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Língua Portuguesa 
1) Observando coesão e coerência, assinale a única frase em que 
isso ocorre: 
a)  O acidente ocorreu precisamente entre as cinco e seis horas da 
tarde do dia anterior ao seu anúncio pela impressa local. 
b)  Ocorreu um lamentável acidente, desde que eles estão tentando 
reduzir o arsenal atômico. 
c)  O técnico substituiu alguns jogadores para inverter os resultados 
dos jogos subsequentes. 
d)  O mesmo Ministério vai receber a verba deste Ministério da 
Saúde. 
e) Este ano, o nível da política vem sendo o do mais completo 
desastre já ocorrido. 
 
2) Observe a frase: 
“ Cortei-lhe os cabelos.” 
O pronome “ lhe” é classificado como: 
a) demonstrativo 
b) possessivo  
c) pessoal oblíquo átono 
d) relativo 
e) indefinido 
 
3) A frase que não apresenta erro está expressa em: 
a)  As filhinhas dos pescadores brincavam na praia. 
b)  A filhinha dos pescadores brincavam na praia. 
c)  As filhinhas do pescador brinca na praia. 
d)  As filhinhas dos pescadores brinca nas praias. 
e)  A filhinha dos pescadores brincam nas praias. 
 
4) Observe as frases: 
I- Penteou-se cuidadosamente. 
II- Dizem por ai muitas bobagens sobre mim. 
III- Novos caminhos foram abertos 
Está/ Estão na voz reflexiva: 
a)  I,  II e III 
b)  I e II 
c)  I e III 
d)  II e III 
e)  apenas I 
 
5) No período “ Nós trabalhamos com ele e não contra ele.”, temos 
preposição/ preposições em: 
a)  Nós e ele 
b)  Trabalhamos 
c)  Com/ contra 
d)  Contra/ não 
e)  e 
 
6) Em “ Vossa Excelência conseguiu realizar todos os seus 
propósitos.”, o pronome possessivo é: 
a)  Vossa Excelência 
b)  todos 
c)  seus 
d)  realizar 
e)  propósitos  
 
7)  A pontuação está incorreta apenas em: 
a)  Não espere de mim ajuda alguma. 
b)  Saia daqui, disse ela e não volte mais. 
c)  Eu e você devemos ficar aqui. 
d)  Vinte e dois alunos foram suspensos, isto é, quase metade da 
classe. 
e)  Voltando à presença da autoridade, informei-lhe que foram 
cumpridas as ordens. 
 
8) Todas as palavras estão corretamente grafadas, exceto : 
a)  tetraedro 

b)  preliminares 
c)  bimestral 
d)  tetra- campeão 
e)  sem- teto 
 
9)  Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância verbal: 
a)  Tem havido muitos pedidos de mercadorias na loja. 
b)  Ainda choverão aplausos para ti. 
c)  Assistiu-se a cenas inesquecíveis de filmes famosos. 
d)  Enquanto durar as críticas, você não deve retornar ao trabalho. 
e)  Sobrevieram novas desgraças. 
 
10)  Temos o radical da palavra corretamente expresso apenas em: 
a)  amar- a 
b)  correr- corr 
c)  cantaria- ria 
d)  venda- a 
e)  partir- ir 
 
11) Há uma locução verbal na frase: 
a)  Começo a escrever logo pela manhã. 
b)  O menino nadou muito bem. 
c)  O homem não se feriu na explosão. 
d)  Ela mirou-se no espelho. 
e)  Vendem-se frutas e legumes. 
 
12) Observe a frase: 
“ Ele era um famigerado homem de televisão.” 
A palavra “ famigerado” tem como sinônimo : 
a)  intemerato 
b)  intimorato 
c)  célebre  
d)  temerário 
e)  destemido 
 
Matemática 
13) Após um aumento de 15% um quilo de cenoura passou a custar 
R$ 1,38. Qual o preço antes do aumento, em reais? 
a) 1,07 
b) 1,10 
c) 1,15 
d) 1,17 
e) 1,20 
 
14) Um fogão é vendido à vista por R$ 900,00 ou a prazo com 15% 
de entrada mais uma parcela de R$ 800,00, após 2 meses. A taxa 
mensal de juros simples do financiamento é: 
a) 1,25% 
b) 2,28% 
c) 2,46% 
d) 3,82% 
e) 4,86% 
 
15) Seja o conjunto de dados: 
5   2   1   3   2   4   5   3   5 
Os valores da média, moda e mediana são, respectivamente: 
a) 3;  5;  3,3 
b) 3;  5;  4 
c) 3;  5;  2 
d) 3,3;  5;  3 
e) 3,3;  5;  2 
 

16) O valor de x na equação √𝑥 − 3 = 5 é: 

a) 28 
b) 26 
c) 25 
d) 24 
e) 23 
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17) Sabendo que a razão entre um ângulo e o seu suplemento é igual 

a 
7

4
 , então, esse ângulo mede: 

a) 94º 
b) 114,5º 
c) 124,5º 
d) 132º 
e) 134,5º 
 
18) Considere as afirmativas abaixo: 
I – Um triângulo é isósceles se, e somente se, têm dois lados 
congruentes; 
II – Um ângulo externo de um triângulo é maior que qualquer um dos 
ângulos internos não adjacentes; 
III – A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a dois 
ângulos retos. 
São corretas as afirmações: 
a) I e II 
b) I e III 
c) II e III 
d) apenas a I 
e) I, II e III 
 
19) A diagonal de um quadrado de perímetro 12 cm mede: 

a) 9 √2 

b) 6√2 

c) 3√2 

d) 2√2 

e) √2 

 
20) Analise as afirmações abaixo: 
I – O conjunto dos números naturais é fechado para as operações 
de adição e multiplicação; 
II – Todo número racional pode ser escrito como uma dízima 
periódica; 
III – O produto de dois números irracionais é sempre um número 
irracional; 
IV – A interseção entre o conjunto dos números racionais e o 
conjunto dos números irracionais é um conjunto vazio. 
São verdadeiras as afirmações: 
a) I, II e III 
b) I, III e IV 
c) I, II e IV 
d) II, III e IV 
e) I e II 
 

21) Seja a função f de ℝ em ℝ definida por f(x) = 
5𝑥−2

3
 . O elemento 

do domínio que tem com imagem - 
7

3
 é:   

a)  –1  
b) 0 
c) 1 
d) 2 
e) 3 
 
22) Um restaurante oferece como cardápio 3 tipos de salada, 2 tipos 
de carnes, 4 tipos de sucos e 2 tipos de sobremesa. De quantas 
maneiras diferentes uma pessoa pode montar um prato? 
a) 11 
b) 48 
c) 64 
d) 68 
e) 96 
 
23) Um capital C foi aplicado a juros compostos de 3% ao mês numa 
determinada instituição financeira. Após 4 meses o montante será 
de: 

a) 1,12 . C 
b) (1,3)4 . C 
c) (0,03)4 . C 
d) (1,03)4 . C 
e) 1,03 . C 
 
24) Uma loja de eletrônicos oferece uma promoção na compra 
conjunta de dois tipos de produtos. 
1600 reais por um celular e um tablet; 
496 reais por um tablet e uma calculadora científica; 
1256 reais por um celular e uma calculadora científica. 
Nessas condições, o preço, em reais, do tablet é de: 
a) 360 
b) 380 
c) 400 
d) 420 
e) 440 
 
Conhecimentos Gerais e Locais 
25) De acordo com a tradição literária do Romantismo Indigenista, a 
palavra “PINDORAMA” significa:  
a) lugar inabitado  
b) terra das palmeiras  
c) terra das flores  
d) cachoeira da pedra  
e) lugar da terra roxa  
 
26) Diversos escândalos de corrupção envolvendo o mundo dos 
esportes têm estampados os jornais nos últimos tempos; o ex-
presidente da CBF – Confederação Brasileira de Futebol, José Maria 
Marin chegou a ser condenado pela justiça de Nova York. A compra 
de votos para escolha de cidades sedes de eventos esportivos como 
as Olimpíadas e a Copa do Mundo Fifa de Futebol tem sido 
investigadas e o Brasil está no centro deste escândalo, com vários 
de seus dirigentes desportivos acusados.  
Em relação à sede da próxima Copa do Mundo, a acontecer neste 
ano, ela ocorrerá:  
a) na China  
b) na Rússia  
c) no Japão  
d) nos Estados Unidos  
e) na Austrália  
 
27) O acordo internacional firmado entre países da ONU – 
Organização das Nações Unidas, que visa a redução da emissão de 
gases que causam o efeito estufa e que resultam no aquecimento 
global é conhecido como:  
a) Rio92  
b) Protocolo de Kyoto  
c) Conferência de Estocolmo  
d) Conferência do Clima  
e) Acordo de Pequim  
 
28) Completar com o nome condizente com o enunciado da questão. 
 ___________________ foi um dos principais nomes da 
Inconfidência Mineira. Executado e esquartejado, teve os membros 
de seu corpo exibidos em diversos locais, para que a punição 
figurasse como exemplo àqueles que se prostravam contra o 
governo português.  
a) José Bonifácio  
b) Antônio Conselheiro  
c) Tiradentes  
d) Bento Gonçalves  
e) Marechal Floriano Peixoto  
 
29) O gentílico de quem nasce na cidade de Pindorama é:  
a) pindorano  
b) pindoramino  
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c) pindoramense  
d) pindorameiro  
e) pindoramata  
 
30) Tendo chegado ao poder em 2016, após o impeachment da ex-
presidente Dilma Rousseff, Michel Temer é filiado ao:  
a) Partido do Movimento Democrático Brasileiro  
b) Partido da Social Democracia Brasileira  
c) Partido Democrático Trabalhista  
d) Partido Socialismo e Liberdade  
e) Partido Verde  
 
31) Sobre a trágica noticia de fato recente no Rio de Janeiro, 
complete a lacuna: 
Na noite de quinta-feira do dia 18 de janeiro, um carro desgovernado 
invadiu a orla da praia de ____________________, no Rio de 
Janeiro, matando um bebê de oito meses e deixando pelo menos 
dezesseis pessoas feridas.  
a) Copacabana  
b) Ipanema  
c) Niterói  
d) Itatiaia  
e) Barra da Tijuca  
 
32) Nesta legislatura de 2018, ocupa o cargo de Presidente da 
Câmara Municipal de Pindorama:  
a) o Sr. Benedito Garcia  
b) o Sr. Wagner Dominici  
c) a Sr.ª Lucimara Batista dos Santos  
d) o Sr. Francisco Antonio Vidal  
e) o Sr. Rogério Rios  
 
33) Dos listados abaixo, o único escritor que não é de nacionalidade 
brasileira é:   
a) José de Alencar  
b) Euclides da Cunha  
c) Machado de Assis  
d) João Ubaldo Ribeiro  
e) José Saramago  
 
34) Assinale a alternativa que identifica o país marcado com um X 
no mapa abaixo:  

 
a) Rússia  
b) Índia  
c) Paquistão  
d) Irã  
e) Egito  
 
35) A cidade de Pindorama encontra-se localizada em que região do 
Brasil?  
a) Sul  

b) Sudeste  
c) Norte  
d) Nordeste  
e) Centro-Oeste  
 
36) Dos listados abaixo, o único município a não fazer divisa com 
Pindorama é:  
a) Catanduva  
b) Palmares Paulista  
c) Santa Adélia  
d) Elisário  
e) Ariranha  
 
37) Para alguém que queira estudar História Antiga Clássica, seria 
uma boa ideia visitar as cidades de:  
a) Atenas e Roma  
b) Tebas e Alexandria  
c) Paris e Londres  
d) Tóquio e Pequim  
e) Damasco e Toronto  
 
38) O ano de 1964 ficou marcado por ter sido o ano em que:  
a) a Capital Federal do Brasil se mudou do Rio de Janeiro para 
Brasília;  
b) colocou-se fim ao coronelismo e ao voto de cabresto;  
c) ocorreu o golpe que deu início à ditadura militar no Brasil;  
d) Juscelino Kubistchek tirou a própria vida com um tiro no peito;  
e) Getúlio Vargas foi eleito para seu segundo mandato como 
Presidente do Brasil.  
 
39) Segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
a população do município de Pindorama é estimada em torno de:  
a) 15.000 habitantes  
b) 15.550 habitantes  
c) 16.000 habitantes  
d) 16.650 habitantes  
e) 17.000 habitantes  
 
40) O Facebook é uma rede social que une milhões de pessoas por 
diversos países. De propriedade do americano Mark Zuckerberg, a 
empresa foi fundada nos Estados Unidos e tem um brasileiro como 
um de seus fundadores. O brasileiro em questão é:  
a) Eike Batista  
b) Abílio Diniz  
c) Eduardo Saverin  
d) Cláudio Correia e Sá  
e) Lúcio Costa 


