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INSTRUÇÕES 

1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição. 

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, 
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova. 

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro 
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta. 

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o. 

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto 
em cada questão, preenchendo completamente o espaço 
correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta. 

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em 
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites do 
espaço destinado para cada marcação, anularão a questão. 

8.Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de 
preenchimento. 

9.Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação 
entre candidatos, bem como o uso de livros, apontamentos e 
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências 
implicará a exclusão do candidato. 

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao 
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta. 

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido 
na duração desta prova. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS 
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Língua Portuguesa 

 
Questão 01 
Das alternativas abaixo, SOMENTE uma delas apresenta todas as palavras escritas corretamente: 
A) beneficiente, degladiar, previlégio, sombrancelha 
B) aeroporto, cabeleireiro, eletrecista, cardeneta 
C) aeroporto, cabeleireiro, eletrecista, irresponsável 
D) privilégio, beneficente, digladiar, sobrancelha 
 
Questão 02 
As palavras AÇÃO, PRECISÃO, COMPRIMENTO, ATIVIDADE pertencem à classe dos: 
A) verbos 
B) substantivos 
C) adjetivos 
D) advérbios 
 
Questão 03 
Marque a assertiva que preenche corretamente os vazios abaixo: 
Maria voltou ___ casa, somente para conceder ___ empregada ___ folga do sábado. 
A) à - à - à 
B) à - a - a 
C) a - à - a 
D) a - a - à 
 
Questão 04 
Assinale a alternativa que NÃO apresenta verbo de ligação. 
A) Os estudantes andam rápido e bastante. 
B) Atualmente, são os jovens felizes? 
C) As pessoas viraram entusiastas do amor de uma hora pra outra. 
D) Foram vitoriosos. 
 
Questão 05 
“Escolheram o melhor”. 
 
A oração acima apresenta: 
A) sujeito oculto 
B) oração sem sujeito 
C) sujeito simples, porém oculto 
D) sujeito indeterminado 
 
Questão 06 
A alternativa que apresenta oração coordenada adversativa: 
A) “Penso, logo existo.” 
B) Chegou, todavia, estava atrasado. 
C) Trabalha, mas também estuda. 
D) Ora fala, ora cala. 
 
Questão 07 
Assinale a alternativa que apresenta complemento verbal indireto: 
A) Compareceram à cerimônia os pais e os filhos. 
B) Os cavalos atravessaram a estrada lentamente. 
C) O médico assistiu o paciente. 
D) O gosto de café enche a minha boca de alegria. 
 
 
Questão 08 
Marque a assertiva que NÃO está de acordo com a norma culta, considerando-se o uso da vírgula: 



A) Nas manhãs de primavera, nascem flores no nosso jardim. 
B) Queria poder, a todo momento, ajudar; hoje, entretanto, estou muito ocupada. 
C) “Vim, vi e venci.” 
D) Os pães, e as bolachinhas da dona Ricarda, alcançaram fama, no Café do Centro. 
 
Questão 09 
Relativo ao uso dos pronomes: “eu” e “mim”, assinale a resposta que está INCORRETA: 
A) A mim não cabe justificar a minha ausência. 
B) Eu? Justificar minha ausência? Nunca! 
C) Para mim justificar a minha ausência, tive que recorrer a notas muita antigas. 
D) Para mim, justificar a minha ausência é um desrespeito. 
 
Questão 10 
 Os textos a seguir apresentam que figura de linguagem. Escolha a resposta certa: 
 
“Usei a cara da lua / As asas do vento / Os braços do mar / O pé da montanha” 
(Ronaldo Tapajós e Renato Rocha)  
 
Dobrando o cotovelo da estrada, [...]” 
(Graciliano Ramos) 
 
A) sinestesia 
B) catacrese 
C) prosopopeia 
D) oxímoro 
 
 

Matemática 

 
Questão 11 
Se do quadrado de um número negativo subtraímos 9, o resto será 72, qual é esse número? 
a) -6 
b) -7 
c) -8 
d) -9 
 
Questão 12 
Sabendo que A= { 2 } e B= { 0, 3}, então: 
a) A X B = {(0, 2), (3, 2)} 
b) A X B = {(2, 0), (2, 3)} 
c) B X A ={(2, 0), (2, 3)} 
d) B X A ={(0, 2), (2, 3)} 
 
Questão 13 
Em uma Universidade trabalham 50 professores, dos quais 24% ensinam física. Quantos professores 
ensinam física nessa Universidade? 
a) 10 
b) 12 
c) 14 
d) 16 
 
Questão 14 
Uma TV de quarenta polegadas pode ser comprada em 10 pagamentos de R$ 143,29 ou em 5 pagamentos 
de R$ 234,87. Se for comprada em 5 vezes, a economia em relação ao valor final pago em 10 vezes será 
de: 
a) R$ 158,45 
b) R$ 208,55 



c) R$ 248,55 
d) R$ 258,55 
 
Questão 15 
Ao fazer uma pesquisa a respeito do mês do nascimento dos 40 alunos da 8ª série da escola Pedro Bilker, 
a professora obteve os resultados mostrados na tabela abaixo. 

Mês Número de Alunos 

Janeiro 4 

Março 2 

Abril 8 

Junho 3 

Julho 1 

Setembro 6 

Novembro 9 

Dezembro 7 

 
A porcentagem desses alunos da 8ª série que nasceram no mês de abril é: 
a) 44% 
b) 25% 
c) 20% 
d) 16% 
 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 

 
 
Questão 16 
Dia 19 de Abril de 2018, o mundo assistiu ao fim de uma ditadura familiar. A importante Ilha de 
________________________ que era governada pelos irmãos ________________e 
_______________________ respectivamente, desde 1959, assistiu a passagem do governo, eleito pela 
Assembleia Nacional, à Miguel Díaz-Canel. 
 
Marque a opção que completa corretamente o texto: 
A) Cuba; Fidel Castro e Raul Castro. 
B) Nova Zelândia; Fidel Castro e Raul Castro. 
C) Eritréia; Isaias Afewerki e Raul Castro. 
D) Cuba; Teodoro Obiang e Fidel Castro. 
 
Questão 17 
5 anos após a morte do Presidente Venezuelano Hugo Chávez, a Venezuela enfrenta uma crise econômica 
de proporções gigantescas. O reflexo dessa Crise é sentido no Brasil através da forte onda migratória de 
venezuelanos nas fronteiras brasileiras. Marque a opção que apresenta o atual Presidente da Venezuela, 
que assumiu o poder, após o governo de Hugo Chavéz: 
 
A) Mario Cóvaz. 
B) Vladimir Putin. 
C) Nicolas Maduro. 
D) Evo Morales. 
 
Questão 18 
Há 2 anos atrás, o Brasil passou por uma epidemia que afetou drasticamente as grávidas. A doença não 
escolhia idade, sexo cor ou raça, mas deixou maiores consequência nas mulheres grávidas infectadas 
pelo Vírus. Crianças nasciam com Microcefalia, uma doença que apresenta como característica física 
principal o cérebro diminuído, mas que pode trazer consigo a cegueira, a surdez e epilepsia, entre outros. 
O texto se refere a qual doença? 
 
A) Dengue. 
B) Zika. 



C) Poliomielite. 
D) Diabetes. 
 
Questão 19 
No dia 8 de maio é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Ovário, um tumor menos incidente 
que os de colo de útero e mama, porém considerado o câncer ginecológico que mais ocasiona mortes no 
planeta. Em novembro de 2017, uma vítima fatal deste Câncer, foi a triz e comediante Global: 
 
A) Márcia Cabrita. 
B) Claudia Leite. 
C) Claudia Gimenez. 
D) Arlete Sales. 
 
Questão 20 
Campeã mundial da Copa do Mundo em 2014, realizada no Brasil? 
A) Inglaterra. 
B) França. 
C) Itália. 
D) Alemanha. 
 

Conhecimentos Específicos 

 
 
Questão 21 
Das alternativas abaixo, uma delas NÃO apresenta a figura de construção “elipse”: 
A) A casa está em chamas! Depressa, os bombeiros! 
B) “[...] Onde a minha namorada... 
 Vai e diz a ela as minhas penas e que eu peço [...] (Edu Lobo) 
C) Eu fiz novamente minha inscrição pro seletivo. 
D) No jardim, rosas, orquídeas, samambaias. 
 
Questão 22 
As palavras ABENÇOAR, ANOITECER, ENGAIOLAR, ENVERNIZAR são formadas por: 
A) parassíntese 
B) prefixação 
C) sufixação 
D) composição 
 
Questão 23 
Marque a assertiva que preenche corretamente os vazios abaixo: 
O guarda voltou-se ___ sua mesa e comprometeu-se ___ explicar ___ todos o ocorrido. 
A) à - à - à 
B) à - a - a 
C) a - à - à 
D) a - a - à 
 
Questão 24 
Assinale a alternativa que NÃO apresenta o termo agente da passiva. 
A) A música era tocada pelo próprio arranjador musical, durante a festa. 
B) As casas foram derrubadas pelo vento nordeste, antes do sol nascer. 
C) Os estudantes foram contemplados pela ação dos diretórios acadêmicos. 
D) A enxurrada corria pelas vielas da favela com a força de um furacão. 
 
 
 
Questão 25 
"O juiz conduziu-os à sua sala, que ficava ao lado, onde propôs um acordo aos advogados" 



 
Na oração, acima, escreveu-se: 
a) um pronome relativo, um pronome possessivo e um pronome pessoal 
b) dois pronomes relativos, um pronome possessivo, um pronome pessoal 
c) dois pronomes possessivos, dois pronomes relativos, dois pronomes pessoais 
d) um pronome pessoal, dois pronomes possessivos, um pronome relativo 
 
Questão 26 
A alternativa que apresenta oração subordinada adverbial causal é: 
A) Já que está barato, vamos comprar. 
B) O malvado rei morreu subitamente, de modo que a plebe comemorou. 
C) Para que tudo fosse concluído no prazo, a maioria dos empregados se empenhou. 
D) Mesmo que estejas contra, votarei a favor do projeto. 
 
Questão 27 
Assinale a alternativa em que todas as palavras foram escritas de acordo com a regra ortográfica do uso 
do hífen. 
A) preestabelecer, preexistir, reedição 
B) neo-liberalismo, sub-hepático, contrarregra 
C) pré-história, semicírculo, sub-bibliotecário 
D) extra-oficial, super-intendente, anti-inflamatório 
 
Questão 28 
Marque a assertiva que NÃO está de acordo com a norma culta: 
A) A revista aos detentos é necessária. 
B) Não é necessário que você pague a conta agora. 
C) A boa alimentação é necessária à saúde! 
D) Não é permitido colocação de cartazes neste local! 
 
Questão 29 
Relativo ao uso da vírgula, assinale a resposta que está INCORRETA: 
A) O jacaré, adormecido, não viu o gado que passava no rio. 
B) Ontem mesmo, o seu salário, foi depositado; não há, portanto, do que se queixar. 
C) Os negócios do papai, ainda que sejam poucos, são a base do nosso sustento. 
D) Não come muito, e está engordando. 
 
Questão 30 
Os textos a seguir apresentam que figura de pensamento. Escolha a resposta certa: 
 

“Não existiria som se não houvesse o silêncio 
Não haveria luz se não fosse a escuridão 
A vida é mesmo assim 
Dia e noite, não e sim” 
(Certas coisas – Lulu Santos/ Nelson Motta) 

“Nasce o sol, e não dura mais que um dia 
Depois da luz se segue a noite escura 
Em tristes sonhos morre a formosura, 
Em contínuas tristezas a alegria.” 
(À instabilidade das cousas do mundo – Gregório 
de Matos) 

 
A) paradoxo 
B) metonímia 
C) antítese 
D) oxímoro 
 


