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CONHECIMENTOS GERAIS

1 Ocupando do cargo de Chanceler da Alemanha desde 2005, deixará o cargo após a eleição de 2021. A quem se refere essa informação? C

(A) - Helmut Kohl    ||     (B)  - Gerhard Schröder    ||    (C) - Angela Merkel    ||    (D) - Emmanuel Macron

2 Qual o nome e a qual partido pertence o atual Primeiro-Ministro do Reino Unido? B

(A) - Gordon Brown – Partido Trabalhista    ||     (B)  - Boris Johnson – Partido Consevador    ||    (C) - Theresa May – Partido Conservador    
||    (D) - David Cameron - Partido Conservador

3 A Revolução Bolivariana é um termo que remete a qual Pais e quem foi seu criador, respectivamente? D

(A) - Bolívia – Simon Bolivar    ||     (B)  - Venezuela – Nicolás Maduro    ||    (C) - Bolivia – Evo Morales    ||    (D) - Venezuela – Hugo Chávez
4 Em qual pais foi morto o Terrorista Osama Bin Laden? B

(A) - Afeganistão    ||     (B)  - Paquistão    ||    (C) - Irã    ||    (D) - Iraque

5 Qual das alternativas abaixo contém somente países em que o idioma Portugues é Oficial? B

(A) - Angola, Portugal, Gana,  São Tomé e Principe, Cabo Verde    ||     (B)  - Angola, Portugal, Guiné-Equatorial, Timor Leste, Moçambique    
||    (C) - Cabo Verde, Portugal, Senegal, Gana, Moçambique    ||    (D) - Portugal, Guiné-Bissau, Senegal, Cabo Verde, Timor Leste

6
Criado pela ONU o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano é considerado o mais completo índice para avaliar o nível de 
desenvolvimento Humano dos países. É uma unidade de medida utilizada para aferir o grau de desenvolvimento de uma determinada 
sociedade pois leva em consideração 3 importantes fatores, a saber:

C

(A) - Justiça, Direitos Humanos e Renda    ||     (B)  - PIB, Crescimento Vegetativo da População e Taxa de Mortalidade    ||    (C) - 
Educação, Saúde e Renda    ||    (D) - PIB, Taxa de Mortalidade e Taxa de Natalidade

7
Em função do aparecimento de novas megacidades nas últimas décadas em países subdesenvolvidos e do ritmo frenético da 
urbanização, quais são as principais alterações ambientais:

C

(A) - Globalização e poluição atmosférica    ||     (B)  - Coleta seletivo de resíduos e investimentos no comércio    ||    (C) - Geração de 
grandes volumes de resíduos sólidos, poluição da água e da atmosfera    ||    (D) - Minimização do déficit habitacional e coleta seletiva de 
resíduos

8
Seus principais objetivos são promover a cooperação monetária internacional, favorecendo a expansão e o desenvolvimento do 
comércio mundial, dando assessoria aos países que enfrentam dificuldades financeiras. O texto refere-se à criação de qual Entidade:

D

(A) - BIRD    ||     (B)  - ONU    ||    (C) - OPEP    ||    (D) - FMI

9 A palavra “Euro” refere-se: C

(A) - Aos países que habitam a zona do Euro    ||     (B)  - À comunidade europeia    ||    (C) - À moeda europeia adotada por países da 
União Europeia    ||    (D) - Aos países do Leste Europeu

10
O Brasil é uma república federativa formada pela União, pelos estados e pelos municípios. A Câmara dos Deputados e as Câmaras de 
Vereadores correspondem, respectivamente, aos níveis federativos:

D

(A) - Estadual e Municipal    ||     (B)  - Estadual e Federal    ||    (C) - Federal e Estadual    ||    (D) - Federal e Municipal

11 Em que governo brasileiro foi sancionada a Lei das Cotas para o Ensino Superior? A

(A) - Governo de Dilma Rousseff    ||     (B)  - Governo de José Sarney    ||    (C) - Governo de Fernando Henrique Cardoso    ||    (D) - 
Governo de Luís Inácio Lula da Silva

12
Esse regime foi implantado na Itália na primeira metade do século XX e caracterizado como um sistema político nacionalista, imperialista, 
antiliberal e antidemocrático. Esse regime é conhecido por:

D

(A) - Nazismo    ||     (B)  - Anarquismo    ||    (C) - Autoritarismo    ||    (D) - Fascismo
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13

Fundado em 1997, esse Movimento declara que seu objetivo central é a luta pelo respeito ao direito constitucional de moradia O 
movimento atua nas grandes capitais do país, onde organiza trabalhadores urbanos em sua luta . Suas ações consistem em ocupar 
imóveis que se encontram em situação de irregularidade, com o intuito de mobilizar e pressionar as autoridades pela desapropriação 
desses imóveis (a desapropriação ocorre quando a justiça pública considera que uma propriedade de terra está irregular e, por isso, o 
proprietário perde a o direito de propriedade sobre a terra). 
O texto acima refere-se a qual Movimento Social:

B

(A) - MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra    ||     (B)  - MTST – Movimento dos Trabalhadores sem Teto    ||    (C) - MTU 
– Movimento dos Trabalhadores Urbanos    ||    (D) - MTSR – Movimento dos trabalhadores sem Renda

14 Qual das alternativas abaixo, contém apenas países que ainda tem como Sistema de Governo a Monarquia Constitucional? C

(A) - Inglaterra – Canadá – Irlanda - Austrália -  Noruega - Espanha    ||     (B)  - Inglaterra – Japão – Austrália – Dinamarca – Noruega - 
Iraque    ||    (C) - Espanha - Japão – Austrália – Dinamarca – Noruega - Suécia    ||    (D) - Africa do Sul, Nova Zelândia – Reino Unido – 
Bélgica – Holanda – Irlanda

15 Sobre o “Crash” da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, podemos afirmar que algumas de suas causas foram: D

(A) - Surgimento de ideologias alternativas ao Capitalismo, como o Comunismo e Socialismo    ||     (B)  - A redução do crédito bancário e 
o aumento de impostos para as importações de Commodities    ||    (C) - O equilíbrio entre a produção agrícola e o comércio mundial    ||    
(D) - A superprodução de mercadorias e a saturação dos mercados consumidores

16

“A China é a nação mais populosa do mundo, a quarta mais extensa, a segunda maior economia, uma das mais antigas civilizações e 
continua representando o epicentro da Ásia. A rapidez com que tem se modernizado e sua economia crescido, com formas peculiares 
em termos político econômicos, estão alterando a correlação de forças no mundo”.
Tomando o texto como referência marque a alternativa correta.

B

(A) - A civilização chinesa evoluiu ao longo de sua história para um estado descentralizado, tendo como sistema econômico o socialismo 
e orientação religiosa fundamentalista    ||     (B)  - A China tem estreitado relações com os países vizinhos, consolidando sua ascendência 
na Ásia, ao mesmo tempo em que vem substituindo os EUA em parcerias comerciais regionais.    ||    (C) - A correlação de forças no 
mundo não é algo que preocupa os EUA, pois estão muito à frente dos chineses .    ||    (D) - No período pós-guerra a China manteve 
estreita relação com a Coréia do Sul, pois necessitava de ajuda econômica e militar.

17 Assinale a opção incorreta: A

(A) - Existe um equilíbrio nas relações comerciais externas da União Européia.    ||     (B)  - A China caminha cada vez rápido para se tornar 
mais influente no quadro político-econômico global, o que aponta para um movimento de transição da influência dos EUA para a China.    
||    (C) - O Japão, independentemente das crises financeiras, é um dos mais expressivos mercados no cenário internacional.    ||    (D) - 
Europa, EUA, Japão, China constituem, juntos, o maior conjunto de nações importadoras e exportadoras mundiais

18

Leia as afirmações abaixo e responda a questão.
Sobre o processo de Imigração no Brasil, podemos afirmar que:

 I.Teve início a partir de 1808 com o fim do tráfico de escravos.
 II.Muitos imigrantes vieram para o Brasil para trabalhar nas lavouras de Café.
 III.Italianos, Portugueses e Espanhóis constituem o maior grupo de imigrantes do Brasil  

São corretas as afirmações:

C

(A) - I e III    ||     (B)  - I e II    ||    (C) - II e III    ||    (D) - Todas são corretas

19

Sobre a Segunda Guerra Mundial, podemos diz que:
 I.Foi o maior conflito bélico da Humanidade e ocorreu de 1937 a 1945
 II.Teve como causa direta o Expansionismo da Alemanha Nazista
 III.De um lado do conflito estavam os Aliados (Reino Unido, França, EUA, URSS etc.) e do outro o Eixo (Itália, Alemanha, Japão etc.)

Estão corretas as afirmativas:

C

(A) - I e III    ||     (B)  - I e II    ||    (C) - II e III    ||    (D) - Todas estão corretas
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20 Estados Unidos, México e Israel estão localizados respectivamente: B

(A) - América do Norte, América Central, Asia    ||     (B)  - América do Norte, América do Norte, Asia    ||    (C) - América do Norte, América 
Central, Oriente Médio    ||    (D) - América do Norte, América do Norte, Oriente Médio

D

LÍNGUA PORTUGUESA

21

RETRATO
Eu não tinha este rosto de hoje,
Assim calmo, assim triste, assim magro
Nem estes olhos tão vazios,
Nem o lábio amargo.

Eu não tinha estas mãos sem força,
Tão paradas e frias e mortas;
Eu não tinha este coração
Que nem se mostra.

Eu não dei por esta mudança,
Tão simples, tão certa, tão fácil:
- Em que espelho ficou perdida
a minha face?
                               Cecília Meireles -  Obra Poética

D

(A) - O poema registra uma pessoa fazendo um retrato de si própria.    ||     (B)  - Veem-se transformações psicológicas e físicas pelas 
quais a personagem principal do poema passou.    ||    (C) - Compara-se uma pessoa como era no passado e como é no presente.    ||    
(D) - Observamos momentos depressivos em toda a vida da personagem.

22

OLHOS DE RESSACA 

Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha quis despedir-se do marido, e o desespero daquele lance consternou a 
todos. Muitos homens choravam também, as mulheres todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. Consolava a 
outra, queria arrancá-la dali. A confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão 
apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas...

As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela; Capitu enxugou-as depressa, olhando a furto para a gente que estava na sala. Redobrou 
de carícias para a amiga, e quis leva-la; mas o cadáver parece que a retinha também. Momento houve em que os olhos da Capitu fitaram 
o defunto, quais os da viúva, sem o pranto nem palavras desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse 
tragar também o nadador da manhã.

                                                Machado de Assis - Dom Casmurro

Qual a alternativa correta que caracteriza o romance Dom Casmurro de Machado de Assis?

C

(A) - O tipo do narrador desse livro apresenta-se na 3ª pessoa por ser um narrador- observador.    ||     (B)  - Podemos classificar essa 
obra como estilo literário romântico, já que apresenta um casal apaixonado que vence obstáculos para finalmente se casar.    ||    (C) - O 
romance explora a complexidade das reações humanas pelos temas desconfiança, ciúme e traição mais sugerindo do que afirmando no 
seu processo narrativo.    ||    (D) - Não existe crítica à burguesia carioca do século XIX nessa obra.

23 Das relações substantivos/adjetivos apresentadas, uma está errada. Qual? B

(A) - Coelho : cunicular    ||     (B)  - Aluno : docente    ||    (C) - Inverno : hibernal    ||    (D) - Pântano : palustre

24 Assinale a alternativa que contém uma oração com predicativo do objeto. B

(A) - A aluna agiu contrariamente à ordem da diretora.    ||     (B)  - Os pescadores estavam a uma distância que os tornava 
irreconhecíveis.    ||    (C) - Naquela noite, a lua surgiu redonda e prateada.    ||    (D) - A construção do viaduto já foi aprovada pelo 
prefeito de Londrina.

As alternativas "B" e "D" serão consideradas 
corretas, pois Israel fica no Continente 
Asiático e na Região do Oriente Médio
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25 Em que oração encontramos incorreta a colocação de um pronome pessoal oblíquo: C

(A) - Vou pegar a caneta e guardá-la na bolsa.    ||     (B)  - Deixa-te de histórias e dorme.    ||    (C) - Me deixem ao menos uma folha de 
papel laminado.    ||    (D) - Levaram-nas à presença do Imperador.

26 Em qual alternativa não encontramos uma conjunção coordenativa adversativa? (Frase  retirada da Crônica "E a bolsa masculina?") D

(A) - ”Bolsas elegantes são recheadas de inutilidades, mas, apesar dessa contradição, úteis.”    ||     (B)  - “Bolsas elegantes são recheadas 
de inutilidades, contudo, apesar dessa contradição, úteis.”    ||    (C) - “Bolsas elegantes são recheadas de inutilidades, entretanto, apesar 
dessa contradição, úteis.”    ||    (D) - “Bolsas elegantes são recheadas de inutilidades, portanto, apesar dessa contradição, úteis.”

27

“Gabrielle mal estava escutando. O balé lhe interessava? Era o aroma ||que|| ainda flutuava em seu pensamento com o toque de uma 
recordação. Essa era a sensação ||que|| ela queria alcançar com uma Eau de Chanel . Seus olhos esquadrinharam ao redor, fixando-se no 
lenço de bolso do empresário, que lhe fazia lembrar-se de uma rosa murcha. Era imprescindível ||que|| ela descobrisse qual era esse 
perfume tão impactante.”    
 (Michelle Marly / Mademoiselle Chanel e o Cheiro do Amor)

Em relação à palavra  ||que|| destacada no texto, selecione a alternativa em que observamos ser incorreto afirmar que...

A

(A) - O terceiro que é uma conjunção subordinativa integrante e liga orações independentes.    ||     (B)  - O primeiro e o segundo são 
pronomes relativos e o terceiro é conjunção subordinativa integrante.    ||    (C) - O primeiro é pronome relativo e remate ao termo 
antecedente aroma.    ||    (D) - O segundo é pronome relativo retomando o termo anterior sensação.

28 As frases “ Roupas usadas são doadas” e “ Alugou-se uma bicicleta vermelha” correspondem a : C

(A) - Doam-se roupas usadas.  Uma bicicleta vermelha era alugada.    ||     (B)  - Doa-se roupas usadas.  Uma bicicleta vermelha fora 
alugada.    ||    (C) - Doam-se roupas usadas. Uma bicicleta vermelha foi alugada.    ||    (D) - Doa-se roupas usadas.  Uma bicicleta 
vermelha estava sendo alugada.

29

Observe as formas verbais destacadas (entre os caracteres “|”) nas frases:

 •|Avaliei| o carro que ele queria vender.
 •Nós nos |encontraríamos| depois da reunião.

Em qual alternativa identificamos respectivamente a classificação correta desses tempos verbais?

B

(A) - Pretérito imperfeito do indicativo e Pretérito Imperfeito do Subjuntivo    ||     (B)  - Pretérito Perfeito do Indicativo e Futuro do 
Pretérito do Indicativo    ||    (C) - Presente do Indicativo e Pretérito Mais que Perfeito do Indicativo    ||    (D) - Pretérito Perfeito do 
Indicativo e Infinitivo Pessoal

30 Assinale a alternativa cuja oração contém um predicado verbo-nominal. D

(A) - Aquele lugar testemunhava todas as minhas emoções.    ||     (B)  - Jamais minha tia lhe contaria a verdade sobre o assalto.    ||    (C) - 
O passeio de barco continuava insuportável naquele sábado.    ||    (D) - Voltei para casa bastante cansado naquela noite.

31

Leia as frases com atenção :

 I.Avisei-o.......que viajaria no dia seguinte.
 II.Vovô não se esquece ........nada que lhe contam sobre futebol.
 III.Informei-lhe........ que os uniformes ainda não estavam lavados.

De acordo com a regência verbal, a preposição "de" cabe:

B

(A) - nos períodos I e III    ||     (B)  - nos períodos I e II    ||    (C) - apenas no período I    ||    (D) - nos três períodos
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32
Assinale a alternativa que indica o nome da figura de linguagem relacionada às construções :  “ O jardim olhava as crianças sem dizer 
nada.” e  “Dorme, ruazinha...Não há nada...”  ( Mário Quintana )

D

(A) - Antítese    ||     (B)  - Onomatopeia    ||    (C) - Eufemismo    ||    (D) - Personificação

33

Leia.
" De como Viramundo colheu rosas
e espinhos em Barbacena, indo parar
num hospício de onde logrou fugir,
graças a uma treta bem-sucedida, e
acabou candidato a prefeito da cidade."
(Fernando Sabino)

Atente para o sentido das palavras "logrou" e "treta" nos versos citados acima e relacione com verbos e substantivos que tenham os 
mesmos significados nas frases seguintes.

A

  (A) - 1.Com o seu bom humor, o rapaz conseguia conquistar a namorada. 2.O governador, com uma estratégia de mestre, resolve o 
problema da população tão sofrida.      ||     (B)  - 1.Com a bolsa em alta, o comerciante vai ganhar muito dinheiro. 2.O 

 desentendimento só traz aborrecimentos para todos.    ||    (C) - 1.Desenganar pode ser uma atitude mais honesta diante da situação 
  criada por você. 2.Esse negócio fará sucesso na feira de artesanato.    ||    (D) - 1.Roubar as frutas do quintal do vizinho, deixará uma 

 imagem negativa da sua personalidade. 2.A utilidade das peças de cerâmica é a durabilidade e o sucesso nas cozinhas modernas.

34

A OdontoCompany é como a Floresta Amazônica, porque também é a maior do mundo e fica no Brasil.
(Revista Veja )

O emprego da palavra "porque" , nesse texto , morfologicamente, encontra-se em qual classificação gramatical?

B

(A) - pronome demonstrativo    ||     (B)  - conjunção coordenativa explicativa    ||    (C) - pronome relativo    ||    (D) - conjunção 
subordinativa causal

35

" Não se iluda: as mídias sociais e as bases de dados de comércio eletrônico acabaram com qualquer pretensão de privacidade."

Seguindo as regras de concordância verbal estabelecidas pela variedade - padrão da língua, nota-se que a concordância no plural 
ocorreu devido:

C

(A) - Aos núcleos do sujeito composto serem sociais e dados.    ||     (B)  - Ao emprego do sujeito simples que faz a concordância do 
verbo acabar na terceira pessoa do plural.    ||    (C) - Ao sujeito composto anteposto ao verbo, pois este fica na terceira pessoa do plural, 
concordando com mídias e bases.    ||    (D) - Ao leitor entender que o sujeito da ação de acabar está indeterminado, levando o verbo 
para a terceira pessoa do plural.

36

Leia.

"É proibida a circulação de animais pelo shopping."
"É proibido entrada de animais no shopping."

Por que houve diferenças nas duas construções: é proibido / é proibida?

Assinale a alternativa correta que responde a essa pergunta.

A

(A) - As expressões " é proibido/ é proibida" concordam com o sujeito. Se o sujeito vier antecedido de um determinante, por exemplo, 
um artigo, faz-se a concordância com o sujeito. Se o sujeito não vem seguido por um determinante, a expressão fica invariável.    ||     (B)  
- As expressões "é proibido/é proibida" empregadas nas frases são substantivos e por isso concordam em gênero, masculino e feminino    
||    (C) - As diferenças ocorrem devido ao emprego do verbo ser no Presente do Indicativo, na terceira pessoa do singular, concordando, 
assim, com a pessoa verbal    ||    (D) - O predicado, formado pelo verbo ser e adjetivo, permite duas construções diferentes com as 
expressões " é proibido/é proibida ", pois o predicado é nominal e concorda com os substantivos.
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37

Leia a primeira estrofe da música " Chuva, Suor e Cerveja ", de Caetano Veloso.

Não se perca de mim
Não se esqueça de mim
Não desapareça
Que a chuva tá caindo
E quando a chuva começa
Eu acabo perdendo a cabeça
Não saia do meu lado
Segure o meu Pierrot molhado

Os conectivos “que”, “e” ," quando"  ligam orações e determinam relações de sentido entre elas.

Assinale a alternativa correta em que há um encadeamento de ideias, estabelecendo relações de sentido nos versos, apresentando:

B

(A) - adversidade, conclusão, alternância    ||     (B)  - explicação, adição de ideias, circunstância de tempo    ||    (C) - ideia de causa, 
explicação, finalidade    ||    (D) - temporalidade, conformidade, simetria

38 Indique a alternativa em que o emprego da crase (acento grave) foi incorreto. C

(A) - No almoço com a família, escolheu um prato saboroso: virado à paulista.    ||     (B)  - Durante uma festa junina, venderam à vista um 
celular que havia ganhado numa rifa.    ||    (C) - Não fizeram menção à alguma possibilidade de ser promovido ao cargo de gerência?    ||    
(D) - Voltamos à casa dos amigos para ajudá-los, pois o rio transbordou e as ruas e as moradias foram inundadas.

39

Assinale a alternativa correta que completa as frases abaixo, na ordem apresentada.
Fique atento/ atenta para o emprego ou não da crase.

 •As aulas do período da tarde terão início__________ duas horas.
 •Assisti ________ espetáculos teatrais fantásticos antes da pandemia.
 •Refiro-me __________ praça que tinha um belo chafariz.
 •Vou _________ Campinas na próxima semana.

A

(A) - às ,  a,  àquela,  a    ||     (B)  - as,  à,   aquela,  à    ||    (C) - às , à     àquela,  a    ||    (D) - as  , a ,  aquela ,  à

40

No trecho:
"No filme de terror que estamos exibindo ao mundo nos últimos meses, o Brasil muda freneticamente de semblante."

Josias de Souza

Qual é a função sintática dos seguintes termos: "de terror", " Brasil " e "freneticamente"

B

(A) - objeto direto, sujeito, aposto explicativo    ||     (B)  - adjunto adnominal, núcleo do sujeito simples, adjunto adverbial de modo    ||    
(C) - objeto indireto, sujeito simples, adjunto adverbial de tempo    ||    (D) - adjunto adnominal, sujeito, complemento nominal

41

Assinale a alternativa correta que completa as frases com as formas verbais adequadas, dando sentido a elas.

 •Se efetivamente ______________ , _________ mais presente nas reuniões.
 •Quem _____________ esta rotina tão tranquila?
 •Já ___________ muito tempo que eu _____________ a importância de ser solidário.
 •Quando ele ____________ que a prova ______ digital, _________ mais calmo.

A

(A) - necessitasses ,  serias    /   alteraria   /   fazia , percebera   /   vir , será , ficará    ||     (B)  - necessitares  ,  serás   /   alterará    /   fez, 
percebia    /   vier, será, ficará    ||    (C) - necessitarias,  serias    /  altera     /   fará , percebera   /   vier , seria, ficaria    ||    (D) - necessitava ,  
serás    /    alteraria    /  faz , perceberia    / vê   , seria, ficará
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42

Leia.

" Bem -estar na cidade do futuro "
São José dos Campos investe em tecnologia e inovação em prol da
qualidade de vida de seus moradores.

Revista Veja

C

(A) - O marido sempre foi bem-arrumado pela esposa quando saía de casa para o trabalho.    ||     (B)  - As portas e as janelas do prédio 
foram bem-trancadas pelos moradores.    ||    (C) - A pessoa bem-educada é recebida por todos com admiração e respeito.    ||    (D) - 
Que bom! Esse menino foi bem -educado pelos pais!

43

Nos trechos:
" No circo, coloco minha vida nas mãos dele |a| 5 metros de altura".
"||A|| turma faz o que ama, mas tenho receio de que |||as||| pessoas se cansem do circo virtual.
Revista Veja

Qual a razão de não empregarmos a crase (acento grave) diante dos |a|, ||A|| e |||as|||?
Indique a alternativa correta que responda a essa questão.

B

(A) - Não se emprega a crase antes de palavras no plural e substantivo coletivo    ||     (B)  - Não há crase antes de numerais e nem antes 
de qualquer nome feminino quando usado em sentido indeterminado, vago.    ||    (C) - Não se usa crase diante das palavras " metros ", " 
turma " e " pessoas " em sentido genérico, isto é, não precedido de artigo.    ||    (D) - não devemos usar a crase no a quando as palavras 
possuem sentido ambíguo, deixando mais de um sentido no contexto.

44

Leia este diálogo.

O barbeiro:
_ Como é que o senhor quer as costeletas?
O freguês, dono de restaurante:
_ Bem passadas, com molho e pimenta.

Observe que o diálogo é uma anedota e apresenta uma intencionalidade no discurso.

Assinale a alternativa em que os elementos da situação discursiva não foram observados pelo cliente.

D

(A) - O humor vem pela forma como a conversa transcorreu entre os personagens: barbeiro e freguês.    ||     (B)  - O sentido da pergunta 
feita pelo barbeiro caracteriza a profissão exercida pelo personagem.    ||    (C) - A comunicação verbal não foi completa porque as 
interações verbais dependem muito de nossa capacidade de compreender por meio da intencionalidade.    ||    (D) - O cliente da 
barbearia não levou em conta o local e nem o papel social de seu interlocutor, portanto não entendeu a intencionalidade da fala do 
barbeiro.

45

Leia as orações.
 •Chico Buarque não só compõe, |mas também| canta.
 •Vá logo, |que| já é tarde.
 •Nasci em Salvador, sou, |pois|, soteropolitano.
 •Nas noites frias, tomamos chocolate quente, vemos televisão |e| vamos dormir cedo.

As orações introduzidas por conjunções coordenativas, conforme o sentido que exprime, estabelecem relações de dependência entre 
elas.

Identifique, corretamente, as relações que estão presentes nas orações acima, respectivamente:

A

(A) - adição, explicação, conclusão, adição    ||     (B)  - conclusão, justificação, adição, contraste    ||    (C) - contraste, adição, conclusão, 
explicação    ||    (D) - conclusão, adição, compensação, justificação



Questão
DESCRIÇÃO Correta

46

As frases apresentam adjetivos que caracterizam os substantivos.

Podemos reescrevê-las, empregando o grau superlativo absoluto sintético irregular ou erudito.

Identifique a alternativa em que esses adjetivos foram empregados, corretamente , na forma erudita.

C

(A) - São cristais frágeis.  São cristais fragilíssimos.    ||     (B)  - Como você está magra! Como você está magríssima!    ||    (C) - A vila é 
pobre. A vila é paupérrima.    ||    (D) - O rapaz é esperto. O rapaz é o mais esperto de todos

47

Leia o seguinte trecho.
"A chegada de cepas mais perigosas reforça a mensagem de que os esforços de vacinação têm de avançar simultaneamente em todos 
os países".

Jornal Valor Econômico

Observe que no período acima há duas orações, portanto, um período composto.

Indique a alternativa que classifica a segunda oração "de que os esforços de vacinação têm de avançar simultaneamente em todos os 

B

(A) - oração subordinada adjetiva restritiva    ||     (B)  - oração subordinada substantiva completiva nominal    ||    (C) - oração 
subordinada substantiva subjetiva    ||    (D) - oração subordinada substantiva objetiva indireta

48

Leia.

"Quando você não sabe onde chegar todos os caminhos estão errados."

Atente para a regência verbal do verbo "chegar". É um verbo intransitivo.

O verbo "chegar" é regido pela preposição "a".

Qual é a palavra que foi empregada de forma inadequada na frase acima?

Indique a alternativa que substitui, corretamente, o emprego dessa palavra, indicando a seguinte ideia.

C

(A) - por que  (  a ideia de motivo )    ||     (B)  - como      ( a ideia de comparação)    ||    (C) - aonde     ( a ideia de direção )    ||    (D) - 
porque   ( a ideia de explicação )

49

Leia o seguinte trecho.
 Após ter saído da sala de exames, Ermelinda ficou horas refletindo sobre a conversa que teve com o médico.
Os rins estavam dando sinais de " sofrimento " e o coração, com uma arritmia, deixava-a muito preocupada, pois são órgãos essenciais 
ao organismo humano.
Mas tinha que enfrentar e confiar no tratamento indicado pela equipe médica.

As palavras após, saído e órgãos são acentuadas por serem respectivamente:

B

(A) - paroxítona - oxítona - paroxítona terminada em s    ||     (B)  - oxítona terminada em o seguida de s - hiato - paroxítona terminada 
em ditongo    ||    (C) - proparoxítona -  oxítona - paroxítona terminada em hiato    ||    (D) - monossílabo tônico - hiato - oxítona 
terminada em ão

50

No trecho:

Um país inteiro não pode ser derrotado por um vírus.

Qual a função sintática dos termos :  " um país inteiro " e " por um vírus "?

A

(A) - sujeito simples , agente da passiva    ||     (B)  - núcleo do sujeito, objeto indireto    ||    (C) - sujeito composto , complemento 
nominal    ||    (D) - sujeito simples , objeto direto
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51

No seguinte parágrafo:
" Eu me lembro que na política as conquistas femininas foram lentas e sofridas ".
                                              " Comunicação e lugar de fala das mulheres" 
                                                                                      Reinaldo Polito

O verbo lembrar pode ser usado como Transitivo Direto ou Transitivo Indireto.
No trecho acima, o verbo lembrar foi empregado de forma informal.

Na forma culta " Eu me lembro ", sendo um verbo pronominal, poderá ser seguido por preposição.

Qual a frase correta que aplica a forma culta da regência verbal do verbo lembrar?

C

(A) - Me lembro que as políticas das conquistas femininas foram lentas e sofridas.    ||     (B)  - Eu me lembro em que as políticas das 
conquistas femininas foram lentas e sofridas.    ||    (C) - Eu me lembro de que na política as conquistas femininas foram lentas e sofridas.    
||    (D) - Lembro-me que na política as conquistas femininas foram lentas e sofridas.

52

Leia estas manchetes.
"|Raízes| Brasileiras "
" O Samba do |Bebê|"
" Corrida de |Obstáculos|"
" Dueto |Inesquecível|"
                                           Revista Veja
De acordo com as regras de acentuação, as palavras em destaque (|  |) recebem acentos gráficos.

Assinale a alternativa correta que justifica a acentuação gráfica dessas palavras.

C

(A) - ditongo oral, oxítona, paroxítona, proparoxítona.    ||     (B)  - hiato, monossílabo tônico, proparoxítona, oxítona terminada em “e”.    
||    (C) - hiato, oxítona terminada em e, proparoxítona, paroxítona terminada em “l”.    ||    (D) - paroxítona, oxítona, proparoxítona, 
ditongo oral crescente.

53

Leia estes versos.

"João amava Teresa que amava Raimundo
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili
que não amava ninguém."
                                                     Carlos Drummond de Andrade

Os versos poéticos apresentam duas visões sobre o sentimento do amor.
Essas visões nos levam a perceber que há um problema na relação amorosa e, como consequência, um ponto de vista " amargo " nessa 
concepção de amor.

Indique a alternativa correta que traz essas duas visões sobre os relacionamentos amorosos.

B

(A) - A aproximação das pessoas e uma visão otimista do amor.    ||     (B)  - O desencontro amoroso e uma visão pessimista sobre a 
relação amorosa.    ||    (C) - Um encadeamento de pessoas e um sentimento de tristeza.    ||    (D) - Um encontro amoroso e uma visão 
otimista do amor.

54

Leia o poema a seguir de Paula Pimenta.

         Trânsito

Enquanto o trânsito me para
Eu paro o trânsito de pensamentos
Para pensar em você.

É possível perceber que existem, pelo sentido, as ideias de tempo no primeiro verso e finalidade no terceiro verso.
Quais são as conjunções subordinadas que podem ser empregadas no mesmo sentido dos versos: " Enquanto o trânsito me para " e " 
Para pensar em você "?

A

(A) - Assim que, a fim de    ||     (B)  - Entretanto, portanto    ||    (C) - Conforme, assim como    ||    (D) - À proporção que, logo que
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55

Leia o texto.

Caia na rede!

Lá nas redes |sociais|
O mundo é |bem| diferente
Dá pra ter |milhões| de amigos
E mesmo assim ser carente
Tem like, a tal curtida,
Tem todo tipo |de vida|
Pra todo tipo de gente.
             Bráulio Bressa

A morfologia aborda o estudo da gramática que trata da estrutura e da formação das palavras, classificações e flexões.
De acordo com a classificação das palavras, identifique, morfologicamente, a classe gramatical de cada palavra destacada no texto (entre 
| |).

D

(A) - substantivo, adjetivo, numeral, locução verbal    ||     (B)  - adjetivo, preposição, substantivo, locução pronominal    ||    (C) - 
substantivo, pronome, substantivo, locução adverbial    ||    (D) - adjetivo, advérbio, substantivo, locução adjetiva

56

Complete as frases empregando corretamente a palavra meio ou meia.

 •Já é meio-dia e ______________.
 •As portas estão _________________ abertas.
 •A professora ficou ____________ aflita com o atraso da aluna.
 •Uma caminhada __________ devagar pode ajudar você.

A

(A) - meia, meio, meio, meio    ||     (B)  - meio, meia, meia , meio    ||    (C) - meia, meias, meia, meia    ||    (D) - meio, meio, meia, meia

57

Leia a frase.

O rapaz deu flores à namorada.
O verbo dar é um verbo Transitivo Direto e Indireto, por isso pede dois complementos.
Identifique os complementos do verbo dar, adequadamente, de acordo com a sua transitividade.

B

(A) - objeto direto e complemento nominal    ||     (B)  - objeto direto e objeto indireto    ||    (C) - objeto direto e predicativo do sujeito    ||    
(D) - objeto indireto e adjunto adnominal

58

Leia os versos a seguir do poema " Beija-flor ", de Roseana Murray.

Beija-flor pequenininho
que beija a flor com carinho,
me dá um pouco de amor,
que hoje estou tão sozinho...

O substantivo composto beija-flor é formado por um verbo e um substantivo, assim o plural do substantivo é beija-flores.
Qual o substantivo composto que acompanha o mesmo plural de beija-flor?

B

(A) - guarda-florestal    ||     (B)  - guarda-sol    ||    (C) - manga-rosa    ||    (D) - pôr do sol

59 A alternativa em que todas as palavras devem ser acentuadas graficamente é: D

(A) - soluvel, amendoim, pesadelo, decencia, suor    ||     (B)  - avaro, pegadas, gratuito, reune, açúcar    ||    (C) - recorde, ibero, rubrica, 
leucocito, folego    ||    (D) - taximetro, crueis, bigamo, nectar, textil
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60
“Os passaportes não foram carimbados conforme as orientações do Sistema Alfandegário.” Se transpusermos essa oração para a voz 
passiva pronominal, ela ficará assim:

A

(A) - Não se carimbaram os passaportes conforme as orientações do Sistema Alfandegário.    ||     (B)  - Não se carimbou os passaportes 
conforme as orientações do Sistema Alfandegário.    ||    (C) - Não se carimba os passaportes conforme as orientações do Sistema 
Alfandegário.    ||    (D) - Não se carimbará os passaportes conforme as orientações do Sistema Alfandegário.

61

Assinale a opção que completa as lacunas das frases:

 •O banco ............. ele se apoiara se desequilibrou.
 •Aqui estão as camisetas............ consertei para você.
 •Ele é um porteiro ............. nome não me lembro mais.
 •São estes os amigos ............ tenho confiança.

B

(A) - que, nas quais, a cujo, dos quais    ||     (B)  - em que, que, de cujo, nos quais    ||    (C) - com que, as quais, de cujo, dos quais    ||    
(D) - com o qual, que, cujo, nos quais

62 Assinale a frase gramaticalmente correta. D

(A) - Não sei porque discutimos.    ||     (B)  - Aquela era a teoria onde nos baseamos.    ||    (C) - Você não veio por que estava doente?    ||    
(D) - Você fez isso por quê, se não queria continuar?

63 Aponte o item em que há erro de flexão verbal: B

(A) - Eu jamais intervim em assuntos que não me dizem respeito.    ||     (B)  - Se você não se predispor a colaborar conosco, nossa tarefa 
será mais difícil.    ||    (C) - O guia já predissera que, à noite, passaríamos por momentos difíceis.    ||    (D) - Os pais, em geral, proveem as 
necessidades dos filhos.

64 De acordo com o contexto e com a norma- padrão, aponte o emprego correto do pronome relativo “onde”. D

(A) - A notícia chegou onde não devia.    ||     (B)  - Parecia um debate onde ninguém sabia de nada.    ||    (C) - Não sei onde você quer 
chegar.    ||    (D) - Você está onde?

65 Há uma Oração sem sujeito na alternativa: C

(A) - Entraram na sala, lado a lado, todos os professores da Banca Examinadora.    ||     (B)  - Existem muitas pessoas feridas neste Pronto 
Socorro.    ||    (C) - Nessa região da Europa, há muita neve no inverno.    ||    (D) - Choveram muitos ovos em direção ao presidente da 
França naquele momento.
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RACIOCÍNIO LÓGICO

66
Mariana decidiu viajar para a praia no final de semana, após percorridos 30 km, ela decidiu voltar metade do caminho percorrido durante 
a viagem. Quantos quilômetros Mariana percorreu?

A

(A) - 45 km    ||     (B)  - 25 km    ||    (C) - 30 km    ||    (D) - 15 km

67
Bruna decidiu comprar um novo celular, o modelo que ela escolheu custa R$1.500,00, podendo ser pago à vista ou a prazo, como Bruna 
havia acumulado uma quantia, optou por pagar o aparelho à vista, com isso, obteve um desconto de 12%. Quanto Bruna pagou em seu 
novo celular?

A

(A) - R$ 1.320,00    ||     (B)  - R$ 1.200,00    ||    (C) - R$ 180,00    ||    (D) - R$ 1.280,00

68
Suzana mora na cidade de São Paulo, e é dona de um dos melhores restaurantes da cidade. Decidida a fazer algumas mudanças no local, 
Suzana comprou mesas e cadeiras, que custaram R$ 7.000,00, pagou 30% do valor à vista e dividiu o resto da conta em 5 parcelas iguais. 
Qual o valor que Suzana vai pagar em cada parcela ?

B

(A) - R$ 890,00    ||     (B)  - R$ 980,00    ||    (C) - R$ 1060,00    ||    (D) - R$ 450,00

69

Em um dia de trabalho no escritório da empresa Juridis S.A., em relação aos funcionários Giulia, Amanda, Lucas, Paulina e Luciano, sabe-
se que:
 •Giulia chegou antes de Paulina e Lucas; 
 •Paulina chegou antes Luciano;
 •Amanda chegou antes de Giulia;
 •Luciano não foi o último a chegar

Nesse dia, quem foi o terceiro a chegar no escritório para trabalhar?

C

(A) - Amanda    ||     (B)  - Lucas    ||    (C) - Paulina    ||    (D) - Luciano

70
Luciana uma estudante de medicina está aprendendo sobre a administração de um medicamento muito forte, que se administrado de 
maneira errado pode colocar em risco a vida do paciente. A descrição desse medicamento para um paciente é 80mg/kg/dia. Luciana 
prescreveu que sejam administrados 250mg por duas vezes ao dia. Pode-se concluir que o peso da paciente é igual a:

B

(A) - 11,8 kg    ||     (B)  - 6,25 kg    ||    (C) - 9,7 kg    ||    (D) - 11,6 kg

71

Para a construção de uma casa, foi decidido que seria usada energia solar, para isso foi escolhido placas solares com uma área de 
absorção de 1,75 m², conseguindo produzir 650 watts por hora. Porém o engenheiro e o arquiteto dessa obra decidiram de última hora 
mudar o tamanho das placas, escolhendo agora placas de 2m², com isso, quanto será a quantidade de energia produzida pela nova 
placa, aproximadamente:

C

(A) - 711 watts    ||     (B)  - 721 watts    ||    (C) - 743 watts    ||    (D) - 767 watts

72
Em um dia atípico, numa loja de discos antigos, foi comprado um disco por R$ 70,00, em seguida foi vendido por R$ 80,00, depois foi 
recomprado por R$ 90,00 e, finalmente, foi vendida por R$ 100,00. No final dessas transações de compra e venda, a dona dessa loja de 
discos teve

D

(A) - um lucro de R$ 10,00    ||     (B)  - um prejuízo de R$ 10,00    ||    (C) - um prejuízo de R$ 20,00    ||    (D) - um lucro de R$ 20,00

73
Em uma fábrica de borracha todos os funcionários trabalham com desempenhos iguais e de maneira constante. Sabendo que 24 
funcionários, trabalham 6 horas por dia, durante 10 dias, conseguem realizar 75% de uma tarefa pré-determinada. O número de 
funcionários que conseguirão realizar toda a tarefa em 15 dias, trabalhando 8 h/ dia, é igual a:

C

(A) - 12    ||     (B)  - 15    ||    (C) - 16    ||    (D) - 18

74
Um professor de Matemática, propôs aos seus alunos que resolvessem uma série de exercícios. Dentre esses exercícios, havia um 
especial, a respeito de sequências numéricas. A sequência era composta por { 95, 50, 95, 47, 95, 44, 95...}, com base nessa sequência, 
indique qual os dois próximos números da sequência:

C

(A) - 35,95    ||     (B)  - 40,95    ||    (C) - 41,95    ||    (D) - 42,95

75
 15.Complete a sequência:

QCD, PEF, OGH, ____, MKL
A

(A) - NIJ    ||     (B)  - PIJ    ||    (C) - IJT    ||    (D) - Não é possível completar a sequência
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76
Débora e seu marido Jorge desejam comprar um apartamento avaliado em R$ 250.000,00 ,se eles pagarem ¼ do valor total a vista, 
quanto faltará pagar para adquirir o imóvel ?

A

(A) - R$ 187.500,00    ||     (B)  - R$ 62.500,00    ||    (C) - R$ 187.000,00    ||    (D) - R$ 187.250,00

77
Matilde decidiu dividir 180 bombons, entre seus três netos, de modo que o segundo neto receba o dobro do primeiro e o terceiro 
receba o triplo do primeiro neto. Quantos bombons ganhará o terceiro neto ?

C

(A) - 60    ||     (B)  - 120    ||    (C) - 90    ||    (D) - 75

78
Somando as idades de Luiza, Sergio e Alice o número obtido é 66. A idade de Sergio é o dobro da idade de Luiza, menos 6 anos, e Alice 
tem 12 anos a mais que Luiza. Qual a idade de Sérgio?

D

(A) - 15 anos    ||     (B)  - 32 anos    ||    (C) - 27 anos    ||    (D) - 24 anos

79
Para a construção de um sobrado foram contratados 14 pedreiros, que trabalhavam 8 h/dia e levaram 185 dias para a concluir a 
construção.  Quantos pedreiros seriam usados para trabalhar 7 h/dia, levando 370 dias?

A

(A) - 8 pedreiros    ||     (B)  - 10 pedreiros    ||    (C) - 12 pedreiros    ||    (D) - 9 pedreiros

80

Considere a série de números:

74, 16, 68, 24, 62, ...

Qual o próximo número?

C

(A) - 68    ||     (B)  - 54    ||    (C) - 32    ||    (D) - 38
81 A diferença entre dois números é 10. Se o número maior é igual ao triplo do número menor, subtraído de 6. Ache o número maior C

(A) - 12    ||     (B)  - 14    ||    (C) - 18    ||    (D) - 19

82
Um ônibus de excursão, viajando a 80km/h, percorre 600 km em 2 dias de viagem. Em quantos dias o mesmo ônibus fará uma outra 
viagem, à velocidade de 60 km/h, percorrendo 900 km?

D

(A) - 5 dias    ||     (B)  - 3 dias    ||    (C) - 2 dias    ||    (D) - 4 dias

83
Uma mãe decidiu dividir seu dinheiro entre seus três filhos, de modo que a divisão fosse diretamente proporcional às idades. As moças 
tinham 16, 18 e 21 anos e a quantia a ser dividida entre os irmãos é de 55 milhões. Quanto receberá cada filho após a divisão?

B

(A) - Cada um deve receber aproximadamente 18 milhões    ||     (B)  - 16 milhões, 18 milhões, 21 milhões    ||    (C) - 15 milhões, 19 
milhões, 21 milhões    ||    (D) - 14 milhões, 19 milhões, 22 milhões

84 No lançamento de um dado não viciado, qual é a probabilidade de obtermos um número maior ou igual a 4? B

(A) - 1/3    ||     (B)  - 1/2    ||    (C) - 1/4    ||    (D) - 1/6

85
Seu Laudênio, tem três filhos Dênis, Simone e Magda, a soma de suas idades é igual a 43. A idade de Magda é o dobro da idade de 
Simone e Simone é um ano mais velha que Dênis. As idades dos filhos de seu Laudênio, são respectivamente:

A

(A) - 10, 11, 22    ||     (B)  - 7, 12, 24    ||    (C) - 4, 13, 26    ||    (D) - 9, 12, 24

86

Cinco objetos foram colocados em uma prateleira, com 5 nichos, cada objeto em um nicho da prateleira, e organizados de baixo para 
cima.

Considere as seguintes informações:

 1)Um dos objetos é uma caneca
 2)O quarto objeto é um abajur 
 3)Existem três objetos entre o livro e o cachimbo
 4)Existem 2 objetos abaixo do marca-texto, um deles é o livro

A

(A) - segunda posição    ||     (B)  - terceira posição    ||    (C) - quarta posição    ||    (D) - quinta posição
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87
Em um hospital do interior dois médicos de plantão realizam o atendimento de 24 pacientes em 6 horas. Com a chegada de mais um 
médico ao hospital, quantos horas os três médicos levaram para atender os 24 pacientes:

C

(A) - 6 horas    ||     (B)  - 3 horas    ||    (C) - 4 horas    ||    (D) - 2 horas

88

Arnaldo, Joaquim e Vicente são, não necessariamente nessa ordem, Advogado, Fisioterapeuta e Piloto de corrida.

Comparando suas alturas, temos:

O Piloto de corrida, que é o melhor amigo de Joaquim, é o mais baixo.
Sabendo também que o fisioterapeuta é mais baixo que Vicente, é correto afirmar que

C

(A) - Joaquim é advogado    ||     (B)  - Vicente é mais baixo que o advogado    ||    (C) - Arnaldo é piloto de corrida    ||    (D) - Vicente é 
fisioterapeuta

89
Nelson é o preparador físico de um famoso time de futebol, ele dispõe de 20 jogadores, com altura média igual a 1,80 m. Durante o 
treino antes do início da Libertadores, um dos jogadores teve uma distensão muscular, com isso, teve que escalar outro jogador. Se o 
novo jogador é 0,20 m mais baixo que o antigo jogador, qual é a nova média de altura, em metros, dos jogadores.

A

(A) - 1,79 m    ||     (B)  - 1,78 m    ||    (C) - 1,60 m    ||    (D) - 1,82 m

90
Bianca estava brincando com suas amigas na praça, perto de sua casa e encontraram um saco de moedas, esse saco continha apenas 
moedas de 10 e 25 centavos, somando seus valores obteve-se o valor de R$ 1,95. Com isso, se pode afirmar com certeza que Bianca e 
suas amigas possuem:

D

(A) - no máximo 7 moedas de 10 centavos    ||     (B)  - mais moedas de 10 do que 25 centavos    ||    (C) - mais moedas de 25 do que de 
10 centavos    ||    (D) - Nenhuma das alternativas anteriores

91
Melissa, recebeu o dinheiro de sua mesada e, decidiu ir ao shopping para comprar algumas roupas. Ela comprou duas camisas por R$ 
23,00 cada, uma calça jeans por R$ 55,00 e, três saias por R$ 18,00 cada. Para não ficar sem dinheiro, Melissa decidiu dividir suas 
compras em 5 parcelas. O valor que Melissa deverá pagar nas parcelas é de:

C

(A) - R$ 19,20    ||     (B)  - R$ 51,00    ||    (C) - R$ 31,00    ||    (D) - R$ 155,00

92

O meu cachorro late quando está com fome.
O meu cachorro também late quando vê um gato. 

Baseado nessas informações, indique a alternativa verdadeira.

C

(A) - Se o meu cachorro latir, ele viu um gato e está com fome.    ||     (B)  - Se o meu cachorro latir, ele viu um gato.    ||    (C) - Se o meu 
cachorro não latir, ele não viu um gato e não está com fome.    ||    (D) - Nenhuma das alternativas é correta.

93
Indique os próximos dois números da sequência numérica.

  17, 32, 19, 29, 21, 26, 23..
C

(A) - 25, 25    ||     (B)  - 23, 29    ||    (C) - 23, 25    ||    (D) - 23, 26



Questão
DESCRIÇÃO Correta

94 Se em 20 anos terei o triplo da idade que tinha há 10 anos atrás, qual é a minha idade atual? D

(A) - 45    ||     (B)  - 15    ||    (C) - 30    ||    (D) - 25

95
Luiz é professor da universidade ABC. É sabido que uma condição necessária para que um indivíduo seja professor desta universidade é 
que ele seja mestre ou doutor e uma condição suficiente é que ele fale inglês ou espanhol.

B

(A) - Se Luiz não é nem Mestre nem Doutor, então ele precisa falar Inglês ou Espanhol    ||     (B)  - Se Luiz não é doutor, então Luiz é 
mestre    ||    (C) - Luiz fala inglês e espanhol    ||    (D) - Se Luiz não é mestre, então ele fala Inglês

96

Para ir a uma festa à fantasia, cinco amigas resolveram sortear cinco fantasias diferentes entre elas. Cada uma pegou um papel com o 
nome de uma fantasia e, antes de abrir os papéis, cada uma deu seu palpite,
Deise: “Acho que eu serei a pirata, Lia será a lutadora, Sandra será a cigana e Paula será a jogadora”. 
Lia, “Acho que Deise será a jogadora ou a cigana”. 
Julia: “Acho que Sandra será a pirata ou o anjo”,
Sandra: "Acho que eu sereia jogadora”.
Paula: “Acho que a cigana serei eu ou Lia”,
Ao abrir os papéis, concluíram que todos os palpites estavam completamente errados, e que nenhuma acertou sequer um palpite. Logo, 
quem foi sorteada com a fantasia de cigana foi:

C

(A) - Deise    ||     (B)  - Lia    ||    (C) - Júlia    ||    (D) - Paula

97

Na fila do um banco estão quatro pessoas Lourdes, Jacques, Otavio e Viviane, podendo ou não estar nessa ordem.
Vinicius olha para as quatro pessoas na fila e faz as seguintes afirmações:

 •Jacques e Otavio estão de maneira consecutiva na fila;
 •Lourdes está no meio de Jacques e Otavio na fila.

Porém, todas as afirmações de Vinicius foram consideradas erradas. 

Sabendo que Jacques é o terceiro dessa fila. Quem ocupa a segunda posição:

D

(A) - Lourdes    ||     (B)  - Jacques    ||    (C) - Otavio    ||    (D) - Viviane

98
Para festa junina de uma escola,foram vendidos bilhetes de uma rifa contendo 100 números, sorteando uma bicicleta. Qual a 
probabilidade de a rifa premiada ser um número maior que 40 ou um número par?

B

(A) - 60%    ||     (B)  - 80%    ||    (C) - 90%    ||    (D) - 70%

99

Um tabuleiro de xadrez possui 64 quadrados, sendo 32 brancos e 32 pretos alternados. Sorteando os 64 quadrados ao acaso. Qual a 
probabilidade, do quadrado sorteado seja preto e esteja na borda do tabuleiro.

Lembre-se de que a borda do tabuleiro possui 28 quadrados.

D

(A) - 1/2    ||     (B)  - 1/16    ||    (C) - 15/64    ||    (D) - 7/32



Questão
DESCRIÇÃO Correta

100
Daniela está grávida de 4 meses, e acaba de fazer uma ultrassonografia de rotina e para sua surpresa, descobriu que está grávida de 
quadrigêmeos. Qual a probabilidade de nascerem dois meninos e duas meninas?

(A) - 1/46    ||     (B)  - 3/16    ||    (C) - 1/4    ||    (D) - 1/5

101

Três colegas, Carlos, Mario e Rafael, gostam de colecionar cards de carros antigos.  Descubra a quantidade de cards que cada um possui 
a partir das informações seguintes:

 •Se Carlos der a Mario cinco cards, eles passarão a ter a mesma quantidade.
 •Se Mario perder 25% de seu total de cards, ficará com cinco cards a menos que Rafael.
 •Se Rafael receber a décima parte dos cards de Carlos ficará com a mesma quantidade que Mario.

A

(A) - Carlos = 50; Mario = 40 e Rafael = 35    ||     (B)  - Carlos = 20; Mario = 50 e Rafael = 25    ||    (C) - Carlos = 40; Mario = 20 e Rafael = 
15    ||    (D) - Carlos = 60; Mario = 10 e Rafael = 20

102

Os cursos de Roberta, Marcela e Daniela são, não necessariamente nesta ordem, Direito, Veterinária e Administração. Uma delas realizou 
seu curso em Rio de Janeiro, a outra em Porto Alegre, e a outra em Fortaleza. Roberta realizou seu curso em Rio de Janeiro. Daniela 
cursou Administração. Marcela não realizou seu curso em Fortaleza e não fez Direito. Assim, cursos e respectivos locais de estudo de 
Roberta, Marcela e Daniela são, pela ordem:

C

(A) - Direito em Rio de Janeiro, Administração em Porto Alegre, Veterinária em Fortaleza.    ||     (B)  - Administração em Rio de Janeiro, 
Veterinária em Porto Alegre, Direito em Fortaleza.    ||    (C) - Direito em Rio de Janeiro, Veterinária em Porto Alegre, Administração em 
Fortaleza.    ||    (D) - Veterinária em Rio de Janeiro, Direito em Fortaleza, Administração em Porto Alegre

103
Cláudia pagou 25% de uma dívida de R$ 3.000,00 e dividiu o restante em 5 parcelas, as 2 primeiras parcelas iguais, correspondiam a 50% 
do saldo. Qual é o valor das 3 parcelas restantes?

C

(A) - R$ 450,00    ||     (B)  - R$ 350,00    ||    (C) - R$ 375,00    ||    (D) - R$ 300,00

104 Ao sair de uma loja onde comprou uma calça por R$ 150,00, ato contínuo, o gerente colocou a calça que você comprou em promoção, 
com desconto de 30%.  Quanto você pagou a mais e qual o valor da calça agora, respectivamente?

B

(A) - R$ 35,00 - R$ 115,00    ||     (B)  - R$ 45,00 - R$ 105,00    ||    (C) - R$ 25,00 - R$ 125,00    ||    (D) - R$ 55,00 - R$ 95,00

Questão originalmente de 5 alternativas, sendo que a 
alternativa correta, 3/8, foi equivocadamente excluida.
Como a prova era randômica, os alunos que tiveram essa 
questão em sua prova terão um acerto computado.


