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PORTUGUÊS (10 QUESTÕES) 
 

1- No que se refere ao emprego 

correto dos porquês, preencha as 

lacunas corretamente. 

 

“__________ não me disse nada?” 

“Ele disse que não foi acampar 

_________ prefere jogar videogame.” 

“Você foi muito rude com ela. 

__________?” 

“_________ tem medo do mar, ela ficou 

na areia.” 

 

A) Por que – Porque – Porque – Porque 

B) Por quê – Porque – Porquê – Por que 

C) Porque – Porque – Por que – Porque 

D) Por que – Porque – Por quê – Porque 

  

2- Em qual dos casos abaixo o 

emprego da crase está correto? 

 

A) Somos amigos à quase 30 anos. 

B) Ainda não fui à farmácia hoje. 

C) Agora à pouco ele disse que estava 

bem. 

D) Todas às tardes serão de céu aberto. 

  

3- Assinale a alternativa que 

contenha uma palavra 

proparoxítona. 

 

A) Robô 

B) Pássaro 

C) Barco 

D) Camaleão  

 

 

4- No que se refere ao emprego 

correto de “mas” e “mais”, 

preencha as lacunas corretamente. 

 

 

“Eu quero ____ feijoada!” 

“____ de onde é que você surgiu?” 

“Ela aceitou se casar, ____ abandonou o 

noivo no altar.” 

“Os shoppings ficam ____ 

movimentados em dezembro.” 

 

A) Mais –  Mas – Mas – Mais 

B) Mais – Mais – Mais – Mais 

C) Mas – Mas – Mais – Mas 

D) Mas – Mais – Mais – Mas 

  

4- Assinale a única alternativa cuja 

palavra não é um sinônimo de 

“problema”. 

 

A) Atribulação 

B) Transtorno 

C) Inconveniente 

D) Oscitação 

  

5- Qual das divisões silábicas abaixo 

está incorreta? 

 

A) La-rei-ra 

B) Ba-la-io 

C) A-pa-ga-do 

D) Ex-ce-ção 

 

6- Identifique o número de palavras 

polissílabas na seguinte 

manchete: 

 

“Homem é preso por vender fármacos 

em redes sociais. O suspeito portava 

trinta caixas de medicamentos 

considerados drogas proibidas”. 
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A)5 

B)20 

C)18 

D)3 

  

7- A respeito da ortografia oficial, 

assinale a única alternativa em 

que todas as palavras estão 

corretas. 

 

A) Emagrecimento–Amizade – Esquizito  

B) Cauda – Ancião – Algazarra 

C) Saldade – Ardilozo – Educação 

D) Loquaz – Cassamba – Serenidade 

  

8- No que se refere ao emprego 

correto de mau e mal, preencha 

as lacunas corretamente. 

 

“Apesar do ____ humor, ela sorriu para 

todos no salão.” 

“Mas o Lobo _____ estava à espreita.” 

“Que rapazinho _____ criado!” 

“Comer tanto bolo me fez _____” 

 “Benjamin é um homem _____” 

 

A) Mal – Mau – Mau – Mal – Mal 

B) Mau –  Mal – Mal – Mal – Mal 

C) Mau – Mau – Mal – Mal – Mau 

D) Mal – Mal – Mau – Mal – Mau 

  

9- Assinale a alternativa cuja 

palavra não é antônimo de 

“atento”. 

 

A) Desatento 

B) Distraído 

C) Desconcentrado 

D) Alerta 

 

MATEMÁTICA (05 QUESTÕES) 

 

10- Em algarismos romanos, como 

representamos o número 504? 

 

A) DIV 

B) CIV 

C) QIV 

D) MDIIII 

  

12 – Calcule 35% de 200. 

 

A) 60 

B) 70 

C) 105 

D) 178 

  

13- Ao tentar a sorte, Ricardo joga 

duas moedas ao alto 

simultaneamente. Qual a 

probabilidade de obter coroa nas 

duas moedas? 

 

A) 8 

B) 4 

C) 1/5 

D) 1/4 

 

14- Caio deseja fazer uma horta 

vertical na parede externa de sua 

casa utilizando um engradado onde 

pendurará os vasos com as plantas. 

Ele deseja ocupar uma área de 

2,25m2. Quantos metros cada lado 

do engradado precisa ter para que 

Caio consiga encaixá-lo 

perfeitamente na área que deseja 

preencher? 

 

 

A) 1,5 metros 

B) 25 centímetros 

C) 2,25 metros 

D) 39 polegadas 
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15- A soma dos números naturais 

menores que 15 é igual a: 

A) 77 

B) 105 

C) 44 

D) 121 

 

CONHEC. GERAIS  

(05 QUESTÕES) 

 

16- A sigla Anvisa significa: 

 

A) Agilidade Nativa da Sabedoria 

B) Ativistas Negociadores Visitantes de 

Salas 

C) Agência Nacional Visionária da Saúde  

D) Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária 

 

17- Assinale a alternativa cujo 

animal não faz parte da fauna 

brasileira. 

 

A) Babuíno 

B) Capivara 

C) Ariranha 

D) N.D.A. 

 

18-Leia o fragmento e responda. 

 

O MPF ingressou com uma ação na 

Justiça exigindo que o Ministério da 

Saúde recolha todos os lotes distribuídos 

a hospitais públicos para tratamento de 

Leucemia Linfoide Aguda (LLA), que 

provoca alterações nas células-tronco e 

registra cerca de 4 mil novos casos por 

ano no Brasil. 

Na ação, exige-se a interrupção 

imediata das compras do remédio 

fabricado por laboratório chinês, e que 

se volte a importar o Anginasa, 

produzido por empresa japonesa em 

parceria com laboratório alemão, e que 

era usado pelo Sistema Único de Saúde 

até o ano passado. Ambos os 

medicamentos são nomes comerciais da 

substância L-Asparaginase, usada em 

processo quimioterápico em pacientes 

com LLA. 

Em nota, o MPF destaca que testes 

realizados pelo Laboratório Nacional de 

Biociências (LNBio) e pelo laboratório 

norte-americano MSBioworks apontam 

que o remédio chinês “contém grau 

elevado de impurezas, apresentando 41 

proteínas contaminantes, contra seis do 

concorrente japonês/alemão”. 

(g1.globo.com Acesso em 18/09/2017. 

Adaptado) 

 

O medicamento referido na notícia 

é: 

 

A) Cimegripe 

B) Captopril 

C) Vick Pyrena 

D) LeugiNase 

 

19- Historicamente, o nordeste 

brasileiro beneficiou-se de uma 

economia agrícola baseada na 

produção de: 

 

A) Carvão 

B) Algodão 

C) Ouro 

D) Cana-de-açucar 

 

20- Segundo o IBGE, qual o estado 

mais populoso do Brasil? 

A)Amapá 

B) São Paulo 

C) Bahia 

D) Minas Gerais 


