até a quitanda com R$ 50,00. Gastei R$ 5,00 comprando
morangos, R$ 6,00 comprando bananas, R$12,00 comprando
laranjas e R$ 9,15 com maçãs. Quanto me sobrou de troco?
a) R$ 19,85
b) R$ 19,75
c) R$ 18,65
d) R$ 17,85
15. Antonio tinha 84 figurinhas. Seus pais lhe deram o dobro do
número de figurinhas que ele tinha. Com quantas figurinhas
Antonio ficou?
a) 168
b) 158
c) 148
d) 138
16. Observe a sequência numérica 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15,
16 e 18 e responda quantos números dessa sequência são pares
e quantos números são impares?
a) 7 pares e 5 impares
b) 6 pares e 6 impares
c) 7 pares e 7 impares
d) 5 pares e 7 impares
17. Maria foi até a feira e comprou 6 dúzias de laranja. Ao chegar
em sua casa, ela utilizou duas dezenas para fazer um suco e o
restante dividiu em duas caixas. Quantas laranjas ficaram em
cada caixa?
a) 36
b) 32
c) 28
d) 26
18. Um casal juntou a quantia de R$85000,00 para comprar uma
casa, mas decidiram que iriam utilizar a quarta parte desse
dinheiro para a compra de um carro. Qual foi a quantia utilizada
para a compra desse carro?
a) R$ 21250,00
b) R$ 20550,00
c) R$ 23250,00
d) R$ 22250,00
19. Guilherme comeu

ଶ
଼

de uma pizza e seu irmão

ଵ

. Quanto foi

ଷ

consumido dessa pizza?
ଶସ

a)
b)
c)
d)

ଵସ

ଵଶ
଼
ଵଶ
ଶ
ଵଶ

20. Qual a área de um salão de festas com medidas de 25,28
metros de largura e 47,5 metros de comprimento?
a) 1400,70 m²
b) 1200,80 m²
c) 1300,60 m²
d) 1100,50 m²
21. Qual o resultado da equação 5x+20=5-40
a) 10
b) -10
c) 11
d) -11
22. Qual o resultado de
ସ

a)
b)

ଽ
ଷ
଼

ଷ

ସ

÷ ?
 ଷ

ଽ

c)
d)

ଶହ
ଷ
ଶ

23. Se 5 metros de um tecido qualquer custa R$ 85,00, quanto vai
custar 10 metros desse mesmo tecido?
a) R$ 135,00
b) R$ 150,00
c) R$ 170,00
d) R$ 175,00
24. Dona Ana queria repartir igualmente o valor de R$ 3985,00,
com seus 5 filhos. Qual foi a quantia que cada filho recebeu?
a) R$ 860,00
b) R$ 785,00
c) R$ 867,00
d) R$ 797,00
Conhecimentos Gerais
25. O município paulista de Onda verde pertence à microrregião
de:
a) São José do Rio Preto.
b) Nova granada.
c) Guapiaçu.
d) Ipiguá.
26. Em 1920, o coronel _______________ doou terras para a
formação de um povoado, ao qual deu origem o nome de Onda
Verde.
(http://biblioteca.ibge.gov.br).
O nome do coronel que completa, corretamente, a lacuna do texto
é:
a) José Matias.
b) José Elias.
c) João Manoel.
d) João Ismael.
27. Na década de 1920, várias famílias de origem___________,
___________ e_____________chegaram à Onda Verde para
trabalharem nas grandes fazendas de cultivo de algodão e do
café.
Fonte: fundação SEADE, 2006/
http://www.cidadespaulistas.com.br/
A origem da maioria das famílias que chegaram no período
supracitado e completam as lacunas eram:
a) Portugueses, açorianos e alemães.
b) Japoneses, franceses e alemães.
c) Japoneses, italianos e portugueses.
d) Italianos, açorianos e franceses.
28. Em 1927, chegaram a Onda Verde operários para construção
da ferrovia ___________________, atualmente extinta.
A alternativa que contém a expressão que completa a lacuna do
texto é:
a) Bauru–Goiânia.
b) Bauru–Corumbá.
c) São Paulo-Goiás.
d) São Paulo-Belo Horizonte.
29. Podemos chamar de fóssil:
a) O estudo dos seres antigos.
b) Restos de animais e plantas preservados por milhões de anos.
c) O estudo da terra e de suas transformações.
d) Uma forma de contar o tempo.
30. A pré-história é o período da história compreendido antes da
invenção da:
a) Roda.
b) Escrita.
c) Fogo.
d) Fundição de Metais.
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31. Observe a figura abaixo.

36. Embarcação inventada e usada pelos portugueses durante o
período dos Descobrimentos nos séculos XV e XVI.
A embarcação a que se refere o texto é:
a) O camará.
b) O estaleiro.
c) A caravela.
d) A jangada.
37. A primeira capital federal do Brasil foi à cidade de:
a) Salvador.
b) Brasília.
c) Rio de Janeiro.
d) São Vicente.

www.google.com.br/imagens.
A formação vegetal apresentada na figura acima predomina em
qual região brasileira?
a) Sudeste.
b) Norte.
c) Sul.
d) Nordeste.
32. Planta leguminosa de grande valor protéico. Expandiu-se nas
áreas de cerrados do Brasil central. Há cerca de vinte anos, é o
grande destaque da agricultura brasileira, e o Brasil já se tornou o
segundo produtor mundial. Trata-se:
a) Da soja.
b) Do algodão.
c) Do feijão.
d) Da cana.
33. Observe o mapa abaixo.

38. A introdução da Lei diz:
“Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar
contra a mulher, nos termos do art. 226 da Constituição Federal,
da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Mulheres e da Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra
a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de
Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá
outras providências”.
http://pt.wikipedia.org/wiki/
O trecho acima refere-se:
a) Ao Estatuto do Idoso.
b) Lei Maria da Penha.
c) Lei Maria Bonita.
d) Declaração Universal dos Direitos Humanos.
39. Os espaços que nos são familiares e nos dá identidade
própria segundo a Geografia constitui:
a) O território.
b) A região.
c) A paisagem.
d) O lugar.
40. Observe a figura abaixo.

O estado brasileiro destacado no mapa é:
a) Minas Gerais.
b) Bahia.
c) Goiás.
d) Maranhão.
34. No Rio Grande do Sul, vários costumes são valorizados nos
Centros de Tradições Gaúchas (CTG). Assinale a alternativa que
não apresenta um elemento dos costumes preservados pelos
gaúchos:
a) Chapéu e calças largas e apertadas no tornozelo, às famosas
bombachas.
b) Danças como a catira.
c) Beber chimarrão, um mate amargo servido quente.
d) Festa do Divino.

http://www.google.com.br/imgres
A figura acima representa um “lixão”. Lixões causam sérios
problemas ambientais. Sobre eles é incorreto afirmar:
a) Proliferam animais e insetos transmissores de doenças como
ratos, baratas e moscas.
b) Poluem os lençóis freáticos.
c) A atividade de catação de lixo – que pode provocar doenças
em seus realizadores – acaba sendo evitada nesses locais.
d) Liberam gases e odores decorrentes do processo de
decomposição.

35. O conjunto de regras sociais, instituições, tecnologias,
tradição, língua, e religião características de um grupo social
denominamos:
a) Nação.
b) Cultura.
c) Civilização.
d) Etnia.
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