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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 
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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) Quando um texto faz referência explícita ou 
implícita, total ou parcial de outro texto, temos a 
ocorrência da intertextualidade. É uma “conversa” 
entre textos, quando um retoma partes de outro. 
Indique abaixo a resposta certa que enumera os 
principais tipos de intertextualidade: 
 
a) Paráfrase, catacrese, síntese, tese e antítese. 
b) Paródia, anáfora, metáfora e metalinguística. 
c) Pastiche, epígrafe, alusão, paródia e paráfrase. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) Um dos elementos da interpretação textual 
pode ser conceituado como o resultado do 
processo cognitivo do leitor. O leitor identifica 
elementos claramente expressos no texto, bem 
como também implícitos, que numa leitura 
compreensiva devem ser depreendidos por ele. 
Essa é a definição de... Indique abaixo a resposta 
CORRETA.  
 
a) Inferências. 
b) Referências. 
c) Reminiscências. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
23) Ao se interpretar um texto, devemos 
considerar que os pressupostos apoiam-se 
diretamente, no sentido das palavras presentes no 
enunciado, o que permite ao leitor extrair 
inferências óbvias. Observe o exemplo: “João 
começou a lecionar nessa escola nesse ano.” 
Indique abaixo a resposta correta que apresenta a 
inferência CORRETA da frase.  
 
a) Inferimos que João não começou a lecionar na 
escola nesse ano. 
b) Inferimos que antes desse ano ele era 
professor dessa escola. 
c) Inferimos que antes desse ano ele não era 
professor dessa escola. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24) Gêneros textuais constituem sequências 
linguísticas ou sequências de enunciados. 
Teoricamente podem ser designados como cinco 
tipos: Indique abaixo a resposta CORRETA que 
aponta os tipos de gêneros textuais. 
  
a) descritivos, injuntivos, argumentativos, 
discursivo e enunciativo. 
b) narrativos, argumentativos, descritivos, 
expositivos e injuntivos. 
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c) argumentativos, descritivos, expositivos, 
discursivo e metalinguístico. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
25) O texto literário é um texto aberto e, portanto, 
com possibilidades de muitas leituras. É verdade 
até certo ponto, isso porque a leitura é delimitada 
dentro do próprio texto. Aponte abaixo a resposta 
CORRETA que justifica a afirmação acima citada. 
 
a) A delimitação ocorre em virtude do repertório do 
personagem, o que é conhecido como Estética da 
Recepção. 
b) A delimitação ocorre principalmente pelas 
palavras selecionadas e o modo como foram 
organizadas; pela forma e pelo gênero, ou pela 
definição do tipo de narrador. 
c) A delimitação é sempre fechada, com uma 
única interpretação. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
26) A respeito da aprendizagem de escrita de 
textos: “Tornando-nos leitores atentos de bons 
textos, assumindo uma postura crítica ante os 
vários textos que se apresentam em nosso 
cotidiano, dominando alguns recursos linguísticos 
básicos, refletindo sobre a realidade, é possível, 
ao longo do tempo, aprimorar a qualidade de 
nossos textos.” Indique abaixo a resposta 
CORRETA que complementa esse pensamento 
citado acima. 
 
a) Um leitor desatento é incapaz de interagir com 
o texto lido. (...) Não acrescenta subsídios para a 
produção de seus futuros textos. O primeiro passo 
para escrever bem é sermos leitores atentos e 
atuantes. 
b) Um leitor atento é incapaz de interagir com o 
texto lido. (...) Acrescenta subsídios para a 
produção de seus futuros textos. O primeiro passo 
para escrever bem é sermos leitores atentos e 
atuantes. 
c) Um leitor semidesperto é incapaz de interagir 
com o texto lido. (...) Porém acrescenta subsídios 
para a produção de seus futuros textos. O primeiro 
passo para escrever bem é sermos leitores 
passivos e cordatos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
27) “A arte de escrever precisa assentar numa 
atividade preliminar já radicada, que parte do 
ensino escolar e de um hábito de leitura 
inteligentemente conduzido. (...) Qualquer um de 
nós á capaz de escrever sobre assuntos que 
dominamos.” Assinale abaixo a resposta 
CORRETA que corrobora este pensamento e o 
confirma. 
 
a) A boa redação é prerrogativa dos literatos, 
senão uma prática social indispensável. 

b) A boa redação não é interrogativa dos literatos, 
senão uma prática social indispensável. 
c) A boa redação não é prerrogativa dos literatos, 
senão uma prática social indispensável. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28) Um dos defeitos apresentados em um texto, 
quando o redigimos é a capacidade de utilizar 
mais palavras do que o necessário para exprimir 
uma ideia. É alongar-se, e não ir direto ao 
assunto. É “encher linguiça”. Isso é o antônimo de 
concisão e objetividade. A essa característica (que 
deverá ser evitada a todo custo) no gênero escrito 
damos o nome de... Indique abaixo a resposta 
CORRETA que completa a questão acima 
proposta. 
 
a) cacofonia. 
b) pleonasmo. 
c) eco. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
29) Em relação aos critérios para correção de um 
texto, elenca- se  5 critérios que geralmente são 
utilizados na correção dos textos, da seguinte 
forma assim descritos: as ideias são pertinentes? 
O texto apresenta lógica interna? É um todo unido 
por conectivos? Obedece às normas da língua 
culta? É adequado à abordagem e ao gênero 
pedido? Aponte abaixo a resposta CORRETA que 
dá nome às conceituações do questionamento, ou 
seja, apontam os cinco critérios apresentados. 
 
a) Adequação, correção, concisão, exploração e 
ortografia correta. 
b) Adequação, correção, coesão, coerência e 
informatividade. 
c) Adequação, correção, coesão, sistematização e 
coloquialidade. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
30) Nossa língua portuguesa não é estática, 
encontra-se em constante evolução e atualização. 
O seu uso pelos falantes faz a regras 
comunicativas. Como a vida social é complexa, 
formada por distintos grupos sociais, com 
diferentes hábitos linguísticos, graus de 
escolarização diferenciados, ocorrem variações na 
língua, principalmente de caráter local, social e 
temporal. Indique abaixo a resposta certa que 
apresenta a conceituação de variedades regionais 
ou geográficas. 
  
a) Vocabulário típico de determinadas profissões, 
tais como médicos e engenheiros. 
b) Esta variação acontece porque diferentes 
regiões têm diferentes culturas, com hábitos 
modos e tradições singulares, estabelecendo 
assim estruturas linguísticas diferentes. 
c) Variedades regionais e/ou geográficas. 
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d) Nenhuma das alternativas. 
 
31)  Os textos produzidos pelos alunos devem ser 
reescritos por eles mesmos, a fim de que 
aperfeiçoem sua utilização dos mecanismos 
linguísticos, ou seja, os recursos que domina para 
bem comunicar suas ideias. O trabalho de 
reescrita de texto também tem como objetivo... 
Indique abaixo a resposta CORRETA que 
completa a frase acima. 
 
 a)...que o aluno possa melhorar sua caligrafia e 
escrever esteticamente melhor. 
b)...que o aluno perceba suas dificuldades e 
avanços, bem como melhore a clareza e 
objetividade do texto. 
c)...que o aluno possa ocupar seu tempo de 
maneira que não dê trabalho ao professor. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
32) São formas de se iniciar um parágrafo: 
Explicitação da declaração inicial, Causa-
consequência, Ordenação por contraste, 
Ordenação por enumeração e Resposta à 
interrogação. Indique abaixo a resposta 
CORRETA que apresenta o conceito de 
Ordenação por contraste. 
 
a) O mesmo que por confronto, por antítese ou 
oposição. O objetivo é apontar diferenças, e 
chegar ao esclarecimento. 
b) Consiste no desdobramento da afirmação ou 
negação no tópico frasal. 
c) Caracteriza-se pela busca da ordenação 
minuciosa, pelo detalhamento de ideias ou 
argumentos, visando à generalização. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
33) Para comunicar-se, o homem dispõe, de uma 
série de recursos: palavras, gestos, expressões 
fisionômicas, símbolos, sinais e sons. A esse 
sistema organizado de sinais que serve como 
meio de comunicação entre os indivíduos, dá-se o 
nome de... Indique abaixo a resposta CORRETA 
que completa o parágrafo acima. 
 
a) Fala. 
b) Cultura. 
c) Linguagem. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
34) Há diferenças entre as interações face a face 
e a interação via texto: “Na interação face a face, 
elementos do contexto ajudam a compreensão: 
gestos, os objetos ao redor, bem como o 
conhecimento mútuo entre as partes. Por outro 
lado a interação via texto é descontextualizada.” 
Aponte abaixo  a resposta CORRETA que justifica 
e confirma essa descontextualização da interação 
via texto. 

a) Há confronto na interação via texto e este se 
apoia nas expressões, gestos, olhares, pausas 
narrativas e recursos metalinguísticos. 
b) Tanto na interação face a face quanto na 
interação via texto a comunicação é alcançada 
inteiramente, pois o que interessa é a mensagem 
e não a correção de hipóteses. 
c) Não há confronto, pois estão em locais 
diferentes; nem simultaneidade, muito menos os 
auxílios dos gestos, expressões e verificação de 
se houve entendimento ou não. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
35) Antes de inventar a escrita, o homem já se 
comunicava utilizando palavras. A língua escrita é 
empregada em condições muito diferentes da 
falada. Indique abaixo a resposta correta que 
apresenta uma destas diferenças entre a fala e a 
escrita. 
 
a) Quando escrevemos podemos empregar 
recursos da linguagem não verbal, como gestos e 
expressões faciais, o que não ocorre na 
comunicação falada. 
b) Recursos como entonação, pausas, ritmo 
enriquecem a língua falada. A língua escrita 
procura suprir isso com o uso dos sinais de 
pontuação. 
c) A língua escrita normalmente é marcada por 
repetições de palavras, gírias e expressões 
populares; recursos menos frequentes na língua 
falada. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
36 Textos bem construídos, coesos e, por 
consequência, coerentes são aqueles que 
apresentam, no interior dos períodos, os 
elementos gramaticais ou coesivos adequados. 
Indique abaixo, a resposta CORRETA que 
apresenta esses elementos a que se refere a 
autora. 
 
a) substantivos, verbos, numerais e adjetivos. 
b) conjunções, pronomes, preposições e 
advérbios. 
c) predicado, introdução, desenvolvimento e 
conclusão. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
37) Ao tratar de coesão conectiva, elenca-se os 
seguintes operadores argumentativos: oposição, 
causa, fim, condição, conclusão, adição, 
disjunção, exclusão e comparação. Aponte abaixo 
a resposta CORRETA que exemplifica o operador 
argumentativo que estabelece conclusão. 
 
a) mas, porém, contudo. 
b) logo, assim, portanto. 
c) como veremos, como vimos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
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38) Em relação aos níveis de linguagem, há um 
direto, imediato, encontrado no dicionário e outro 
figurado, poético, imaginativo.” Indique abaixo a 
resposta CORRETA que apresenta estes dois 
níveis. 
 
a) Língua e linguagem. 
b) Denotação e conotação. 
c) Fala e escrita. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
39) Ler é mais que decodificar signos. Apresenta-
se três etapas para compreensão de textos: 
decodificação, intelecção e interpretação. E quatro 
técnicas que facilitam o aprendizado. Aponte 
abaixo a resposta CORRETA que apresenta estas 
técnicas. 
  
a) a técnica de sublinhar, fazer fichamentos, 
esquematizar e leitura dinâmica. 
b) a técnica de sublinhar, memorizar, decorar e 
gravar. 
c) a técnica de sublinhar, resumir, fazer fichas, 
elaborar esquemas. 
d) nenhuma das alternativas. 
 
40) A leitura é um processo no qual o leitor realiza 
um trabalho ativo de construção do significado do 
texto a partir do que está nele buscando. (...) 
Ninguém pode extrair informações do texto 
decodificando letra por letra, palavra por palavra, 
São estratégias de leitura: síntese das ideias 
principais, inferências e antecipação. Indique 
abaixo a resposta CORRETA que conceitua a 
estratégia de inferências. 
 
a) É aquilo que lemos, porém não está escrito. 
São adivinhações baseadas em pistas textuais, 
todavia não são aleatórias. São deduções 
baseadas no contexto e nas marcas textuais.  
b) É uma identificação do tópico frasal, ou seja, a 
ideia nuclear que resume a ideia central do 
parágrafo. 
c) São as referências catalográficas que 
identificam o autor, editora, ano em que foi 
publicado, etc.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 


