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PORTUGUÊS 
 
Leia o texto para responder às questões de 01 a 05: 
 

A coruja e a águia 
 

Coruja e águia, depois de muita briga resolveram 
fazer as pazes. 

— Basta de guerra — disse a coruja. — O mundo 
é grande, e tolice maior que o mundo é andarmos a 
comer os filhotes uma da outra. 

— Perfeitamente — respondeu a águia. — 
Também eu não quero outra coisa. 

— Nesse caso combinemos isso: — de ora em 
diante não comerás nunca os meus filhotes. 

— Muito bem.  Mas como posso distinguir os teus 
filhotes?  

— Coisa fácil.  Sempre que encontrares uns 
borrachos lindos, bem feitinhos de corpo, alegres, cheios 
de uma graça especial, que não existe em filhote de 
nenhuma outra ave, já sabes, são os meus. 

— Está feito! — concluiu a águia. 
 Dias depois, andando à caça, a águia encontrou 

um ninho com três monstrengos dentro, que piavam de 
bico muito aberto. 

— Horríveis bichos! — disse ela.  — Vê-se logo 
que não são os filhos da coruja. 

E comeu-os. Mas eram os filhos da coruja.  Ao 
regressar à toca a triste mãe chorou amargamente o 
desastre e foi justar contas com a rainha das aves. 

— Quê?  — disse esta admirada.  — Eram teus 
filhos aqueles monstrenguinhos?  Pois, olha não se 
pareciam nada com o retrato que deles me fizeste… 
Para retrato de filho ninguém acredite em pintor pai.  Lá 
diz o ditado: quem o feio ama, bonito lhe parece. 

Monteiro Lobato 

 

QUESTÃO 01 

Em qual palavra do texto o sinal gráfico destacado não 
representa uma consoante? 
 
A) Lindos; 
B) Concluiu; 
C) Tolice; 
D) Fácil; 
E) Deles. 
 

QUESTÃO 02 

Marque a opção em que a letra i é semivogal:  
 
A) Rainha; 
B) Monstrenguinhos; 
C) Filhotes; 
D) Piavam; 
E) Feitinhos. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

Assinale a alternativa em que a palavra destacada não é 
um substantivo: 
 
A) “Coruja e águia, depois de muita briga resolveram 

fazer as pazes.”; 
B) “— Basta de guerra — disse a coruja.”; 
C) “— Quê?  — disse esta admirada.”; 
D) “Dias depois, andando à caça, ...”; 
E) “Também eu não quero outra coisa.”. 
 

QUESTÃO 04 

Um antônimo da palavra destacada no trecho: “O mundo 
é grande, e tolice maior que o mundo é andarmos a 
comer os filhotes uma da outra.” É: 
 
A) Sensatez; 
B) Futilidade; 
C) Inépcia; 
D) Vaidade; 
E) Empáfia. 
 

QUESTÃO 05 

Em que opção não há erro na separação silábica de 
nenhum vocábulo do texto? 
 
A) Hor-rí-veis, e-ram , re-gre-ssar; 
B) Ra-i-nha, dis-tin-guir , á-guia; 
C) Con-clu-i-u, re-gres-sar , pa-re-ci-am; 
D) Es-pe-ci-al, co-i-as, bor-ra-chos; 
E) Amar-ga-men-te, di-an-te, me-us. 
 

QUESTÃO 06 

Observe as proposições: 
 
I. É obrigatório o uso de letras maiúsculas no início de 

frases, orações e períodos; 
II. Usa-se maiúscula em nomes de meses e dias da 

semana; 
III. Em títulos de livros, revistas jornais usa-se letra 

maiúscula; 
IV. Nomes de épocas e períodos históricos é facultativo 

o uso de letra maiúscula. 
 
A) São verdadeiras as proposições I, II e III, apenas; 
B) É verdadeira somente a proposição I; 
C) São verdadeiras as proposições I e III, apenas; 
D) São verdadeiras as proposições I, III e IV, apenas; 
E) Todas são verdadeiras. 
 

QUESTÃO 07 

Marque a opção em que há erro de pontuação. 
 
A) Nas igrejas, muitos fieis renovavam os votos de fé. 
B) Ele, apreensivo, esperava o resultado do concurso. 
C) Deus, ajuda-me agora! 
D) Vieram, pessoas de longe e a casa se encheu. 
E) São Paulo, grande metrópole brasileira, é bastante 

violenta. 
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Observe o poema de Cecília Meireles para responder 
às questões de 08 a 10: 
 
Retrato 
 
"Eu não tinha este rosto de hoje, 
assim calmo, assim triste, assim magro, 
nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. 
Eu não tinha estas mãos sem força, 
tão paradas e frias e mortas; 
eu não tinha este coração que nem se mostra. 
Eu não dei por esta mudança, 
tão simples, tão certa, tão fácil: 
Em que espelho ficou perdida a minha face?" 
 

QUESTÃO 08 

Marque a opção em que a palavra tirada do texto é um 
substantivo abstrato: 
 
A) Espelho; 
B) Mãos; 
C) Olhos; 
D) Lábio; 
E) Mudança. 
 

QUESTÃO 09 

Assinale a opção em que a palavra tirada do texto não é 
dissílaba: 
 
A) Assim; 
B) Mãos; 
C) Mostra; 
D) Frias; 
E) Lábio. 
 

QUESTÃO 10 

Há uma palavra paroxítona em: 
 
A) Fácil; 
B) Ficou; 
C) Mãos; 
D) Tão; 
E) Assim. 
 

QUESTÃO 11 

Marque o item em que há erro na indicação do plural da 
palavra: 
 
A) Xadrez – xadrezes; 
B) Troféu – troféis; 
C) O atlas – os atlas; 
D) Paul – pauis; 
E) Lobisomem – lobisomens. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 12 

Assinale a opção em que todos os substantivos são 
femininos: 
 
A) Cal, libido, sentinela, hélice; 
B) Derme, juriti, faringe, estigma; 
C) Usucapião, eclipse, cal, tíbia; 
D) Sucuri, comichão, champanha, cataplasma; 
E) Libido, rês, sabiá, estigma. 
 

QUESTÃO 13 

Marque o item em que há erro na indicação do 
substantivo coletivo: 
 
A) piquete: de pessoas envolvidas em uma greve; 
B) herbário: de plantas para estudo ou exposição; 
C) falange: de soldados, de tropas; 
D) claque: de atores; 
E) vara: de porcos. 
 
ANOTAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0106 – COZINHEIRO 

Página 3 de 4 

O texto servirá de base para as questões 14 e 15: 
 

Cão, cão, cão 
 

Abriu a porta e viu o amigo que há tanto não via. 
Estranhou apenas que ele, amigo, viesse acompanhado 
de um cão. O cão não muito grande, mas bastante forte, 
de raça indefinida, saltitante e com um ar alegremente 
agressivo. Abriu a porta e cumprimentou o amigo, com 
toda efusão. "Quanto tempo!". O cão aproveitou as 
saudações, se embarafustou casa adentro e logo o 
barulho na cozinha demonstrava que ele tinha quebrado 
alguma coisa. O dono da casa encompridou um pouco as 
orelhas, o amigo visitante fez um ar de que a coisa não 
era com ele. "Ora, veja você, a última vez que nos vimos 
foi..." "Não, foi depois, na..." "E você, casou também?" O 
cão passou pela sala, o tempo passou pela conversa, o 
cão entrou pelo quarto e novo barulho de coisa 
quebrada. Houve um sorriso amarelo por parte do dono 
da casa, mas perfeita indiferença por parte do visitante. 
"Quem morreu definitivamente foi o tio... você se lembra 
dele?" "Lembro, ora, era o que mais... não?" O cão saltou 
sobre um móvel, derrubou o abajur, logo trepou com as 
patas sujas no sofá (o tempo passando) e deixou lá as 
marcas digitais de sua animalidade. Os dois amigos, 
tensos, agora preferiam não tomar conhecimento do 
dogue. E, por fim, o visitante se foi. Se despediu, efusivo 
como chegara, e se foi. Se foi. Mas ainda ia indo, quando 
o dono da casa perguntou: "Não vai levar o seu cão?" 
"Cão? Cão? Cão? Ah, não! Não é meu, não. Quando eu 
entrei, ele entrou naturalmente comigo e eu pensei que 
fosse seu. Não é seu, não?" 
Moral: Quando notamos certos defeitos nos amigos, 
devemos sempre ter uma conversa esclarecedora. 
 

QUESTÃO 14 

Assinale a opção em que a palavra destacada não é um 
substantivo: 
 

A) “O cão não muito grande, mas bastante forte, de raça 
indefinida, saltitante e com um ar alegremente 
agressivo.”; 

B) "Ora, veja você, a última vez que nos vimos foi..."; 
C) “O cão entrou pelo quarto e novo barulho de coisa 

quebrada.”; 
D) “O dono da casa encompridou um pouco as 

orelhas,...” ; 
E) “O amigo visitante fez um ar de que a coisa não era 

com ele...”. 
 

QUESTÃO 15 

Em: “Abriu a porta e cumprimentou o amigo, com toda 
efusão.” Sobre a palavra efusão, assinale a opção 
incorreta. 
 

A) É um substantivo feminino que no sentido figurado 
significa manifestação expansiva de sentimentos 
amistosos de afeto e alegria; 

B) Está no grau aumentativo; 
C) É uma palavra trissílaba; 
D) É um substantivo abstrato; 
E) É um substantivo comum. 

MATEMÁTICA 
 

QUESTÃO 16 

Dois metros equivalem quantos centímetros:  
 
A) 0,2; 
B) 2; 
C) 20; 
D) 200; 
E) 0,02. 
 

QUESTÃO 17 

Qual das frações abaixo corresponde um mês de um 
ano? 
 
A) 1/2; 
B) 1/3; 
C) 1/12; 
D) 1/16; 
E) 2/12. 
 

QUESTÃO 18 

Sabendo que um dia tem 24 horas e uma hora tem 60 
minutos. Quantos minutos têm um dia? 
 
A) 24 min; 
B) 148 min; 
C) 240 min; 
D) 440 min; 
E) 1440 min. 
 

QUESTÃO 19 

Eliane vendeu 20 bicicletas no mês de Novembro. No 
mês de Dezembro ela deverá vender o quádruplo do 
mês anterior, para alcançar sua meta. Quantas bicicletas 
ela deverá vender? 
 
A) 80 bicicletas; 
B) 100 bicicletas; 
C) 120 bicicletas; 
D) 240 bicicletas; 
E) 360 bicicletas. 
 

QUESTÃO 20 

Rafaela começou a trabalhar em uma grande empresa, e 
exigem que se apresente bem. Então ela comprou: 2 
calças de R$ 50,00 cada, 3 camisetas de R$ 35,00 cada, 4 
saias longas de R$ 63,00 cada e 3 camisas manga longa 
de R$ 45,00 cada. Quanto ela gastou?  
 
A) R$ 193,00; 
B) R$ 250,00; 
C) R$ 352,00; 
D) R$ 400,00; 
E) R$ 592,00. 
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QUESTÃO 21 

Na escola de João todos os 12 alunos de sua sala de aula 
tiveram que levar 3 frutas cada , para fazerem uma 
grande salada e comemoração ao Dia dos Professores. 
Quantas frutas conseguiram juntar sabendo que todos 
levaram o que foi pedido e faltou somente uma criança?  
 
A) 12 frutas; 
B) 24 frutas; 
C) 33 frutas; 
D) 36 frutas; 
E) 40 frutas. 
 

QUESTÃO 22 

Qual alternativa que contem o produto que compramos 
em LITROS: 
 
A) Pão; 
B) Açúcar; 
C) Leite; 
D) Manteiga; 
E) Laranja. 
 

QUESTÃO 23 

Qual a área do triangulo cuja base mede 8 cm e altura 
mede 6 cm ? 
 
A) 4; 
B) 16; 
C) 20; 
D) 24; 
E) 48. 
 

QUESTÃO 24 

Qual a área do circulo que tem 10 cm de diâmetro? (π = 
3,14) 
 
A) 78,5 cm²; 
B) 100 cm²; 
C) 186,3 cm²; 
D) 300,1 cm²; 
E) 314 cm². 
 

QUESTÃO 25 

Depois de um dia de pescaria Luiz pescou 18 peixes e 
Francisco 22 peixes. Mas no caminho de volta para casa, 
sem perceberem o saco furou e dos peixes de Luiz 
caíram a metade e dos de  Francisco caíram apenas 3. 
Quantos peixes ficaram?   
 
A) 19 peixes; 
B) 28 peixes; 
C) 32 peixes; 
D) 38 peixes; 
E) 40 peixes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 




