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CADERNO DE QUESTÕES: 

 Verifique se este caderno de questões é composto de 20 questões objetivas de múltipla escolha com 4 alternativas, 
contendo 10 de Língua Portuguesa, 05 de Matemática, 05 de Conhecimentos Gerais. Se o mesmo estiver incompleto ou 
apresentar qualquer outro defeito, solicite ao fiscal que tome as providências cabíveis. 

 Em cada questão há apenas uma opção correta. Marque somente uma letra como resposta. 

 

 
CARTÃO-RESPOSTA: 

 Cuidado ao marcar o cartão-resposta, este não poderá ser substituído. 

 Casos de Anulação: questões em branco, com rabisco, mancha, rasura ou com mais de uma opção assinalada. 

 Use caneta esferográfica azul ou preta para marcar a resposta preenchendo o espaço, de modo que a tinta da caneta 
fique bem visível e cubra toda a letra, seguindo o exemplo abaixo: 

 

Ao terminar as provas, verifique cuidadosamente se você passou todas as suas respostas para o cartão-resposta. 

 Depois de preenchido o cartão-resposta, assine-o e entregue-o ao fiscal. 

 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES: 

 As provas terão duração de uma hora, já estando incluído o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

 Não é permitido fazer qualquer tipod e comunicação com outros candidatos durante as provas, bem como é proibido 
fazer perguntas sobre as questões aos fiscais. Caso tenha alguma duvida quanto as regras do processo seletivo, levante o 
braço e aguarde o fiscal. 

 Não é permitido o uso de celular, calculadora ou qualquer outro tipo de consulta durante a prova. 

 SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo o candidato que agir de forma contraditória ao disposto no edital 04/2019. 
 
APÓS AS PROVAS: 
 
 DIA: 28/02/2019 até às 23h59 – PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 

 
 



 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA (10 QUESTÕES) 

 

1. Complete o conceito: “_____________são palavras 

que nomeiam seres, lugares, qualidades, sentimentos, 

noções, entre outros.” 

 

A) Substantivos 

B) Adjetivos 

C) Pronomes 

D) Locuções verbais 

 

 

2. Complete corretamente as frases:“________ não 

deixar um sonho para trás?” e “Saiba como e_______ um 

homem fez isso e deu certo”. 

 

A) Por quê / porque 

B) Porque / porque 

C) Porquê / por que 

D) Por que / porquê 

 

3. Uma das palavras abaixo não é sinônimo de 

“Perseverança”. 

 

A) Desistência 

B) Insistência 

C) Constância 

D) Pertinácia 

 

4. A palavra Radiante é melhor descrita por qual das 

opções? 

 

A) É a mesma coisa que locutor de rádio 

B) São as pequenas hastes de aço que existem nas rodas 

das bicicletas 

C) Opaco, sem brilho 

D) Fulgurante 

 

5. Complete corretamente a frase:  

“Para o estudante, ___ prática, ___ dedicação e ___ 

disciplina adquiridas durante o período de estágio 

agregam valor e conhecimento ___ sua carreira.”  

 

A) a / a / a / à  

B) à / a / a / à  

C) a / à / à / a  

D) a / a / a / a 

 

6. Observe as frases: “Ele é um homem mau, só pratica 

o mal” e “Ele é um homem bom, só pratica o bem”. 

Podemos afirmar que os destaques mau e mal / bom 

e bem, são classificados como: 

 

A) locução verbal e advérbio. 

B) advérbios e adjetivo. 

C) sinônimos e locução verbal. 

D) antônimos e adjetivo. 

 

 

 

7. De acordo com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa e quanto à ortografia oficial, assinale a 

alternativa correta. 

 

A) A menina de cabelos caxeados andava na praça. 

B) Aqueles senhores são do partido da oposição. 

C) Tinham a resolussão para o problema financeiro. 

D) Eles anunsiaram as novas medidas. 

 

 

8. Assinale a alternativa correta na aplicação de 

mais/mas: 

 

 

A) “Ele deu o seu melhor, mais não foi o suficiente.” 

B) “Eu iria ao cinema, mais não tenho dinheiro.” 

C) “A atuação do ator foi brilhante, mais brilhante mesmo!” 

D) “Quanto mais amigos, mais felizes somos.” 

 

 

 

9. Assinale a oração correta de acordo com a norma culta 

da língua: 

 

 

A) Na correção do exame houve muitas falhas. 

B) Na corressão do exame houveram muitas falhas. 

C) Teve muitas falha na correção do exames. 

D) Existiu muitas falha na correção do exame. 

 

 

10. Levando em consideração o uso correto do advérbio 

mal, julgue as seguintes proposições: 

 

I. Ele reprovou de ano porque foi mal aluno em matemática. 

 

II. Talita mal entrou no shopping e já queria ir embora. 

 

III. Nós percebemos que ele estava mal intencionado, por isso 

corremos. 

 

IV. O casal viveu um mal momento durante a viagem para a 

França. 

 

V. O prefeito faz mal uso do dinheiro público. 

 

 

A) Todas estão corretas. 

B) I e V estão corretas. 

C) II e III estão corretas. 

D) I, IV e V estão corretas. 



 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA (05 QUESTÕES) 

 

11. Sarah tem 40 cadernos para distribuir para caridade, 

forneceu 12 para uma instituição e deu 10 para sua irmã 

distribuir em outra instituição. Com quantos cadernos, 

Sarah ainda ficou para distribuição de caridade? 

 

A) 15 

B) 18 

C) 14 

D) 16 

 

12. Um barril cheio de água pesa 40 quilos. Se 

retirarmos metade da água nele contida, pesará 22 

quilos. Quanto pesa o barril vazio? 

 

A) 2 quilos 

B) 18 quilos 

C) 4 quilos 

D) 8 quilos 

 

 

13. Para se construir um muro de 24m, são necessários 

6 homens. Assinale a alternativa que apresenta a 

quantidade necessária de homens para que seja 

construído um muro de 40m. 

 

A) 7. 

B) 8. 

C) 9. 

D) 10. 

 

 

 

14. Para fazer um trabalho a Professora dividiu as 4 

turmas do 9º ano com 300 alunos em 6 grupos. Quantos 

grupos foram formados? 

 

A) 50 

B) 55 

C) 47 

D) 30 

 

15. Quanto é 9x7+9² ?  

 

 

A) 65  

B) 72  

C) 97  

D) 90 

*** QUESTÃO ANULADA, FOI ATRIBUIDO 0,5 PONTO 

PARA TODOS OS CANDIDATOS. 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS (05 QUESTÕES) 

 

16. Com relação à Internet, assinale a alternativa que 

apresenta um navegador: 

 

A) Google Chrome. 

B) Microsoft Excel. 

C) Spotify. 

D) Paint. 

 

17. Qual é o maior oceano, em quilômetros quadrados 

(km²), da superfície terrestre? 

 

 

A) Oceano Índico. 

B) Oceano Pacífico. 

C) Oceano Atlântico. 

D) Oceano Glacial Ártico. 

 

 

 

18. Qual o nome da primeira capital que o Brasil teve, de 

1549 até 1763? 

 

A) Rio de Janeiro 

B) São Vicente 

C) Salvador 

D) São Paulo 

 

 

19. A alternativa que pareia corretamente o material com 

a cor do cesto é: 

 

A) Plástico - Verde; Metal - Amarelo; Papel - Vermelho; Vidro - 

Azul; Orgânico – Marrom ou Preto. 

B) Plástico - Azul; Metal - Amarelo; Papel - Vermelho; Vidro - 

Verde; Orgânico – Marrom ou Preto. 

C) Plástico - Amarelo; Metal – Marrom ou Preto; Papel - Verde; 

Vidro - Vermelho; Orgânico - Azul. 

D) Plástico – Marrom ou Preto; Metal - Verde; Papel - Azul; 

Vidro - Amarelo; Orgânico - Vermelho. 

 

 

20. Qual a capital do PIAUÍ? 

 

A) Teresinha 

B) Teresa 

C) Teresina 

D) Teresópolis 


