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QQUUEESSTTÕÕEESS  DDEE  LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  ((1100  QQUUEESSTTÕÕEESS))  

1.  Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas: 
 
I. Aquele é o professor __________ sou grato. 
II. Localizei o site ________ ele tem acesso. 
 
a) quem; a que 
b) quem; que 
c) que; quem 
d) que; que 
 
2.  Analise e indique a frase correta: 

a) Achamos presentes o mais belos possíveis. 
b) Salvo enganos, estamos todos perdidos. 
c) Somos bastantes cuidadosos. 
d) Não precisamos de pseudos-mora. 
 
3.  Assinale a frase em que o termo destacado não é 
objeto indireto.  
 
a) Comparo o trabalho do professor com o mais precioso 
dos tesouros.  
b) Aos astros prometeu ele uma recompensa pela graça 
almejada.  
c) A veiculação de informações implica responsabilidade, 
e muitos não atentam para isso. 
d) Não compete a vocês emitir opinião no que não lhes diz 
nenhum respeito.   

4.  Assinale a alternativa cujos nomes apresentam 

acentuação gráfica incorreta. 

(Obs.: a sílaba tônica está em destaque.)  

 
a) Marília / Desdêmona  
b) Hércules / Petrúquio  
c) Crusoé / Macunaíma  
d) Capitú / Macabéa  
 
5.  Qual das palavras a seguir está escrita de forma 
incorreta: 
 
a) Exposto  
b) Descascar 
c) Prezervação 
d) Imprescindível  
  
6.  De acordo com a norma padrão da língua, em qual 
alternativa a frase não apresenta erro? 
 
a) Assisti a peça bastantes vezes. 
b) Sabe aonde fica a secretaria do curso? 
c) Todos ali estavam mal-humorados. 
d) Diga se há algo para mim fazer. 
 
7.  Numa das seguintes frases, há uma flexão de plural 
grafada incorretamente. ASSINALE-A. 
 

a) os escrivães serão beneficiados por esta lei. 
b) o número mais importante é o dos anõezinhos. 
c) faltam os hífens nesta relação de palavras. 
d) os répteis são animais ovíparos. 

8.  Assinale a alternativa em que está correta a 
formação do plural: 
 
a) cadáver – cadáveis; 
b) gavião – gaviães; 
c) fuzil – fuzíveis; 
d) atlas – os atlas. 
 
 
9.  Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas do texto ao lado: "Recorreu ___ irmã e ___ ela 
se apegou como ___ uma tábua de salvação.” 
 
a) à - à - a 
b) à - a - à 
c) a - a - a 
d) à - a - a 
 
10.  Assinale a alternativa em que está correto o uso do 
acento indicativo de crase: 
 

a) O autor se comparou à alguém que tem boa memória. 

b) Ele se referiu às pessoas de boa memória. 

c) As pessoas aludem à uma causa específica. 

d) Ele passou a ser entendido à partir de suas reflexões 

sobre a memória. 

 

 

 

QQUUEESSTTÕÕEESS  DDEE  MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA ((0055  QQUUEESSTTÕÕEESS)) 

11.  Em uma carpintaria há mestres-carpinteiros e 

aprendizes. Os mestres têm todos a mesma capacidade 

de trabalho. Os aprendizes, também. Se 8 mestres 

juntamente com 6 aprendizes têm a mesma capacidade 

de produção de 6 mestres juntamente com 10 

aprendizes, a capacidade de um dos mestres, sozinho, 

corresponde à de: 

 

a) 5 aprendizes 

b) 2 aprendizes 

c) 4 aprendizes 

d) 6 aprendizes 

 

12.  Uma mãe, ao levar seus dois filhos ao posto de 

saúde, recebeu um vidro com 900 ml de xarope 

juntamente com a seguinte orientação: o filho mais 

velho deveria tomar 2/3 do xarope, enquanto o outro 

filho deveria tomar 1/4 do xarope.  

Qual a quantidade de xarope que os dois filhos deverão 

tomar juntos é? 
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a) 825 ml 

b) 775 ml 

c) 695 ml 

d) 875 ml 

13.  Alice comprou um notebook pagando uma entrada 

de R$ 560,00 e dividiu o restante em 12 vezes de R$ 

96,80. O valor que Alice irá pagar neste notebook está 

compreendido entre:  

 
a) R$ 1.680,00 e R$ 1.700,00. 
b) R$ 1.720,01 e R$ 1.740,00. 
c) R$ 1.700,01 e R$ 1.720,00 
d) R$ 1.740,01 e R$ 1.760,00. 

14.  Em uma festa, sabe-se que cada pessoa tem três 

amigos, mas que não há três pessoas que sejam 

amigas duas a duas. Qual é, então, a menor quantidade 

possível de pessoas na festa? 

a) 6 
b) 9 
c) 8 
d) 4 

15.  Em um depósito há um determinado número de 

caixas que deverão ser empilhadas, de modo que cada 

pilha tenha o mesmo número de caixas. Na realização 

da tarefa foi constatado que, se cada pilha tiver 5 

caixas, ou 6 caixas ou 8 caixas, sempre restarão 2 

caixas fora das pilhas. O menor número de caixas que 

deverão ser empilhadas nesse depósito é: 

a) 126 
b) 124 
c) 122 
d) 118 

 
QQUUEESSTTÕÕEESS  DDEE  CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  ((0055  QQUUEESSTTÕÕEESS))  

 
16.  Qual o nome do presidente do Brasil que ficou 
conhecido como Jango? 
 
a) João Goulart 
b) Getúlio Vargas 
c) Jânio Quadros 
d) João Figueiredo 
 
17.  Quais as duas datas que são comemoradas em 
novembro? 
  
a) Dia do Médico e Dia de São Lucas 
b) Dia de Finados e Dia Nacional do Livro 
c) Independência do Brasil e Dia da Bandeira 
d) Proclamação da República e Dia Nacional da 
Consciência Negra 
 

18.  Em que período da pré-história o fogo foi 
descoberto? 
 
a) Neolítico 
b) Idade Média 
c) Paleolítico 
d) Idade dos Metais 
 
19.  Quais destas doenças são sexualmente 
transmissíveis? 
 
a) Gonorreia, clamídia e sífilis 
b) Botulismo, cistite e gonorreia 
c) AIDS, tricomoníase e ebola 
d) Hepatite B, febre tifoide e hanseníase 
 
 
20.  As pessoas de qual tipo sanguíneo são 
consideradas doadores universais? 
 
a) Tipo A 
b) Tipo B 
c) Tipo AB 
d) Tipo O 
 

                                                   
                                                                   
 

 


