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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  
 
 
1 - A televisão tem de ser vista ...... um prisma 
crítico, principalmente as telenovelas ....... 
audiência é significativa. Temos de procurar 
saber ...... elas prendem tanto os 
telespectadores. 
a) a nível de / as quais a / por que. 
b) sobre / que / porquê. 
c) sob / cuja a / porque. 
d) sob / cuja / por que. 
 
 
2 - Assinalar a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas do seguinte período: 
"Em...... plenária, estudou-se a ......de terras a 
......japoneses." 
a) seção - cessão – emigrantes. 
b) cessão - sessão – imigrantes. 
c) sessão - secção – emigrantes. 
d) sessão - cessão – imigrantes. 
 
 
3 - De acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa e quanto à ocorrência de crase, 
assinale a alternativa correta.  
a) Na minha infância, fui obrigado à trabalhar.  
b) Diga não à violência!  
c) Ela foi ao velório à contragosto.  
d) À resposta de sua esposa foi grosseira. 
 
 
4 - Assinale a alternativa em que corresponda à 
figura de linguagem presente no trecho 
destacado: 
 Veja que BELA ADMINISTRAÇÃO A NOSSA, 
NÃO CONSEGUIMOS ATINGIR A META. 
a) Ironia. 
b) Metáfora. 
c) Hipérbole. 
d) Pleonasmo. 
 
 
5 - De acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa e em relação à regência nominal, 
assinale a alternativa incorreta.  
a) Éramos fanáticos por esporte. 
b) Não estava habituada de mentir. 
c) Estava curiosa para saber a verdade. 
d) Sentia-se satisfeito por ter entregue o trabalho 
dentro do prazo. 
 
 
 

6 - Em que caso todos os vocábulos são 
grafados com "x" ? 
a)__ícara, __ávena, pi__e, be__iga 
b) li__ar, ta__ativo, sinta__e, bro__e 
c) __enófobo, en__erido, en__erto, __epa 
d) ê__tase, e__torquir, __u__u, __ilrear 
 
 
7 - Assinale a alternativa em que apresenta 
ERRO de concordância do verbo: 
a) Muitas pessoas ajudaram nesta campanha. 
b) Faz tempo que não a vejo. 
c) O que vamos comer hoje? 
d) Elas assistiu o filme sábado. 
 
 
8 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas abaixo: 
Na segunda-feira recebi a visita do 
representante do ....... 
Aquele motorista não tem um ...... de educação, 
pois não parou no ponto para o idoso entrar no 
ônibus. 
a) Censo, senso. 
b) Censo, censo. 
c) Senso, senso. 
d) Senso, censo. 
 
 
9 – Na frase: “Pois quem se mete a escrever 
devia fazer  a mesma coisa”, a expressão 
sublinhada, no contexto em que é tratada no 
texto, exprime: 
a) Uma opinião. 
b) Um conselho. 
c) Uma imposição. 
d) Uma reprovação. 
 
 
10 – De acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa e quanto ao emprego do sinal 
indicativo de crase, assinale a alternativa 
correta. 
a) Não quero ouvir mais nada à respeito deste 
assunto. 
b) Conheço à diretora da escola há anos. 
c) Às sete horas, o ônibus atropelou as pessoas no 
ponto. 
d) Ela passou à receber dinheiro do pai para se 
sustentar 
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MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  
  

11- Em vez de aumentar o preço de uma barra de 
chocolate, o fabricante decidiu reduzir seu peso 
em 16%. A nova barra pesa 420g. O peso da 
barra original é: 
a) 436g 
b) 500g 
c) 520g 
d) 536g 
  
 
12 - Ana queria comprar um liquidificador e 
encontrou o modelo que desejava colocado à 
venda, na loja “Tudo Temos”, com desconto de 
5%, se fosse pago em dinheiro. Sabendo que o 
preço do liquidificador era de R$120,00 e que 
Ana obteve o desconto, o preço pago, em 
dinheiro, foi de 
a) R$110,00 
b) R$112,00 
c) R$114,00 
d) R$116,00 
 
 
13 – Três irmãos têm juntos 72 anos. O mais 
velho tinha 2 anos quando o segundo irmão 
nasceu, e este tinha 5 anos quando o mais novo 
nasceu. Qual a idade de cada um? 
a) 21 anos; 23 anos e 28 anos. 
b) 19 anos; 22 anos e 57 anos. 
c) 20 anos; 25 anos e 27 anos. 
d) 23 anos; 25 anos e 24 anos. 
 
 
14 – Um motorista parou em um posto para 
abastecer seu caminhão com óleo diesel. Ele 
pagou com uma nota de R$ 100,00 e recebeu R$ 
5,75 de troco. Se o litro do óleo diesel custava 
R$ 1,45, quantos litros ele comprou? 
a) 55 
b) 65 
c) 58 
d) 75 
 
 
15- Uma bicicleta tem rodas diferentes. A maior 
tem raio de 50 cm; o raio da menor mede 12 cm. 
Para percorrer um mesmo percurso, enquanto a 
roda maior dá 30 voltas, a roda menor dá: 
a) 125 
b) 140 
c) 150 
d) 225 
 
 
16- Se 3 horas foram necessárias para construir 
um muro de 10 metros de comprimento por 2 
metros de altura, assinale a alternativa que 

apresenta quantas horas serão necessárias para 
construir um muro de 15 metros de 
comprimento e 2 metros de altura. 
a) 3 horas e 10 minutos. 
b) 4 horas e 30 minutos. 
c) 5 horas e 20 minutos. 
d) 6 horas. 
 

 
CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  

 
 

17 - Além do estado de São Paulo, quais estados 
estão localizados na Região Sudeste do Brasil: 
a) Espírito Santo, Bahia e Rio de Janeiro. 
b) N.D.A. 
c) Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro e Minas 
Gerais. 
d) Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 
 
 
18 – Uma das maiores estiagens da história, 
somada a problemas estruturais no sistema de 
abastecimento de água, atormenta moradores da 
maior cidade da América do Sul. Mais da metade 
dos moradores de São Paulo ficou sem água em 
casa em algum momento do mês de Novembro 
de 2014 – e, na segunda-feira, o sistema 
.................., que abastece a metrópole, baixou 
para o menor nível de sua história: está com 
3,5% da capacidade de armazenamento (Fonte: 
Zero hora, 21/10/2014). Assinale a alternativa que 
completa corretamente a lacuna: 
a) Tietê 
b) Cantareira 
c) Guarapiranga 
d) Pinheiros 
 
 
19 - Árvore de onde é extraída a matéria-prima 
para a fabricação da borracha, o látex. Trata-se: 
a) Do eucalipto 
b) Da cerejeira 
c) Da seringueira 
d) Do pau-brasil 
 
 
20 - Dilma Rousseff foi reeleita Presidente numa 
das eleições mais acirradas dos últimos tempos. 
Qual dos estados relacionados abaixo, Dilma 
não obteve maioria dos votos? 
a) Minas Gerais 
b) Rio Grande do Sul 
c) Rio de Janeiro 
d) Pernambuco 
 

    Boa Prova!  




