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LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - Na frase: “Todos os alunos do turno da noite foram 
dispensados”, o sujeito é: 

(A) Todos 
(B) Todos os alunos 
(C) Todos os alunos do turno da noite 
(D) Os alunos 

2 - O verbo “estaria” está conjugado: 
(A) No presente 
(B) No pretérito imperfeito 
(C) No futuro do pretérito 
(D) No infinitivo 

3 - É um substantivo coletivo: 
(A) Couve flor 
(B) Arquipélago 
(C) Asa delta 
(D) Cravo e canela 

4 - A separação das sílabas está correta em: 
(A) Ter-re-mo-to 
(B) Pro-fi-ssão 
(C) A-b-sur-do 
(D) A-bel-ha 

5 -  Qual a palavra corretamente acentuada? 
(A) Cajú 
(B) Abacaxí 
(C) Rúbrica 
(D) Através 

6 - Na frase “A moça é bonita, porém casada”, a palavra 
sublinhada é um: 

(A) Verbo 
(B) Adjetivo 
(C) Substantivo 
(D) Advérbio 

7 - A utilização da crase está correta em: 
(A) Estamos à esperar uma solução. 
(B) Sinto-me à beira do abismo. 
(C) A janela é virada para à montanha.  
(D) Não respeito à homens vaidosos. 

 
 

MATEMÁTICA 

8 - Um homem se propôs a caminhar 1 quilômetro no 
primeiro dia, e ir dobrando a distância caminhada a 
cada dia. Desta forma, ao final do quinto dia, terá 
caminhado, no total: 

(A) 5 quilômetros 
(B) 15 quilômetros 
(C) 16 quilômetros 
(D) 31 quilômetros 

9 - Um ônibus sai a cada 4 minutos para o bairro A e 
outro ônibus sai a cada 12 minutos para o bairro B. Se 
ambos saíram ao meio-dia, o próximo horário em que 
ambos sairão ao mesmo tempo será: 

(A) 12 horas e 4 minutos 
(B) 12 horas e 12 minutos 
(C) 12 horas e 16 minutos 
(D) 12 horas e 48 minutos 

10 - Casa vez que Pedrinho tira uma nota 10 na escola, seu 
pai deposita R$ 0,01 no seu cofrinho. Para ganhar R$ 
10,00, Pedrinho terá que tirar quantas notas 10? 

(A) 10 
(B) 100 
(C) 1.000 
(D) 10.000 

11 - Um terreno possui 100 metros de comprimento por 80 
metros de largura. Para cercar este terreno, quantos 
metros de tela de alambrado terão que comprar? 

(A) 180 metros 
(B) 240 metros 
(C) 360 metros 
(D) 800 metros 

12 - Qual o próximo número na sequência: 
2 – 5 – 9 – 14 => ??? 

(A) 19 
(B) 20 
(C) 21 
(D) 23 

13 - 2 abelhas produzem 2 litros de mel em 2 dias. 
Portanto, 4 abelhas produzirão 4 litros de mel em: 

(A) 1 dia 
(B) 2 dias 
(C) 4 dias 
(D) 6 dias 
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CONHECIMENTOS GERAIS e ATUALIDADES 

14 - A Presidente Dilma Rousseff foi reeleita para um novo 
mandato de: 

(A) 4 anos 
(B) 5 anos 
(C) 6 anos 
(D) 8 anos 

15 - O recente escândalo envolvendo corrupção na FIFA 
(Federação Internacional de Futebol) levou o ex-
Presidente da CBF (Confederação Brasileira de 
Futebol) à prisão na Suíça. Trata-se de: 

(A) Ricardo Teixeira 
(B) Marco Polo del Nero 
(C) Carlos Arthur Nuzman 
(D) José Maria Marin 

16 - O Senado faz parte: 
(A) Do Poder Executivo 
(B) Do Poder Legislativo 
(C) Do poder Judiciário 
(D) Da Câmara dos Deputados 

17 - Assinale o imposto que não é atualmente cobrado do 
cidadão brasileiro: 

(A)    IPTU 
(B)    IPVA 
 

 
(C)   ICMS 
(D)   CPMF 

  

18 - O evento histórico conhecido como “Descobrimento 
do Brasil” ocorreu no ano de 1500, no dia: 

(A) 19 de abril 
(B) 21 de abril 
(C) 22 de abril 
(D) 23 de abril 

19 - A capital do estado da Paraíba é: 
(A) João Pessoa 
(B) Campina Grande 
(C) Aracaju 
(D) Teresina 

20 - Os Jogos Olímpicos de 2016 serão realizados no Rio 
de Janeiro. Que cidade foi sede dos últimos Jogos 
Olímpicos? 

(A) Pequim 
(B) Johanesburgo 
(C) Moscou 
(D) Londres 

 
 




