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Língua Portuguesa  

1) O texto descritivo é definido quando utilizamos 
a linguagem para expressar a imagem que temos 
das coisas ou pessoas. Indique abaixo a resposta 
CORRETA que apresenta características do texto 
descritivo. 
 
a) Charges, cartuns e editoriais são os principais 
exemplos de textos descritivos. 
b) Gráficos, mapas, ilustrações são recursos 
utilizados no sentido de acrescentar informações 
ao texto verbal. 
c) Sua estrutura é estabelecida através da 
introdução, desenvolvimento e conclusão. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) Introdução, desenvolvimento e conclusão é a 
estrutura clássica do gênero... Aponte abaixo a 
resposta CORRETA que apresenta o gênero de 
texto que se enquadra na citação acima citada. 
 
a) narração. 
b) novela. 
c) dissertação. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
3) Apresenta- se os seguintes tipos de frases: 
declarativas, interrogativas e imperativas. Aponte 
abaixo a resposta CORRETA que apresenta o 
conceito de frase imperativa. 
 
a) Empregadas quando se quer agir diretamente 
sobre o comportamento do interlocutor, o que 
ocorre quando se dá conselhos, ordens ou 
pedidos. 
b) Empregadas para exprimir desejo: Ex. Deus te 
guie! Bons ventos o levem! 
c) Empregadas quando o Imperador D. Pedro I 
anunciava suas exigências aos republicanos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
4) Define-se morfema como unidade de 
significação mínima, ou seja, elementos 
significativos indecomponíveis. Aponte abaixo a 
resposta CORRETA que apresenta um exemplo 
de morfema. 
 
a) gov-ern-o 
b) go-ver-no 
c) govern -o 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Coerência diz respeito a unidade de sentido; diz 
respeito ao encadeamento organizado e lógico 
das ideias do texto. Ela decorre da harmonia 
estabelecida entre as significações, evitando 
assim... Indique abaixo a resposta CORRETA que 
completa a definição de coerência. 
 

a) ...as contradições. 
b) ...as repetições  
c) ...a coesão do texto 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) No discurso literário,  sobrepõem-se ao 
significado denotativo de um termo, significados 
paralelos. Sobre os seguintes níveis de 
linguagem: Linguagem denotativa e linguagem 
conotativa. Indique abaixo a resposta CORRETA 
que apresenta exemplo de linguagem conotativa. 
 
a) No meio do caminho tinha uma pedra. (...) tinha 
uma pedra no meio do caminho. Andrade, C. 
Drummond. 
b) É noite. Sinto que é noite (...) sinto que nós 
somos noite (...) noite nas águas, na pedra. 
Andrade, C. Drummond (Reunião) 
c) A minha vontade é forte... porém minha 
disposição de obedecer-lhe é fraca. Andrade. C. 
Drummond. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) É abrangente em seu significado, quando 
tomamos os seguintes termos: veículo e carro. 
Veiculo é mais abrangente, pois em seu 
significado está contido o significado de carro. 
Essa é a definição de:  
 
a) Sinestesia. 
b) Hiperônimo. 
c) Antônimo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8) São elementos da estrutura da comunicação: 
remetente, destinatário, código, repertório, 
mensagem e veículo. Aponte abaixo a resposta 
CORRETA que apresenta a definição de 
repertório. 
 
a) A quem se destina a mensagem, ou seja o 
veículo que leva a mensagem ao seu destinatário. 
b) Rede de contatos, ou o mesmo que network. 
c) Rede de referências, valores e conhecimentos. 
Nossa bagagem cultural. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9) Observe o seguinte exemplo: O interior de São 
Paulo está coberto por doces mares, donde se 
extrai o açúcar. Esse é um exemplo de qual figura 
de linguagem? Aponte abaixo a resposta 
CORRETA. 
 
a) Poesia concreta. 
b) Antítese. 
c) Metáfora. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) A NGB (Nomenclatura Gramatical Brasileira) 
divide as palavras da língua portuguesa em dez 



3 
 

classes, chamadas de classes gramaticais: 
substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, 
artigo, advérbio, preposição, conjunção e 
interjeição. Aponte abaixo a resposta CORRETA 
que apresenta um exemplo de interjeição. 
 
a) Os índios viviam aqui. 
b) aprender, mandar, permanecer, estar 
c) Nossa! Quantos órfãos chegaram? 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 

Conhecimentos Gerais 

11) Os problemas sociais têm maior incidência 
nas grandes cidades em virtude do êxodo rural. 
Sabendo disso, sobre os problemas sociais 
podemos afirmar:  
 
a) A falta de informação pode resultar em 
desempregos, que gera a falta de dinheiro, falta 
dos bens a que o mesmo dá acesso e, pode 
resultar também no analfabetismo.  
b) A causas dos problemas sociais estão ligadas a 
uma série de fatores. Dentre eles, podemos citar a 
falta de planejamento familiar e a falta de 
compromisso dos governantes.  
c) Um dos problemas urbanos que mais preocupa 
a população atualmente é a violência, pois as 
pessoas com melhores condições de vida estão 
vulneráveis aos crimes que ocorrem, 
principalmente nas pequenas cidades do Brasil.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
12) Referente as ações governamentais, 
considere as seguintes afirmativas: 
 
I- Ações Governamentais são iniciativas 
desenvolvidas pelo governo nos temas de 
produção e consumo sustentáveis. 
II- A ação governamental precisa acontecer por 
medidas práticas como a presença de empresas 
estatais no mercado, a regulamentação adequada 
e a implantação de meios eficientes de controle e 
fiscalização. 
III- O mercado de consumo esteve bastante 
conturbado nos setores de telefonia, planos de 
saúde e transporte aéreo. Agora, houve uma 
crescente melhora por parte da ação 
governamental. 
 
Desta forma, quais as afirmativas CORRETAS? 
 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13) A arte brasileira surgiu da mistura de outros 
estilos e se inicia desde o período da Pré-História 

há mais de 5 mil anos, até a arte primitiva.  Sendo 
assim, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) As artes plásticas no Brasil nasceram 
precocemente em relação à descoberta e 
colonização do território. Durante o barroco, os 
maiores nomes a serem destacados 
são Aleijadinho e Mestre Ataíde, respectivamente 
na pintura e na escultura.  
b) No início do século XX, presenciamos 
o Modernismo Brasileiro, marcado inicialmente 
pela Semana de Arte Moderna.  
c) A arquitetura bandeirista e o barroco mineiro  
são considerados por muitos estudiosos como 
expressões de estilos asiáticos que encontraram 
no Brasil uma manifestação e linguagens 
modificadas.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
14) A cultura brasileira é uma síntese da influência 
dos vários povos e etnias que formaram o povo 
brasileiro. Sobre isto, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Foi dos holandeses que recebemos a herança 
cultural fundamental, onde a história da imigração 
holandesa no Brasil confunde-se com nossa 
própria história.  
b) No Sul do Brasil, as influências 
de imigrantes italianos, americanos e franceses 
são evidentes, seja na língua, culinária, música e 
outros aspectos.  
c) A diversidade cultural predominante no Brasil é 
consequência também da grande extensão 
territorial e das características geradas em cada 
região do país. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
15) Sobre o desenvolvimento sustentável, pode-se 
afirmar que: 
 
a) O desenvolvimento sustentável significa 
atender às necessidades da atual geração, sem 
comprometer a capacidade das futuras gerações 
em prover suas próprias demandas. 
b) O desenvolvimento sustentável requer 
planejamento e o reconhecimento de que os 
recursos são infinitos, ainda que preservando as 
espécies e os habitats naturais.  
c) O campo do desenvolvimento sustentável pode 
ser dividido em quatro componentes: 
a sustentabilidade natural, a sustentabilidade 
animal, a sustentabilidade política e 
a sustentabilidade socioeconômica. 
d) Nenhuma das alternativas.   
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Raciocínio Lógico (Matemática) 

16) Seja um capital de R$ 575,00 aplicado a 
rendimentos de 13% ao mês a juros composto 
durante 2,75 anos. Qual será o montante no final 
desta aplicação? 
 
a) R$ 32453,12 
b) R$ 21441,75 
c) R$ 31423,21 
d) Nenhuma das alternativas 
 
17) Uma permutação em um conjunto de 8 letras 
distintas, pode-se formar quantas combinações? 
 
a) 40320 combinações 
b) 4230 combinações 
c) 16777216 combinações 
d) Nenhuma das alternativas 
 
18) Qual é a soma dos 17 primeiros termos em 
uma progressão Aritmética, sendo o primeiro 
termo a1 = 13 e o décimo a17 = 45. 
 
a) 435 
b) 495 
c) 493 
d) Nenhuma das alternativas 
 
19) Segue abaixo uma matriz A 3x3. 
 

A =[
    
    
   

] 

 
Qual o determinante da matriz A? 
 
a) 20 
b) 19 
c) 0 
d) Nenhuma das alternativas 
 
20) Unidade de medida é uma quantidade 
especifica de determinada grandeza física e serve 
de padrão para eventuais comparações sendo 
assim julgue Verdadeiro (V) ou Falso (F) e 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
I- 1 quilo = 1000 gramas. 
II- 1m³= 1000L 
III- 1 decímetro = 10 milímetros 
IV- 1km = 10³m. 
V- Quando olhamos no velocímetro de um carro e 
lá esta marcando 100km/h, significa que o painel 
esta afirmando que percorremos 100km. 
 
As afirmativas verdadeiras são: 
 
a) I, II e III somente. 
b) I, II e IV somente. 

c) I, III e IV somente. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
 

Conhecimentos Específicos 

21) O petróleo é uma mistura homogênea de 
diversas substâncias orgânicas, principalmente 
hidrocarbonetos e substâncias inorgânicas. O 
processo de separação das substâncias que 
formam o petróleo é apresentado na figura a 
seguir: 

 

 
De acordo com essa figura, a propriedade da 
matéria que possibilita o processo de separação 
dessas substâncias é: 
 
a) Dureza 
b) Ponto de ebulição 
c) Maleabilidade 
d) Nenhuma das alternativas, 
 
22) Na época de chuvas vemos  desastres que 
ocorrem em regiões do nosso país que muitas 
vezes impossibilitam a população de ter acesso à 
água potável. Qual das medidas apresentadas a 
seguir que a população dessas regiões precisa 
tomar para garantir o consumo de água potável e, 
assim, evitar maior contaminação? 
 
a) Coar a água do rio em filtro de café. 
b) Deixar a água em repouso por 24 horas. 
c) Ferver ou adicionar cloro na água. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
23) Vários microrganismos desempenham funções 
essenciais para fabricação de produtos do nosso 
dia a dia, como  por exemplo, o pão e o iogurte 
que são produzidos respectivamente pelo auxílio 
de: 
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a) protozoários (ameba) e bactérias (os 
lactobacilos). 
b) fungos (as leveduras) e bactérias (os 
lactobacilos). 
c) bactérias (as leveduras) e protozoários (os 
lactobacilos). 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24) A água pode se apresentar nos estados: 
sólido, líquido e gasoso. A passagem de um 
estado para outro recebe denominações 
específicas e tem influência de fatores como a 
temperatura e a pressão. Neste contexto 
considere as afirmativas a seguir: 
 
I- Toalha molhada secando no varal é um exemplo 
de evaporação. 
II- O gelo derretendo em um copo é um exemplo 
de condensação. 
III- A água colocada no congelador durante horas 
é um exemplo de fusão. 
 
São CORRETAS: 
 
a) Apenas I 
b) I, II e III 
c) Apenas I e II 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
25) Durante uma atividade em sala a professora 
explica aos alunos sobre uma determinada 
doença causada por um organismo procarionte, 
unicelular e que será combatido por um 
antibiótico. A professora descreveu um organismo 
classificado como: 
 
a) Animal 
b) Vírus 
c) Monera 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
26) Muitas vezes, em noticiários, vemos grupos de 
pessoas intoxicadas pela bactéria do gênero 
Salmonella após se alimentarem em 
estabelecimentos comerciais. A alternativa que 
indica a descrição CORRETA de uma bactéria é: 
 
a) Um organismo macroscópico, unicelular, 
eucarionte. 
b) Um organismo microscópico, unicelular, 
procarionte. 
c) Um organismo microscópico, unicelular, 
eucarionte. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
27) A célula vegetal é semelhante à célula animal 
mas contém algumas peculiaridades como por 
exemplo a parede celular e os cloroplastos. Está 
dividida em: componentes protoplasmáticos  e não 
protoplasmáticos. São estruturas presentes em 

uma célula vegetal, porém ausentes em uma 
bactéria: 
 
a) cloroplastos, mitocôndrias, núcleo e retículo 
endoplasmático. 
b) vacúolos, cromossomos, lisossomos e 
ribossomos. 
c) cloroplastos, complexo golgiense, mitocôndrias 
e ribossomos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28) O termo vinagre, deriva do francês vinaigre, 
que quer dizer vinho agre ou azedo.. É, entretanto, 
um composto bastante utilizado no preparo de 
alimentos. Na produção industrial de vinagre a 
partir do álcool, utilizam-se bactérias que 
participam do processo: 
 
a) Produzindo ácido acético na ausência de 
oxigênio. 
b) Produzindo ácido vinílico na ausência de 
oxigênio. 
c) Produzindo ácido balsâmico na ausência de 
oxigênio. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
29) A cárie dentária é uma doença infecciosa que 
acomete grande parte da humanidade e  que se 
caracteriza pela destruição localizada dos tecidos 
dentários, formando uma cavidade no dente, a 
qual, se não tratada, pode progredir até destruí-lo 
totalmente. Pode-se afirmar que: 
 
a) A placa dentária é produzida pelo vírus da 
cariogênese para sua fixação na polpa dentária. 
b) No processo ocorre infecção por vírus que 
destrói a polpa dentária. 
c) Além da falta de higiene, fatores genéticos e 
nutricionais podem estar envolvidos com a 
cariogênese. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
30) Considerando-se os vários tipos de doenças 
existentes, bem como as diferentes formas de 
transmissão das mesmas é CORRETO afirmar 
que:  
 
a) Sífilis e AIDS são transmissíveis apenas nas 
relações sexuais. 
b) Gripe, meningite, gonorréia e amarelão podem 
ser transmitidas por gotículas de saliva eliminadas 
pela tosse e pelo espirro. 
c) São possíveis de transmissão pelo sangue as 
seguintes doenças: hepatite, doença de chagas, e 
AIDS. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
31) Ao longo dos anos, o homem desenvolveu 
diversas técnicas relativamente capazes de 
proporcionar o aumento do tempo de conservação 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Franc%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vinho
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dos alimentos. Além do emprego de substâncias 
conservantes, os alimentos passaram a ser 
acondicionados em recipientes de vidro ou de lata, 
ou embalados a vácuo, com o intuito de retardar 
seu processo de deterioração. No entanto, a 
produção e conservação de alimentos de maneira 
inadequada podem acarretar risco à saúde, 
resultando em inúmeras formas de intoxicação 
alimentar, dentre as quais o Botulismo. Sobre o 
botulismo é CORRETO afirmar: 
 
a) O botulismo é causado por uma toxina 
produzida pelo vírus Clostridium botulinum, 
presente no solo e em alimentos contaminados e 
mal conservados. 
b) Essa intoxicação se caracteriza por um 
comprometimento severo do sistema nervoso, 
pois interfere nas sinapses (comunicações) entre 
as células nervosas. 
c) O botulismo é causado por fungos presentes no 
enlatado que se proliferam devido às más 
condições de higiene no processo produtivo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
32) São exemplos de  doenças causadas por 
vírus, bactérias e protozoários  respectivamente:  
 
a) Raiva, tuberculose e tricomoníase. 
b) AIDS, gripe e doença de chagas. 
c) Cólera, esquistossomose e rubéola. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
33) As células procariontes ou procarióticas 
possuem como principal característica a ausência 
de carioteca individualizando o núcleo celular e a 
ausência de algumas organelas. São organismos 
portadores de células procariontes os 
pertencentes ao reino: 
 
a) Fungi 
b) Protista 
c) Monera 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
34)  São doenças causadas por bactérias, fungos 
e vírus respectivamente:  
 
a) Micose, sapinho bucal e gripe. 
b) Herpes, doença de chagas e aids. 
c) Tétano, sapinho bucal e caxumba. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
35) A fotossíntese é o principal 
processo autotrófico e é realizada pelos 
seres clorofilados. Plantas, algas, cianobactérias e 
um grupo de bactérias têm capacidade de realizar 
o processo de fotossíntese. Com relação a esse 
processo nesses organismos é CORRETO afirmar 
que: 

a) Somente as plantas e as algas apresentam as 
clorofilas localizadas no interior dos plastos. 
b) Somente as plantas e as algas produzem o gás 
oxigênio.  
c) Somente as plantas apresentam as clorofilas a 
e b. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
36)  Os seres vivos estão divididos em cinco 
reinos e esta divisão faz parte de um clássico 
sistema de classificação dos seres vivos. A 
classificação dos seres vivos em cinco reinos foi 
proposta, em 1969, pelo biólogo e botânico norte-
americano Robert Whittaker e tem como base as 
características fisiológicas destes seres. Como 
existem milhões de espécies de seres vivos, em 
nosso planeta, este sistema de classificação é 
extremamente útil. Ele facilita a identificação dos 
seres, as relações existentes entre as espécies de 
cada reino, além de ajudar no estudo e 
entendimento da evolução. Na divisão dos seres 
vivos em cinco reinos, qual deles é o mais inferior 
por conter organismos dotados de organização 
mais simples? 
 
a) Monera 
b) Protista 
c) Fungi 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
37) A poluição atmosférica é consequência, em 
maior parte, da ação humana, no sentido de 
introduzir produtos químicos e/ou tóxicos no 
ambiente. Três exemplos de consequências da 
poluição atmosférica são: a destruição da camada 
de ozônio, o efeito estufa e as chuvas ácidas. Os 
principais gases envolvidos nos três exemplos 
citados são respectivamente: 
 
a) Dióxido de carbono, monóxido de carbono e 
dióxido de enxofre. 
b) Monóxido de carbono, metano e 
clorofluorcarbono (CFC). 
c) Clorofluorcarbono (CFC), dióxido de carbono e 
dióxido de enxofre. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
38) A célula vegetal possui em seu interior várias 
organelas. Cada uma destas organelas pode 
executar uma ou mais funções, sendo todas elas 
de fundamental importância para o funcionamento 
celular. A alternativa que associa corretamente a 
organela da célula vegetal e sua respectiva função 
é: 
 
a) Membrana celular-revestimento; mitocôndria-
respiração; cloroplasto-fotossíntese. 
b) Vacúolo-acúmulo de água; ribossomo-
respiração; cloroplasto-fotossíntese. 
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c) Mitocôndria-fotossíntese; cloroplasto-
respiração; ribossomos-síntese protéica. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
39) A capacidade de capturar o N2 é essencial 
para garantir que esse elemento consiga 
completar seu ciclo entre os componentes vivos e 
físico-químicos do planeta. Nos seres vivos, o 
nitrogênio é fundamental, pois faz parte da 
constituição dos (as): 
 
a) proteínas e ácidos nucléicos. 
b) reservas lipídicas dos animais. 
c) ácidos graxos da membrana plasmática. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
40) Atualmente em torno de 40% da população do 
planeta já sofre as consequências da falta de 
água. Além do aumento da sede no mundo, a falta 
de recursos hídricos tem graves implicações 
econômicas e políticas para as nações. Por meio 
de seus diferentes usos e consumos, as 
atividades humanas interferem no ciclo da água, 
alterando: 
 
a) a quantidade total, mas não a qualidade da 
água disponível, pois toda a água utilizada recebe 
posterior tratamento. 
b) tanto a qualidade quanto a quantidade de água 
disponível para o consumo das populações. 
c) a qualidade da água disponível, apenas no 
subsolo terrestre. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 


