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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA (10 

QUESTÕES) 

1.  Assinale a alternativa cujo uso da crase está 

correto. 

a) Ela foi à orla e voltará em breve. 
b) Ele não me devolveu às apostilas. 
c) Parou por um instante ao observar à amada. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2.  Assinale a alternativa que apresenta um 
sinônimo do termo ‘’inalienável’’. 

a) Intransferível. 

b) Capacitado. 

c) Terrestre. 

d) Decidido. 

 

3. Assinale a figura de linguagem presente na 

oração abaixo. 

- Gritou e bateu a porta: BLAM ! 

a) Hiato 

b) Onomatopéia  

c) Ironia 

d) Aliteração 

 

4.  De acordo com as normas de concordância 

verbal e nominal, assinale a alternativa correta. 

a) Faz três meses que não nos falamos. 

b) Com sua ajuda fica mais fácil pra mim conseguir. 

c) Hoje em dia, menos crianças brincam aqui. 

d) Ela ficou meia sem graça. 

 

5.  Assinale a alternativa correta de acordo com 

o novo acordo ortográfico. 

a) Subseqüente. 

b) Aumanaque. 

c) Cassife. 

d) Exceção. 

 

6.  No que se refere ao emprego de MAIS e MAS, 

assinale a alternativa que representa o 

preenchimento correto das lacunas. 

____ fácil falar do que fazer. 

____ foi isso que eu disse a ele! 

Não insistirei ____. 

Ela realmente não estava bem ____ hoje está 

melhor. 

 

a) Mais – Mais – Mais – Mas 

b) Mais – Mas – Mais – Mas 

c) Mas – Mas – Mais – Mas 

d) Nenhuma das alternativas 

 

7.  Preencha as lacunas e selecione a alternativa 

correta a respeito do emprego de MAL e MAU. 

Nunca fui tão ____ interpretado em toda a vida. 

_____ cheguei e ele já começou a especular. 

____ começara a se explicar e fora interrompida. 

 

a) Mau – Mal – Mau 

b) Mal – Mau – Mau 

c) Mau – Mau – Mau 

d) Nenhuma das alternativas 

 

8.  Quantas palavras dissílabas estão presentes 

na frase abaixo? 

Chuva de meteoros poderá ser vista a olho nu 

durante a madrugada em todo o país. 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5  

 

9.  Na frase abaixo, assinale a alternativa: 

“Deixaram-te um pacote”. 

a) Sujeito Predicado 

b) Sujeito Simples 

c) Sujeito Oculto 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

10- A respeito do emprego dos porquês, 

assinale a alternativa que preenche a lacuna 

corretamente. 

Sandra, querida, ______está tão abatida? 

a) Porquê 

b) Porque 

c) Por que 

d) Por quê 

 

 

 

 QUESTÕES DE MATEMÁTICA (05 QUESTÕES) 

11.  Calcule 2% de 700 e assinale a alternativa 

correta. 

a) 2 

b) 14 

c) 219 

d) 600 
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12.  Em algarismos romanos, como 

representamos o número 42? 

a) XXXXII 
B) XXLII 
C) XLII 
D) XD 
 

13.  Na equação 3x+19-2=20 qual o valor de X? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

 

14.  A respeito do tema frações equivalentes, 

assinale a alternativa correta. 

a) 
1

2
 𝑒 

51

62
  são equivalentes 

b) 
1

4
 𝑒 

3

9
 são equivalentes 

c) 
5

10
 𝑒 

20

50
 são equivalentes 

d) 
2

4
 𝑒 

3

6
 são equivalentes 

15.  Considerando que em uma festa, cada 

criança come cerca de cinco pedaços de bolo, 

havendo vinte e cinco crianças, quantos 

pedaços serão necessários? 

a) Em torno de 250 pedaços de bolo 

b) Em torno de 125 pedaços de bolo 

c) Em torno de 45 pedaços de bolo 

d) Nenhuma das alternativas 

 

 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS (05 

QUESTÕES) 

 

16.  Qual a data em que se comemora o 

aniversário do município de Silveiras? 

a) 28 de fevereiro 

b) 21 de novembro 

c) 23 de dezembro 

d) 12 de janeiro 

17.  No final da década de 1880, a monarquia 
brasileira estava em crise por representar uma 
forma de governo que não correspondia mais às 
mudanças sociais em processo, fazendo-se 
necessária a implantação de uma nova forma de 
governo, que fosse capaz de fazer o país 

progredir e avançar nas questões políticas, 
econômicas e sociais: a República. Assinale a 
alternativa que apresenta o primeiro Presidente 
do Brasil. 

(a) Campos Salles. 
(b) Tancredo Neves. 
(c) D. Pedro II. 
(d) Deodoro da Fonseca. 
 
 
18.  Assinale a alternativa que apresenta o nome 

do personagem histórico que teve seus restos 

mortais exumados por cientistas brasileiros, na 

cidade de São Paulo, para pesquisa, além de 

suas duas mulheres: as imperatrizes Dona 

Leopoldina e Dona Amélia.  

a) Marechal Deodoro da Fonseca. 

b) Getúlio Vargas. 

c) D. Pedro I. 

d) Visconde de Mauá. 

 

19.  Assinale a alternativa correta quanto ao 

oceano que banha o território brasileiro. 

a) Oceano Pacífico. 

b) Oceano Brasileiro.  

c) Oceano Atlântico. 

d) Nenhuma das alternativas. 

 

20.  Rio Branco é a capital de qual Estado 

brasileiro? 

a) Amapá 

b) Amazonas 

c) Acre 

d) Alagoas. 

 


