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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
1 - Entre as mensagens abaixo, a única que
está de acordo com a norma escrita culta é:
a) Confira as receitas incríveis preparadas para
você. Clica aqui!
b) Mostra que você tem bom coração. Contribua
para a campanha do agasalho!
c) Cura-te a ti mesmo e seja feliz!
d) Não subestime o consumidor. Venda produtos
de boa procedência.
e) Em caso de acidente, não siga viagem. Pede o
apoio de um policial.

5 - Assinale as alternativas em que o verbo
“ter” está conjugado adequadamente na
oração:
I - Tinham muitas possibilidades de você vencer o
campeonato.
II - Tinha muitas pessoas na reunião.
III - Tinham homens e mulheres pleiteando a vaga.
IV - Tinha momentos
desanimados.

que

nos

sentíamos

que

preencha

V - Tinham doces na despensa.
Assinale a alternativa correta:

2 - Em qual alternativa o verbo “assistir” é
transitivo indireto e possui o sentido de “caber
razão a alguém”?

a) Alternativas II e IV

a) Não assistimos ao espetáculo da noite.

d) Alternativas I e IV

b) Todos os dias assistimos às aulas.

e) Alternativas I e II

b) Alternativas I e V
c) Alternativas II e V

c) A ONG assistiu aos desabrigados.
d) Assiste à mulher o direito à licença-maternidade.
e) Vá assistir ao doente no corredor!

3 - Marque a frase incorreta com relação ao uso
de agente, a gente e há gente:

6 - Assinale a alternativa
corretamente a frase.

“Diga_______ elas que estejam daqui ______
pouco ______ porta da biblioteca”.
a) à, há, a

a) Há gente demais aqui nessa sala.

b) a, há, à

b) O agente da polícia não permitiu que o suspeito
fugisse.

c) a, a, à

c) Agente não precisa de tantos cobertores e
vamos disponibilizar estes aqui para doação.

e) a, a, a

d) Ele só me perguntou que horas a gente poderia
entregar o documento.
e) Como há gente fofoqueira nessa vila...

4 - O vocábulo caravana é substantivo coletivo
de:
a) ônibus.
b) atores.
c) pessoas.
d) ciganos.
e) viajantes.

d) à, a, a

7 - Identifique a figura de linguagem no
fragmento do poema “Moça Linda Bem
Tratada” a seguir:

Moça linda, bem tratada,
Três séculos de família,
Burra como uma porta:
Um amor!
Mário de Andrade
ANDRADE, M.,Poesias Completas, Vol I,
Rio de Janeiro:Nova Fronteira,2013.

CNPJ: 76.3941/0001-70

d) quantia, cruel, bainha.
a) Sinédoque

e) piada, leite, Paraguai.

b) Aliteração
c) Metáfora
d) Personificação.
e) Ironia.

MATEMÁTICA
11 - Assinale
sequência:

a

opção

que

completa a

2-3-4-10-11-12-15-16- ( )
8 - Assinale a alternativa em que os verbos
preencham corretamente as lacunas.
Até ontem, já___________ duas mil pessoas
desabrigadas em todo o estado, e muitas mais
____________se____________
as
chuvas
torrenciais.

a) 19
b) 17
c) 20
d) 18
e) 13

a) existiam, haverá, continuar.
b) existiam, haverão, continuarem.
c) existia, haverá, continuar.
d) existia, haverão, continuarem.
e) existiam, haverá, continuarem.

9 - As escolhas lexicais dos falantes de uma
língua são bastante importantes para que
possam utilizar a palavra mais adequada para
determinado contexto. Assim, sabemos que os
verbos ABSOLVER e ABSORVER muitas vezes
causam dúvidas quanto ao contexto de uso.
Marque a alternativa que apresenta equívoco de
escolha lexical:

12 Em um teste para
contratação de
estagiários havia 35 vagas para estudantes de
cursos superiores e 48 vagas para estudantes
de ensino médio. Apenas 33 candidatos se
inscreveram para as vagas de cursos
superiores e 45 candidatos para as vagas de
ensino médio. Quantos por cento se
inscreveram no total?
a) 80%
b) 85,97%
c) 90%
d) 95%
e) 93,97%

a) Na escola, absorvo apenas o que me interessa.
b) Fui absolvida da acusação, finalmente!
c) Não basta apenas ouvir os conselhos, é preciso
absorvê-los e praticá-los.
d) Esse papel higiênico pouco absorve a gordura
da batata.

13 - Em uma empresa de informática 4 de cada
10 funcionários são mulheres. Há na empresa
60 funcionários. Qual é o total de funcionários
homens?
a) 24

e) O juiz absorveu o réu e lhe ofereceu auxílio.
b) 26
10 - Assinale a alternativa onde temos
sequencialmente ditongo, hiato e tritongo:
a) sarau, friíssimo, tênue.
b) riu, creem, quatro.
c) sofreu, doer, enxaguei.

c) 36
d) 34
e) 25
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14 - Para atender um público de 1000 pessoas
na entrega de IPTU preciso de 20 atendentes.
Quantos atendentes precisarei para atender
10.000 pessoas?
a) 100

vigor rapidamente por meio de uma “medida
provisória”, caso não seja chancelado pelo
Congresso Nacional. “Caducou”, como se diz
no jargão político. (Fonte 6 minutos- São Paulo)
Qual o tempo de validade de uma medida
provisória?

b) 150
c) 250
d) 200

a) 60 dias

e) 130

b) 100 dias
c) 120 dias

15 - Ao chegar o boleto de uma loja para
pagamento, Cláudia observou que o valor a ser
pago de R$ 120,00 passou para R$ 135,00. A
diferença era referente aos juros pelo fato do
pagamento ter sido efetuado em atraso no mês
anterior. Quantos por cento Cláudia pagará a
mais na conta referente ao valor da multa?

d) 190 dias
e) 200 dias
17 – No dia 19 de agosto de 2019, a Medida
Provisória nº 893 transformou o COAF
(Conselho
de
Controle
de
Atividades
Financeiras) na UIF.
Qual o significado da sigla UIF?

a) 12%
b) 13%

a) Unidade de Informações Financeira.

c) 13,5%

b) Unidade de Inteligência Financeira.

d) 12,5%

c) Unidade de Informações Fiscais.

e) 14%

d) Unidade de Inteligências Fiscais.
e) Unidade de Atendimento Fiscal.
CONHECIMENTOS GERAIS

16 - Na primeira semana de março, o
presidente Jair Bolsonaro anunciou uma
novidade que impactaria diretamente a vida dos
sindicatos brasileiros: ficava, a partir daquele
momento, proibida a cobrança de contribuições
sindicais por meio de descontos na folha de
pagamento
dos
funcionários.
Era
um
aprofundamento da reforma trabalhista de
2017, que tornou facultativa a contribuição. O
próximo passo, na visão do governo, era
garantir que o trabalhador não poderia ter esse
valor descontado do salário e só contribuiria se
pagasse por vontade própria um boleto
bancário emitido pelo sindicato. Assim como
anunciado, a proibição do desconto passou a
valer imediatamente. Só que agora não vale
mais. Isto porque a proposta foi colocada em

18 - Desde o final de agosto manchas de
petróleo cru começaram a aparecer nas praias
do Nordeste. Segundo IBAMA (Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis) quase 70% das cidades
do litoral nordestinos foram atingidas. Assinale
a alternativa correta do número de estados
brasileiros que fazem parte da região nordeste:
a) 6
b) 8
c) 9
d) 10
e) 4
19 - O presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), criou no dia 20/11/2019
(quarta-feira) a comissão especial responsável
por analisar a proposta de emenda à
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Constituição (PEC) que permite a prisão após
condenação em segunda instância.
Assinale a alternativa correta quanto ao objetivo
de uma PEC.
a) Mudar algumas partes do texto constitucional
sem precisar convocar uma nova assembleia
constituinte.
b)
Apenas
uma
proposta
de
emenda
constitucional, sem objetivo de mudar parte do
texto.
c) Editar normas com força de lei em situações de
relevância e urgência adotadas pelo Presidente da
República.
d) Editar normas com força de lei, mudando partes
do texto constitucional, sem a participação do
Legislativo.
e) Analisar as medidas provisórias adotadas pelo
Executivo.
20 - A Amazônia legal é uma área de 5.217.423
quilômetros quadrados, que compreende 61%
de todo o território brasileiro. O termo
Amazônia Legal é uma definição política
instituída pelo governo brasileiro. A Amazônia
Legal abrange nove estados do Brasil. Quais
são eles:
a) Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará,
Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão.
b) Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul,
Pará, Rondônia, Piauí, Roraima e Maranhão.
c) Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São
Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás,
Espírito Santo e Tocantins.
d) Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Bahia,
Pernambuco, Alagoas, Tocantins, Maranhão e
Sergipe.
e) Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São
Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás,
Espírito Santo e Maranhão.

