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“Os candidatos à Precidência dos Estados Unidos 
Hillary Clinton e Donald Trump usaram o Twitter para 
lamentar o ataque à boate gay que deichou cerca de 
20 mortos e 42 feridos em Orlando, neste domingo. 
"Lamentável o tiroteio em Orlando. A polícia está 
investigando a posibilidade de terrorismo. Muitas 
pessoas mortas e feridas", escreveu Trump na rede 
social.” (OGlobo.com) 
1- No texto acima, há quantas palavras escritas 
incorretamente? 
a) Uma. 
b) Duas. 
c) Três. 
d) Quatro. 
e) Nenhuma. 
 
“Três pa__ageiros ficaram feridos neste domingo (12) 
em consequência da explosão do que parece ser uma 
bomba caseira no aeroporto de Xangai Pudong, 
segundo informaram as autoridades. A explo__ão 
aconteceu por volta das 15h (horário local, 4h em 
Brasília) perto de uma plataforma de embarque do 
terminal 2.” (G1.Globo.com) 
 
2- As duas palavras grifadas no texto acima devem ser 
escritas com: 
a) ss e s. 
b) ss e ss. 
c) s e s. 
d) s e ss. 
e) s e ç. 
 
“Os serviços de meteorologia registraram a madrugada 
mais fria em São(1) Paulo em 22 anos. De acordo com 
o Centro de Gerenciamento de Emergêncías(2) da 
Prefeitura de São Paulo, a menor temperatura, de 
apenas 1ºC, foi verificada na região(3) da Capela do 
Socorro, na zona sul da cidade. A última(4) vez que frio 
semelhante acometeu São Paulo foi em 1994, informou 
o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A média(5) 
de temperatura da última madrugada ficou em 7ºC.” 
(OGlobo.com) 
 
3- Há uma palavra acentuada incorretamente no texto. 
O número corresponde a ela é: 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 
e) 5. 
 
4- A divisão silábica está errada em: 
a) Uru-gua-i. 
b) A-que-la. 
c) So-zi-nho. 
d) Na-mo-ra-do. 
e) Pa-ne-la. 
 
5- A palavra “autônomo” tem quantas sílabas? 
a) Duas. 
b) Três. 
c) Quatro. 
d) Cinco. 
e) Seis 

6- A palavra que não deve ser acentuada é: 
a) Trâzer. 
b) Capítulo. 
c) Céu. 
d) Extraído. 
e) Bêbado. 
 
7- Todas as palavras são oxítonas, menos: 
a) Camelo.  
b) Guaraná. 
c) Jabuti. 
d) Guarani. 
e) Paraná. 
 
8- Adjetivo é a classe de palavra que dá características, 
qualidades. O adjetivo foi grifado em: 
a) O quarto de Lúcia é feio e bagunçado. 
b) Deus compreende os problemas dos cansados. 
c) Fico em casa sozinho todas as noites. 
d) Todas as estradas foram interditadas. 
e) A água está caindo lentamente no balde. 
 
9- A palavra que não está no plural é: 
a) Derrotados. 
b) Show. 
c) Noves. 
d) Espaços. 
e) Nuvenzinhas. 
 
10- “Dobro” é numeral: 
a) Cardinal. 
b) Ordinal. 
c) Fracionário. 
d) Multiplicativo. 
e) Diminutivo.  
 
11- “Nosso” é pronome e é pronome também: 
a) Tu. 
b) Porém. 
c) Extremo. 
d) Azul. 
e) Constantemente. 
 
12- “Meu pai gostava de trabalhar no escritório, mas 
brando.” 
Brando é o mesmo que: 
a) Inteligente. 
b) Confuso. 
c) Nervoso. 
d) Perdido. 
e) Lento. 
 
Matemática 

 
13- Márcia foi à feira  e comprou 9kg de mandioca, 
10kg de batata, 5kg de arroz e 11Kg de feijão. No 
entanto, ela não tinha dinheiro suficiente para comprar 
tudo e deixou o arroz. Quantos quilos de produtos ela 
comprou no total? 
a) 30Kg 
b) 31Kg 
c) 32Kg 
d) 33Kg 
e) 34Kg 
 
14- Na operação 236/4 é igual: 
a) 57 
b) 59 
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c) 62 
d) 65 
e) 69 
 
15- Maria tem 96 balas e precisa distribuir igualmente 
ente seus 3 filhos. Quantos cada um receberá? 
a) 32 
b) 33 
c) 34 
d) 35 
e) 36 
 
16- Gabriela comprou duas blusas de 32,90 cada uma 
e se ela pagar à vista terá um desconto de 10%. 
Quanto saíra as duas blusas com desconto? 
a) 26,32 
b) 25,70 
c) 24,90 
d) 23,87 
e) 22,80 
 
17- Qual é a média geométrica dos números 2, 4, 8, 16 
e 32? 
a) 8 
b) 10 
c) 12 
d) 14 
e) 16 
 
18- Dado um conjunto de quatro números cuja média 
aritmética simples é 2,5 se incluirmos o número 8 neste 
conjunto, quanto passará a ser a nova média aritmética 
simples? 
a) 2,6 
b) 3,6 
c) 4,6 
d) 5,6 
e) 6,6 
 
19- Qual a média aritmética de 15 ; 48 ; 36? 
a) 31 
b) 33 
c) 35 
d) 37 
e) 39 
 
20- Qual a médica aritmética de 80 ; 71 ; 95 ; 100? 
a) 82,5 
b) 84,5 
c) 86,5 
d) 88,5 
e) 92,5 
 
21- Se um número natural n for dividido por 27, o resto 
desta divisão será igual a 7. Se dividirmos o número n 
+ 50 também por 27, qual será o resto obtido? 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 6 
 
22- Qual é o menor número com dois dígitos que 
somado a 12345 o tornará um número divisível por 
nove? 
a) 11 
b) 12 
c) 13 

d) 14 
e) 15 
 
23- Qual é o maior número com três dígitos que é 
divisível por 4 e também por 5? 
a) 920 
b) 940 
c) 960 
d) 980 
e) 1000 
 

24- Converta   em número decimal: 
a) 0,50 
b) 0,75  
c) 1,00 
d) 1,25  
e) 1,50 
 
Conhecimentos Gerais 

 
25- Qual região se destaca perante as demais por 
concentrar grande parte da riqueza do nosso país.  
a) Região Norte 
b) nenhuma das alternativas 
c) Região Nordeste 
d) Região Sul 
e) Região Sudeste 
 
26- Por milhões de anos os vegetais mortos foram 
sendo enterrados e comprimidos por muitas camadas 
de sedimentos. Eles endureceram lentamente 
formando os depósitos conhecidos por: 
a) Xisto betuminoso 
b) Óleo diesel 
c) Carvão vegetal 
d) Carvão mineral 
e) Petróleo 
 
27-  Educação, saúde, alimentação e um lugar para 
morar fazem parte dos direitos básicos de todas as 
pessoas. Além disso, todo ser humano deve ser 
respeitado independentemente da cor de sua pele. Ser 
branco, negro, amarelo ou vermelho não significa que 
uma pessoa seja melhor ou pior do que outra. Significa 
apenas que temos características físicas diferentes e é 
isso que torna o mundo tão bonito. A escolha de uma 
religião também não pode ser motivo de discriminação. 
Afinal, já imaginou que chato seria se todo mundo 
agisse e pensasse igual e tivesse a mesma aparência? 
São direitos dos cidadãos apontados no texto, exceto: 
a) Saúde 
b) Alimentação 
c) A propriedade e a segurança 
d) Moradia 
e) Educação 
 
28- O aumento proporcional da população urbana em 
relação à população rural, segundo esse conceito, este 
processo só ocorre quando o crescimento da 
população urbana é superior ao crescimento da 
população rural, estamos falando de:  
a) Urbanização 
b) Conturbação 
c) Êxodo rural 
d) Êxodo Urbano 
e) Metropolização 

http://educacao.uol.com.br/geografia/ult1701u19.jhtm
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29- À medida que o Rio penetra na Zona sertaneja 
semiárida, apesar da intensa evaporação, da baixa 
pluviosidade e dos afluentes temporários da margem 
direita, tem seu volume d’água diminuído, mas mantém 
se perene, graças ao mecanismo de retroalimentação 
proveniente do seu alto curso e dos afluentes do seu 
alto curso e dos afluentes no centro de Minas Gerais e 
oeste da Bahia, estamos falando ao rio:  
O Rio a que se refere o texto é o: 
a) Rio São Francisco  
b) Rio Grande 
c) Rio Paranaíba 
d) Rio das Velhas 
e) Rio Negro 
 
30- A reciclagem do lixo traz vários benefícios à 
sociedade qual das alternativas abaixo não tem 
nenhum beneficio da reciclagem: 
a) Diminui a retirada de recursos da natureza 
b) Possibilita a criação de empregos 
c) Diminui a poluição, pois reduz a necessidade de 
lixões a céu aberto e de aterros sanitários 
d) Diminui o consumo de energia elétrica, pois os 
materiais reciclados reduz etapas do processo de 
industrialização de novos produtos 
e) Diminui a retirada de recursos da natureza, mas não 
desperta a consciência das pessoas a respeito do 
destino do lixo 
 
31- As iniciativas que criam condições para que as 
pessoas satisfaçam suas necessidades no presente, 
de modo que sua qualidade de vida seja melhorada, 
juntamente com a consciência de que é necessário 
conservar a natureza, a fim de garantir que as pessoas 
possam fazer usos dos recursos naturais no futuro, 
fazem parte do: 
a) Do Desenvolvimento Sustentável 
b) Do Neoliberalismo. 
c) Do Iluminismo 
d) Do economicismo 
e) Desenvolvimento econômico 
 
32- Qual é a atividade pela qual os materiais – lavas, 
cinzas, gases – vindos do interior da Terra atingem a 
superfície, através de fendas ou aberturas da crosta 
terrestre? 
a) Terremotos 
b) Expulsão vermelha 
c) Maremotos 
d) Tsunamis 
e) Vulcanismo 
 
33- Qual é o setor da economia que não produz 
mercadorias, mas são fundamentais à organização da 
vida em sociedade e da economia: comércio e serviços 
(transportes, bancos, meios de comunicação, 
administração publica, saúde e, educação), estamos 
falando do: 
a) Setor primário 
b) Setor terciário 
c) Setor secundário 
d) Setor industrial 
e) Terceiro Setor 
 
34- Qual os malefícios que a falta de saneamento 
básico pode trazer para a sociedade são, exceto: 
a) Valorização dos bairros urbanos 

b) Aumento do número de doenças 
c) Aumento do número de mortes de crianças 
d) Aumento de cáries e verminoses 
e) Aumento do número de mortes de idosos 
 
35- Qual o nome da aadeira avermelhada que havia 
em abundância na mata Atlântica, muito apreciada 
pelos europeus no século XVI: 
a) Pau-brasil 
b) Pau-rosa 
c) Mogno 
d) Aroeira 
e) Cedro 
 
36- Os europeus fizeram muita confusão entre 
antropófagos (participantes do ritual de antropofagia, 
comem seus inimigos para vingar os antepassadoos 
mortos pelas tribos indígenas rivais), enquanto os 
canibais (que se alimentos de carne humana, sem 
estarem envolvidos em nenhum ritual), assim podemos 
afirmar que:  
a) Canibais fazem rituais 
b) Antropófagos são canibais. 
c) No início da colonização brasileira não havia tribos 
antropófagas no país. 
d) Antropófagos não fazem rituais. 
e) Antropófagos não são canibais 
 
37- Os atentados terroristas de 11 de setembro de 
2001 ocorreram na cidade de:  
a) Madri 
b) Tokio 
c) Washington 
d) Chicago 
e) Nova York 
 
38- O período considerado como pré-colonial na 
história de nosso pais compreende os anos de: 
a) 1530 a 1532 
b) 1530 a 1822 
c) 1750 a 1789 
d) 1500 a 1530 
e) 1760 a 1789 
 
39- Qual a denominação do transporte por meio da 
navegação de rios: 
a) Hidrovia 
b) Rodovia 
c) Ferrovia 
d) Trans-aquático 
e) Aerovia 
 
40- O chamado pacto colonial pode ser entendido 
como uma relação de dependência econômica que 
beneficiava? 
a) As metrópoles 
b) A Igreja 
c) As colônias 
d) Os índios 
e) Os missionários 
 


