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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. 
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Questão 01 

Analise as orações que seguem e responda o que se pede. 
“Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinho. 
Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas!” (Machado de Assis) 
 
Assinale a alternativa correta considerando o termo, “SUJEITO”: 
A) nas orações os sujeitos são: “pessoas” e “outras”, respectivamente 
B) nas orações os sujeitos são: “as rosas” e “os espinhos”, respectivamente 
C) nas orações não há sujeitos 
D) nas orações os sujeitos estão indeterminados 
 
Questão 02 
Feita a leitura dos versos abaixo, responda: 
“A Esperança não murcha, ela não cansa, 
Também como ela não sucumbe a Crença, [...]” (Augusto dos Anjos) 
 
Assinale a assertiva correta considerando a figura de linguagem predominante: 
A) sinestesia 
B) metonímia 
C) catacrese 
D) prosopopeia 
 
Questão 03 
Marque a resposta onde todas as palavras estão escritas corretamente: 
A) carangueijo, impecilho, beneficiência 
B) freada, empecilho, bandeja 
C) metereologia, estupro, cabeçário 
D) caranguejo, freiada, impecilho 
 
Questão 04 
Quanto ao uso da vírgula, assinale a resposta INCORRETA: 
A) Eu, costumo viajar sozinha, mas já estou mudando de ideia. 
B) Eu, toda vez que viajo, chamo você para vir junto. 
C) Eu, ele e você nunca viajamos juntos. 
D) Eu, em meio ao show, fiz fotos dos artistas. 
 
Questão 05 

A crase está mal empregada na alternativa: 
A) Quero comer uma feijoada à Henrique Fogaça. 
B) Vou à terra dos pais. 
C) Voltou à casa para pegar a carteira. 
D) Fiquei à espreita, mas nada vi. 
 
Questão 06 
A frase “Embora fizesse frio, preferi usar manga cavada.” expressa a ideia de: 
A) temporalidade 
B) aclimatação 
C) conformidade 
D) concessão 
 
Questão 07 
Leia o trecho da obra de Guimarães Rosa, a seguir e responda o que se pede. 
  
“Mas, na ocasião, me lembrei dum conselho que Zé Bebelo um dia me tinha dado. Que era: que a gente 

carece de fingir às vezes que raiva tem, mas raiva mesma nunca se deve de tolerar de ter. Porque, quando 
se curte raiva de alguém, é a mesma coisa que se autorizar que essa própria pessoa passe durante o 
tempo governando a ideia e o sentir da gente; o que isso era falta de soberania, e farta bobice, e fato é.” 
ROSA, Guimarães João. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro. Nova Fronteira. 



 
Das afirmações abaixo, a mais adequada é: 
A) que é bom tolerar o sentimento de raiva e até fingi-lo de vez em quando 
B) que o bom é fingir que se tem pouca raiva em vez de muita raiva 
C) que ter raiva de uma pessoa é como permiti-la comandar nosso sentir 
D) que sentir raiva é falta de bobice e farta soberania 
 
Questão 08 
Assinale a alternativa correta, considerando o adequado preenchimento dos vazios abaixo, com as 
expressões PORQUE / POR QUE / PORQUÊ: 
 
I – Maria, este é o atalho ____________ passo todos os dias, para desviar o trânsito intenso. 
II – Eu já nem sei mais o ____________ de tantas reclamações. 
III –  _____________ vivemos as nossas vidas, e não as dos outros, somos mais felizes. 
IV – Você não compareceu à reunião ___________? 
V - ______________ tanta pergunta? 
 
A) por que, porquê, porque, por quê, por que 
B) por que, porquê, por que, por que, por que 
C) porque, porque, porque, por que, por que 
D) porque, porque por que, por quê, por que 
 
Questão 09 
Marque a assertiva cujas palavras são acentuadas segundo a mesma regra gramatical: 
A) lápis, gênio, órgão, médico 
B) metáfora, matemática, científico, mágico 
C) lúdico, trágico, síntese, bíceps 
D) anão, pátria, pé, mamãe 
 
Questão 10 
Aponte a resposta na qual todos os pares de palavras são parônimos: 
A) absolver–absorver /  consertar–concertar / censo-senso 
B) ascender-acender / asséptico-acéptico / descrição / discrição 
C) experto-esperto / aferir-auferir / estofar-estufar 
D) tráfego-tráfico / fluvial-pluvial / dirigente-diligente 
 
 

Matemática 

 
Questão 11 

Assinale a sentença incorreta? 

(a) –20 < -10 

(b) 10 < 20 

(c) -4 < 6 
(d) –18 < -23 

 
Questão 12 

Um retângulo tem 276 cm² de área e um de seus lados mede 12 cm, o outro lado deste 

retângulo mede: 

(a) 22 cm 

(b) 23 cm 

(c) 24 cm 

(d) 33 cm 
 

 



Questão 13 

Um grupo de 40 escoteiros foram viajar e levaram alimento para 15 dias. Chegando ao destino 

da viajem, encontraram mais 20 escoteiros. O número de dias que durarão os alimentos, com a 

nova turma é: 

(a) 8 dias 

(b) 6 dias 

(c) 4 dias 

(d) 10 dias 
 

Questão 14 

Um grupo de 40 escoteiros foram viajar e levaram alimento para 15 dias. Chegando ao destino 

da viajem, encontraram mais 20 escoteiros. O número de dias que durarão os alimentos, com a 

nova turma é: 

(a) 8 dias 

(b) 6 dias 

(c) 4 dias 

(d) 10 dias 
 

Questão 15 

No almoxarifado da empresa XIAXUAM há uma pilha de folhas de papel, todas com 0,25mm de 

espessura. Se a altura da pilha é de 1,80m, o número de folhas empilhadas é: 

(a) 72 

(b) 720 

(c) 4500 

(d) 7200 
 

 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 

 
 
Questão 16 

“O lançamento de hoje foi o culminar de seis décadas de estudo científico e milhões de horas de 
esforços. Agora, a  ___________________________está operando normalmente e a caminho de iniciar 
uma missão de sete anos de ciência extrema". 
  

O trecho acima foi retirado de um jornal virtual de grande circulação, e faz referência ao mais recente 
experimento da NASA. A opção abaixo que completa corretamente a lacuna acima é: 
A) Parker Solar Probe. 
B) Solar Dicore Probe. 
C) Nasa Solar Core. 
D) Missão Científica Atenas. 
 
Questão 17 

A violência contra mulher nunca deixa de ser assunto nos jornais e TV, recentemente o caso do homem 
que supostamente jogou a mulher pela varanda do apartamento em Guarapuava, chocou mais uma vez 
os brasileiros e reforçou a discussão sobre a temática. O caso está sendo investigado, até então, como: 
A) Autruísmo. 
B) Antropomorfismo. 
C) Feminicídio. 
D) Malaqueísmo. 
 
Questão 18 
Copa do Mundo de 2018, foi marcada por muitas novidades, uma delas é a própria finalista, a Croácia. O 
Brasil mais uma vez perdeu o título, passando a chance para a ___________________________que 



acabou não chegando à final. 
 
Marque a opção que completa o texto corretamente. 
A) Bélgica. 
B) Itália. 
C) França. 
D) Alemanha. 
 
Questão 19 

“Em Junho deste ano, o mundo parou para assistir e sofrer com o caso de um time de futebol de 
meninos adolescentes da_________________que ficaram presos em uma caverna de difícil acesso, 
sem nenhum recurso, alimentação ou água”. 
 
O trecho fala sobre uma notícia recente, e a lacuna acima se completa com o local do ocorrido. Marque 
a opção que completa o trecho. 
A) Caverna de Tham Luang, na Tailândia. 
B) Caverna de Lilburn, na Califórnia. 
C) Caverna de Tham Luang, na Nova Zelândia. 
D) Caverna de Housem Luing, em Singapura. 
 
Questão 20 

Conforme notícia recente na TV, o Brasil está com a taxa de homicídios no país, crescendo cada vez 
mais. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA), e o Fórum Brasileiro De Segurança 
Pública (FBSP), a taxa encontra-se 30 vezes maior que os países da Europa. 
 
Os Estados que NÃO contribuíram para o aumento da taxa foram: 
A) Roraima, Amazonas e Acre. 
B) Rio de Janeiro, Bahia e Tocantins. 
C) São Paulo, Paraná e Espírito Santo. 
D) Piauí, Paraíba e Ceará. 
 
 

Conhecimentos Específicos 

 
 

Questão 21 
Read the country profile and look at the pictures to answer the question . 
 

     
 

 
Full Country Name: Federative Republic of Brazil 
Area: 8,547,403 sq. km 
Population: 207,7 million (2016) 



Capital City: Brasília 
Primary Language: Portuguese 
Government: Federal Republic 
President: Michel Temer  
Climate: Most of the country has noticeable seasonal variations in rain, temperature and humidity, but 

only the south has extreme seasonal changes. The Brazilian winter is from June to September, with the 
coldest southern states receiving  average winter temperatures of between 13° and 18° Celsius (55°F 
and 64°F). 
(http://www.brazil.com) 

 
Based on these elements and what you know about your country, judge the following items. 
1 - The Brazilian flag has four different colors, each of them has a different meaning. 
2 - The stars inside the blue ball in the flag stand for the states and the federal district. The one star set 
apart represents God. 
3 - Many regions in Brazil have severe climate variations. 
4 - “sq.” is an abbreviation for square and is  functioning as an adjective. 
5 - “Federative” is an adjective that refers to “Republic”. 
 
The correct statements are: 
a) 1 , 3 and 4 
b) 1, 4 and 5 
c) 2, 3 and 5 
d) 2 and 5 
 
Questão 22 
The little girl and the wolf 

One afternoon a big wolf waited in a dark forest for a little girl to come along carrying a basket of 
food to her grandmother. Finally a little girl did come along and she was carrying a basket of food. “Are 
you carrying the basket to your grandmother?” asked the wolf. The little girl said yes, she was. So the 
wolf asked her where her grandmother lived and the little girl told him and he disappeared into the wood. 

When the little girl opened the door of her grandmother’s house she saw that there was somebody 
in bed with a nightcap and a nightgown on. She had approached no nearer than twenty-five feet from the 
bed when she saw that it was not her grandmother but the wolf, for even in a nightcap a wolf does not 
look any more like your grandmother than the Metro-Goldwyn lion looks like Calvin Coolidge. So the 
little girl took an automatic out of her basket and shot the wolf to dead. 

Moral: It is not so easy to fool little girls nowadays as it used to be. 
(James Thurber. The Thurber carnival. In: Alexander 
Kinngsbury Chapman. Take a stand. Longman, 1978) 
 
Judge the items: 
1 the text is based on a well-known fairy tale but it’s been narrated in a comic way. 
2 the big wolf was in a dark forest waiting for any victim. 
3 the little girl had a brief chat with the Wolf in order to have fun. 
4 today, it’s not hard to cheat little girls. 
 
According to the text which alternative(s) is(are) corrrect: 
a) Only 1 
b) Only 3 
c) 1 and 4 
d) 2 and 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1CHBD_pt-PTBR794BR794&q=Michel+Temer&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDRNK1LiArFM0sotKlO0jLKTrfTT88tSi_JyU_NKkJiJOfFZpUWZxSmZySWZ-XlWBUWpxZkpQAkAHqRpgUwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjju9mFxtjcAhUCx5AKHeEUB2MQmxMoATAPegQIChAX
http://www.brazil.com/


Questão 23 
 

 

Using the flyer as background information, judge the items. 
 
1 Only a minority of students prefer to kiss 
smokers. 
2 Smokers are very popular among students. 
3 “some don’t care what they kiss” means that 
some people kiss anybody regardless of 
what they are. 
4 The message impact would be the same if 
the dog in the picture were a cute poodle. 
 
Which statements are correct: 
A) 1 and 2 
B) 1 and 3 
C) 2 and 4 
D) 3 and 4 
 
 

 
Questão 24 
Choose the correct alternative to change the following sentence from direct to indirect speech: The 
teacher said: “Most students will succeed their examination.” 
a) The teacher answered that most students succeed in their examinations. 
b) The teacher told that most students succeeded in their examinations. 
c) The teacher said that most students would succeed in their examinations. 
d) The teacher says that most students will succeed in their examinations. 
 
Questão 25 
Judge the items according to the rules of the Reported Speech. 
1 - I said to him: “Wait outside for me.” I told him wait outside for me. 
2 - Paul said to her: “Don’t mention this to anyone.” Paul ordered her not to mention that to anyone. 
3 - Barbara asked Paul: “Do you like to study English?” Barbara asked Paul if he liked to study English. 
4 - They asked me: “How old are you?” They asked me how old was I. 
5 - He said: “I don’t feel well.” He said that he didn’t feel well. 
 
The correct statements are: 
A) 1, 2 and 4 
B) 1, 3 and 5 
C) 2, 3 and 4 
D) 2, 3 and 5 
 
Questão 26 
Judge the items according to relative pronouns: 
1 - I bought a dog which is very beautiful. 
2 - The girl who works got the prize is my sister. 
3 - Those are the children whose you gave the presents. 
4 - The lady Bob met is my cousin. 
5 - Here is the book I bought to you. 
 
The correct statements are: 
A) 1 and 2 



B) 1 and 4 
C) 1, 2 and 4 
D) 1, 4 and 5 
 
Questão 27 

Judge the items according to personal, possessives and reflexive pronouns: 
1 - You and me usually study with her. 
2 - Look at her! She’s crying. 
3 - Come with us! We will help you. 
4 - Sit beside she and her parents. 
5 - Each person have problems. 
 
The correct statements are: 
A) 1, 2 and 5 
B) 1, 3 and 4 
C) 2 and 3 
D) 2 and 4 
 
Questão 28 
Assinale a forma pela qual as frases “Imagine if these figures suddenly began to toddle around among 
the plastic houses. What would we do then?” poderiam ser reescritas em uma única sentença: 
 
a) what would we do if all these figures suddenly began to toddle around among 
the plastic houses? 
b) what could we have done had all these figures suddenly begun to toddle around 
among those plastic houses? 
c) what happened when all of a sudden these figures began to toddle around among the plastic houses? 
d) what would we have done if all these figures had suddenly begun to toddle 
around among the plastic houses? 
 
Questão 29 
The burglar-proof house is a myth: a skilled professional will probably get in if he wants to. But you should 
be able to keep out or scare off the casuals who are responsible for so many break-ins. Priorities are 
good thief-resistant locks on the front and back doors; key-operated window locks; and a time-switch 
operated light in the bedroom and/or living room which goes on and off at night if you are away. 
(Anthony Bowles) 
 
 According to the text, which statements are correct? 
1 - professional burglars can always be prevented from entering houses if the 
security system is good. 
2 - the casuals are professional burglars. 
3 - scare off means “frighten off”. 
4 - break-ins refer to the act of burgling. 
5 - the light referred to is described as being time-switch operated. 
 
A) 1, 3 and 4 
B) 1, 4 and 5 
C) 2, 3 and 5 
D) 3, 4 and 5 
 
Questão 30 
The money required to provide adequate food, water, education, health and housing for everyone in the 
world has been estimated at $17 billion a year. It is a huge sum of money ... about as much as the world 
spends on arms every two weeks. Published by New Internationalist 
 
According to the poster that adresses an ethical situation, judge the items. 
1 - The amount of money spent on people’s survival is the same spent on arms a year. 
2 - It has been estimated a lot of money to provide a reasonable life for each person 



per year. 
3 - The world spends on arms $ 17 billion every week. 
4 - Everyone in the world has been paying billions for their lives every year. 
5 - A great sum of money has been spent on arms. 
 
The correct statements are: 
A) 1 and 2 
B) 1 and 3 
C) 2 and 4 
D) 2 and 5 
 


