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VIGIA 1 
 

PORTUGUÊS 
 

Responda as questões 01, 02 e 03 de acordo com a charge 

abaixo. 

 
http://recantodacronica.blogspot.com.br/2010/09/pesquisa-cronicas-engracadas-e-

textosd.html 

 

01. A palavra “MEU” que aparece na charge acima é classifi-

cada como: 

A) adjetivo; 

B) substantivo; 

C) numeral; 

D) pronome; 

E) advérbio. 

 

02. A sombra do homem na charge reflete: 

A) sua inteligência; 

B) seu caráter; 

C) sua situação financeira; 

D) seu bom gosto; 

E) seu status. 

 

03. A expressão “Nossa!” que aparece na charge está funcio-

nando como: 

A) uma conjunção; 

B) uma interjeição; 

C) pronome; 

D) artigo; 

E) preposição. 

 

04. Todas as palavras abaixo pertencem ao gênero feminino, 

EXCETO: 

A) tomate; 

B) cal; 

C) alface; 

D) bola; 

E) boneca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a charge a seguir responda as questões 05 e 06. 

 
http://interfacesufmg.blogspot.com.br/2009/11/oficina-1-leitura-de-imagens.html 

 

05. A palavra “HOJE” que aparece na charge acima é um 

advérbio: 

A) de tempo; 

B) de modo; 

C) de intensidade; 

D) de afirmação; 

E) de negação. 

 

06. A classe de palavra que predomina na charge corresponde 

a: 

A) verbo;  

B) advérbio; 

C) substantivo; 

D) adjetivo; 

E) pronome. 

 

07. A palavra “pingue-pongue” corresponde a um processo de 

formação de palavras denominado: 

A) prefixação 

B) aglutinação 

C) parassintética 

D) onomatopeia 

E) hibridismo 

 

08. Todas as palavras abaixo são escritas com a letra “g”, 

EXCETO: 

A) relógio 

B) mangericão 

C) refúgio 

D) ferrugem 

E) miragem 

 

09. Todas as frases abaixo estão com a palavra porque escrita 

de forma adequada, EXCETO: 

A) Quero saber o porque de sua decisão. 

B) Por que sinais o reconheceram? 

C) Não sei por que motivo ele deixou o emprego.  

D) Ele não viajou por quê?  

E) Ester é a mulher por que vivo. 
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VIGIA 2 
 

10. Na frase “Tâmisa, um rio antes fétido onde hoje nadam 

trutas…”, a palavra destacada significa: 

A) feio 

B) malcheiroso 

C) fértil  

D) sinuoso  

E) despoluído 

 

11. Toda palavra que ser forma a partir de uma outra palavra 

pré-existente, no estudo da linguagem, é considerada pelo 

processo de formação como: 

A) composta 

B) justaposição 

C) derivada 

D) aglutinação   

E) primitiva 

 

12. A imagem abaixo, sobre a ótica das funções da lingua-

gem, corresponde a predominância da Função: 

 
 

A) Expressiva 

B) Poética 

C) Conativa 

D) Fática 

E) Metalinguística  

 

13. Considere o trecho abaixo de Gregório de Matos a mar-

que a alternativa correta. 

“Nasce o Sol, e não dura mais que um dia;  

Depois da Luz se segue à noite escura;  

Em tristes sombras morre a formosura,  

Em contínuas tristezas e alegrias” 

 

Ocorre o registro de uma figura denominada: 

A) catacrese 

B) onomatopeia 

C) aliteração 

D) eufemismo 

E) antítese 

 

14. Na frase: “Ninguém ganhou no jogo de ontem a noite.”, a 

expressão destacada classifica-se como: 

A) Sujeito Simples 

B) Sujeito Composto 

C) Sujeito Oculto 

D) Oração Sem Sujeito 

E) Sujeito Indeterminado 

 

 

 

 

 

15. A palavra "charuto" apresenta:  

A) um dígrafo e sete fonemas. 

B) sete letras e sete fonemas.  

C) sete letras e dois dígrafos.  

D) sete letras e cinco fonemas. 

E) um dígrafo e seis fonemas.  

 

16. Todas as palavras abaixo registram hiato, EXCETO: 

A) pia.  

B) ruído.  

C) saúde.  

D) pai.  

E) haviam. 

 

17. A palavra cujo o número de letras é igual ao número de 

fonemas está em:  

A) atalhos.  

B) espinhos.  

C) sucedida.  

D) habitando.  

E) ressoou. 

 

18. Todas as palavras abaixo apresentam mais fonemas que 

letras, EXCETO: 

A) Texas 

B) fixo 

C) táxi 

D) chave 

E) anexo 

 

19. Na frase: “Juliana está arrasada com o nível da prova.”, a 

palavra em destaque corresponde a: 

A) Predicativo do sujeito 

B) Predicativo do objeto 

C) Complemento Nominal 

D) Adjunto adnominal 

E) Adjunto adverbial 

 

20. Todas as palavras abaixo estão grafadas corretamente, de 

acordo com a Nomenclatura Gramatical Brasileira, EXCETO: 

A) exceção 

B) conversão 

C) expansão 

D) expulsão 

E) discurssão 
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VIGIA 3 
 

MATEMÁTICA 
 

21. O antecessor de 1.000 menos dois é igual a: 

A) 999 

B) 998 

C) 997 

D) 996 

E) 995 

 

22. Uma loja de roupa feminina colocou as blusas em promo-

ção. Rafaela vai aproveitar e comprar blusas para dar de pre-

sente para suas primas, tias, irmãs e sua mãe. Ao todo Marce-

la vai ter que comprar 15 blusas, e cada blusa da promoção 

está custando R$ 29,90. Sendo assim quanto ela pagará pelas 

blusas? 

A) R$ 415,50 

B) R$ 433,50 

C) R$ 435,00 

D) R$ 448,50 

E) R$ 500,00 

 

23. Aponte a alternativa em que não aparece um múltiplo de 

2. 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 6 

E) 8 

 

24. A operação 45 + 10 + 65 + 39 é igual a: 

A) 159 

B) 161 

C) 163 

D) 179 

E) 209 

 

25. A quantidade 999 por escrita por extenso corretamente é: 

A) novecentos e noventa e novi; 

B) novessentos e noventa e novi; 

C) novecentos e noventa e nove; 

D) novicentos e noventa e novi; 

E) novicentos e noventa e nove. 

 

26. A maior unidade do sistema métrico decimal é o: 

A) decímetro; 

B) metro; 

C) decâmetro; 

D) hectômetro; 

E) quilômetro. 

 

27. Observe a imagem abaixo. 

 
Na ordem da esquerda para a direita temos as formas geomé-

tricas: 

A) triângulo, círculo, trapézio, quadrado; 

B) triângulo, círculo, quadrado, trapézio; 

C) triângulo, círculo, retângulo, quadrado; 

D) triângulo, círculo, paralelogramo, quadrado; 

E) triângulo, círculo, losango, quadrado. 

28. Os números 5, 4, 3, 2, 6, 8 são respectivamente: 

A) par, impar, par, par, impar, par; 

B) impar, par, impar, par, par, par; 

C) impar, par, impar, par, par, impar; 

D) par, impar, impar, par, par, par; 

E) par, par, impar, par, impar, par. 

 

29. Considerando a imagem ilustrativa abaixo, a qual simula 

um relógio, os ponteiros acusam para: 

 
 

A) 03 horas e 43 minutos; 

B) 07 horas e 17 minutos; 

C) 08 horas e 15 minutos; 

D) 08 horas e 17 minutos; 

E) 15 horas e 43 minutos. 

 

30. O instrumento musical abaixo, muito utilizado na cultura 

nordestina, tem o mesmo nome de uma forma geométrica 

denominada: 

 
 

A) círculo; 

B) quadrado; 

C) retângulo; 

D) triângulo; 

E) pentágono. 
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VIGIA 4 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

31. Um promotor de justiça é um representante do povo que 

está relacionado diretamente: 

A) ao Poder Executivo; 

B) ao Ministério Público; 

C) ao Poder Legislativo; 

D) ao Poder Eclesiástico; 

E) ao Poder Judiciário. 

 

32. Os dizeres “Agnus Dei” que se encontra no Brasão do 

município de Cedro de São João significa: 

A) terra de todos; 

B) em nome de Deus; 

C) cordeiro de Deus; 

D) pai nosso; 

E) terra nossa. 

 

33. O município de Cedro de São João é conhecido no Estado 

de Sergipe como: 

A) o maior produtor de abacaxi; 

B) o maior produtor de fumo; 

C) o maior produtor de carne de sol; 

D) o maior produtor de café; 

E) o maior produtor de frango. 

 

34. O gentílico do Munícipio de Cedro de São João é: 

A) cedreiro; 

B) cedrico; 

C) cedrense; 

D) ceadrense; 

E) sãojoãocedrense. 

 

35. O município de Cedro originou-se dos: 

A) portugueses; 

B) negros; 

C) ciganos; 

D) índios; 

E) italianos. 

 

36. Aponte a única alternativa em que não aparece um muni-

cípio que faz limites com Cedro de São João. 

A) Propriá; 

B) Porto Real do Colégio; 

C) Telha; 

D) Japoatã; 

E) São Francisco. 

 

37. A área de unidade territorial de Cedro de São João cor-

responde a: 

A) 83,710 km
2  

B) 95,106 km
2  

C) 102,342 km
2  

D) 142,987 km
2  

E) 187,144 km
2  

 

 

 

 

38. Sergipe é um dos quatro estados do Nordeste privilegiado 

por ser banhado pelo Rio São Francisco. Em seu trajeto pelo 

Estado, o Velho Chico, como é conhecido na região, apresen-

ta turisticamente o Canion de Xingó, localizado na cidade 

sergipana de: 

A) Gararu 

B) Porto da Folha 

C) Nossa Senhora de Lourdes 

D) Canindé de São Francisco 

E) Poço Redondo 

 

39. No Brasil, hierarquicamente, a maior corte do Poder Judi-

ciário corresponde a: 

A) Supremo Tribunal Federal 

B) Superior Tribunal de Justiça 

C) Tribunal Superior do Trabalho 

D) Conselho Nacional de Justiça 

E) Tribunal Superior Eleitoral 

 

40. A Bossa Nova, um subgênero musical derivado do samba, 

teve como precursores todos os artistas abaixo, EXCETO: 

A) João Gilberto 

B) Nara Leão 

C) Vinícius de Moraes 

D) Chico Buarque de Holanda 

E) Antônio Carlos Jobim 

 


