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QUESTÃO 8
Adjetivo é a classe de palavras que caracteriza o substantivo. 
Assinale a opção em que a palavra sublinhada NÃO é 
adjetivo.

(A) Você tem macaco?
(B) ...uma moca muito bonitinha.
(C) Ele ficou ali, suando, de boca aberta.
(D) Eu não posso ver pneu furado.

QUESTÃO 9
Somente NÃO indica ação o verbo sublinhado em:

(A) Tenho gue trocar.
(B) Ele trocaria o pneu.
(C) Dali a pouco chegou o dono do carro.
(D) É uma compulsão.

QUESTÃO 10
Assinale a opção em que a palavra sublinhada é monossílaba.

(A) Ele ficou ali, suando...
(B) ... uma moca muito bonitinha.
(C) ...olhando desconsoladamente para o pneu.
(D) O carro estava encostado no meio-fio.

QUESTÃO 11
É correto afirmar que NÃO há oração em:

(A) _Você tem macaco?
(B) Coisa estranha.
(C) Ele trocaria o pneu.
(D) Eu não posso ver pneu furado.

QUESTÃO 12
No fragmento "O carro estava encostado no meio-fio, com 
um pneu furado.", o núcleo do sujeito da oração é:

(A) carro
(B) meio-fio
(C) pneu
(D) furado

QUESTÃO 13
Em "Tão bonitinha que atrás parou outro carro.", a forma 
verbal sublinhada expressa

(A) um fato ocorrido num momento anterior ao atual, mas 
que não foi completamente terminado.

(B) um fato que pode ocorrer posteriormente a um 
determinado fato passado.

(C) um fato ocorrido num momento anterior ao atual e que 
foi totalmente terminado.

(D) expressa um fato atual.

QUESTÃO 14
Assinale a opção que apresenta ERRO quanto à separação 
silábica.

(A) p-neu
(B) des-con-so-la-da-men-te
(C) en-cos-ta-do
(D) es-tra-nha

QUESTÃO 15
NÃO possui encontro consonantal a palavra:

(A) trocando
(B) pneu
(C) trabalhar
(D) desceu

MATEMÁTICA

QUESTÃO 16
Uma partida de futebol teve 90 min, mais 3 prorrogações de 
5 min. O total de horas dos jogadores em campo é de:

(A) 1 hora e 30 min
(B) 1 hora e 45 min
(C) 2 horas
(D) 2 horas e 30 min

QUESTÃO 17
Um funcionário recebeu seu salário de R$ 910,00 e pagou 
suas contas mensais num total de R$ 650,00, sobrando para 
ele um total de:

(A) R$ 240,00
(B) R$ 260,00
(C) R$ 310,00
(D) R$ 340,00

QUESTÃO 18
Na sequência de números ímpares abaixo, a que completa o 
quadro é:

(A) 08, 12 e 17
(B) 08, 14 e 16
(C) 09, 13 e 17
(D) 09, 12 e 17
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QUESTÃO 19
Uma pessoa foi fazer compras num supermercado e gastou 
R$ 325,00. Ao pagar a conta ele deu 4 cédulas de R$ 100,00. 
O troco recebido por ele tinha:

(A) 2 cédulas de R$ 20,00, 2 cédulas de R$ 10,00 e 1 cédula 
de R$ 5,00.

(B) 3 cédulas de R$ 20,00, 1 cédula de R$ 10,00 e 1 cédula 
de R$ 5,00.

(C) 4 cédulas de R$ 20,00 e 1 cédula de R$ 5,00.
(D) 5 cédulas de R$ 10,00 e 1 cédula de R$ 5,00.

QUESTÃO 20
Ao realizar as operações abaixo, assinale a opção que mostra 
respectivamente a sequência CORRETA dos resultados:

(A) 18, 27, 04 e 08
(B) 18, 18, 14 e 07
(C) 19, 18, 07 e 07
(D) 19, 27, 03 e 08

QUESTÃO 21
Entre os números: 3846, 2988, 4723 e 8492, a opção que 
apresenta um número que NÃO é divisível por 2, de forma 
exata, é:

(A) 2988
(B) 3846
(C) 4723
(D) 8492

QUESTÃO 22
Qual o quociente de uma divisão, em que o dividendo é 48 e 
o divisor é 3?

(A) 16
(B) 13
(C) 12
(D) 08

QUESTÃO 23
Numa fábrica, 8 funcionários realizam uma produção em 12 
dias. Quantos funcionários produzem o mesmo em 16 dias?

(A) 04
(B) 06
(C) 07
(D) 12

QUESTÃO 24
Mônica comprou um vestido numa loja por R$ 80,00. Na loja 
da frente o mesmo vestido estava com 15% de desconto à 
vista. Nessa outra loja o vestido, à vista, custa:

(A) R$ 76,00
(B) R$ 72,00
(C) R$ 68,00
(D) R$ 64,00

QUESTÃO 25
Luana faz coleção de selos. Ela tem 54 da Holanda, 38 da 
França e 76 da Inglaterra. Quando ela viajou, comprou mais 
alguns. Se agora ela tem 181 selos, quantos ela adquiriu 
nessa viagem?

(A) 13
(B) 23
(C) 33
(D) 43

QUESTÃO 26
3

Se mm café da tarde uma família consumiu — de um bolo;
5

se o bolo tinha 15 fatias, quantas fatias restaram?

(A) 5
(B) 6
(C) 8
(D) 9

QUESTÃO 27
Na bandeira do Brasil abaixo, a forma geométrica que está 
dentro do losango é um:

(A) retângulo
(B) triângulo
(C) quadrado
(D) círculo

QUESTÃO 28
O volume de uma caixa d'água total é de 2000 L. Se a caixa 
está 40% cheia, o que falta para encher a caixa d'água em L é:

(A) 800 L
(B) 1000 L
(C) 1200 L
(D) 1600 L

QUESTÃO 29
Um triângulo de base medindo 8cme área medindo 40 cm2, 
tem altura igual a:

(A) 10 cm
(B) 09 cm
(C) 08 cm
(D) 04 cm

QUESTÃO 30
Numa obra, 5 pedreiros colocam um piso num andar em 8 
dias. Quantos pedreiros seriam necessários para colocar o 
mesmo piso nesse andar, em 10 dias:

(A) 03
(B) 04
(C) 06
(D) 08
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CONHECIMENTOS GERAIS E LOCAIS

QUESTÃO 31
Um dos eventos culturais mais importantes do município de 
Barra Mansa se realiza

(A) no Chá Comunitário de Rialto.
(B) no Encontro Municipal do Clube de Mães.
(C) na Agrofest -  Festa da Agricultura Familiar do distrito de 

Santa Rita de Cássia.
(D) no Dia da Criança no Parque.

QUESTÃO 32
Segundo moradores locais do distrito de Rialto, em Barra 
Mansa, em certo trecho da Mata Atlântica podem ser 
encontrados exemplares da fauna ameaçados de extinção, 
como a onça parda e o porco do mato. Trata-se da:

(A) Reserva Biológica São Donato
(B) Mata do Pavão
(C) Mata da Boa Vista
(D) Reserva Florestal de Baía Formosa

QUESTÃO 33
Em 1832, Barra Mansa se desmembrou do município de:

(A) Resende
(B) Volta Redonda
(C) Barra do Piraí
(D) Rio Claro

QUESTÃO 34
Barra Mansa possui uma posição privilegiada no sul do Estado 
do Rio de Janeiro, pois é um grande entroncamento de vias 
que atravessam o seu território. No entanto, Barra Mansa 
NÃO pode ser considerado um entroncamento:

(A) marítimo
(B) rodoviário
(C) fluvial
(D) ferroviário

QUESTÃO 35
A saúde pública brasileira se vê, mais uma vez, desafiada: 
depois da incidência e crescimento do número de casos de 
dengue, zika e chikungunya em quase todo o país, 
registraram-se, até 19 de março, 305 casos de outra doença, 
principalmente em São Paulo. São contadas, até a referida 
data, 46 mortes, dez a mais que no ano passado inteiro. 
Estamos nos referindo:

(A) à gripe aviária
(B) à malária
(C) à gripe H1N1
(D) à meningite

QUESTÃO 36
No final do século XIX, com o declínio da agricultura do café, 
o êxodo rural e a abolição da escravatura, o município de 
Barra Mansa desenvolveu sua agropecuária através:

(A) da produção de borracha
(B) da cultura canavieira
(C) da criação de suínos
(D) da produção leiteira

QUESTÃO 37
No dia 22 de março, um atentado terrorista, num aeroporto e 
numa estação de metrô, provocou a morte de mais de trinta 
pessoas, aumentando o nível de alerta nos países europeus. 
O atentado foi reivindicado pelo grupo terrorista Estado 
Islâmico. Essa tragédia aconteceu:

(A) na Espanha
(B) em Portugal
(C) na Alemanha
(D) na Bélgica

QUESTÃO 38
No dia 13 de janeiro deste ano, a Polícia Federal indiciou o 
presidente de uma grande empresa e mais seis profissionais 
por crimes ambientais. Tal empresa é considerada 
responsável pelo rompimento de uma barragem na cidade de 
Mariana (MG), causando mortes, destruição de um distrito, 
rios de lama, contaminação do Rio Doce, entre outras 
tragédias sociais e ambientais. Tal empresa se chama:

(A) Companhia Industrial Cataguases
(B) Samarco Mineração
(C) Votorantim Metais Zinco
(D) Alumina do Norte do Brasil

QUESTÃO 39
O ano de 2015 foi especialmente importante para uma 
categoria de trabalhadores, cujos direitos foram estendidos e 
regulamentados com a Lei Complementar 150/2015. Essa 
categoria é a do:

(A) gari
(B) trabalhador rural
(C) taxista
(D) trabalhador doméstico 

QUESTÃO 40
Um determinado mês do segundo semestre promete ser 
bastante intenso em todo o Brasil, devido aos Jogos 
Olímpicos no Rio de Janeiro e ao início da propaganda 
eleitoral gratuita através do rádio e televisão, em virtude das 
eleições municipais. Referimo-nos ao mês de:

(A) agosto
(B) julho
(C) setembro
(D) outubro
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