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1. Assim como o verbo “tranquilizar”, assinale a alternativa que contenha outro exemplo de verbo terminado 

em “IZAR”: 
 
(A) pesqui__ar 
(B) ali__ar 
(C) avi__ar 
(D) autori__ar 
  

2. Assinale a alternativa em que não há relação correta entre palavra e sinônimo: 
 

 (A) tardio - prejudicial 
(B) fadiga - cansaço 
(C) intempestivo - inoportuno 
(D) moroso – lento 
  

3. Analise os quadrinhos abaixo: 
 

 
 

No 3º quadrinho o caracol utiliza qual figura de linguagem? 
 
(A) Metáfora 
(B) Eufemismo 
(C) Hipérbole 
(D) Antítese 
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4. Na frase “Seria bom pesquisar mais sobre o assunto” o sujeito é:  

 
(A) inexistente 
(B) indeterminado 
(C) oculto ou desinencial 

   (D) simples 
 

MATEMÁTICA 
 

5. Verônica vende doces e no último mês arrecadou R$ 850,00 com a venda de brigadeiros e pirulitos de 
chocolate. Verônica vendeu os brigadeiros por R$ 2,00 cada e os pirulitos de chocolate por R$ 3,50 cada. 
Sabendo-se que Verônica vendeu 100 pirulitos de chocolate, o total de brigadeiros que ela vendeu foi: 
 

 (A) 125 
(B) 250 
(C) 320 
(D) 450 

 
6.  Considere os números reais: 

 
 x = 8/5 
 y = 3/2  
 z = 15/4 
  
 Assinale a alternativa correta: 

 
(A) x < y < z 
(B) z < x < y  
(C) x < z < y 
(D) y < x < z 

 
7. Bárbara deseja comprar seu primeiro carro zero quilômetro. Ao chegar na concessionária, o vendedor deu 

a proposta para Bárbara pagar uma entrada de 15% do valor do carro e o restante parcelar em 36 vezes 
sem juros. Nestas condições, sabendo que a parcela ficou no valor de R$ 900,00, qual o valor total que 
será pago pelo carro? 
 
(A) R$ 32.400,00 
(B) R$ 38.117,65 
(C) R$ 42.132,65 
(D) R$ 51.250,16 
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CONHECIMENTOS GERAIS  
 

  
8. “Em dezembro de 2019 e janeiro de 2020, a _________ foi devastada por uma onda de incêndios de 

grandes dimensões. As queimadas são comuns na época do verão, mas estão cada vez mais violentas por 
conta das mudanças climáticas que sofre o planeta. Até 6 de janeiro de 2020, os incêndios já haviam 
custado a vida de 25 pessoas e alcançaram mais de 800.000 hectares trazendo enormes prejuízos para o 
país.” 

 (Fonte: www.todamateria.com.br, 17/01/2020) 
  
 Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 
  
 (A) Amazônia  

(B) Austrália 
(C) Itália 
(D) China 

 
9. “Em 2016, a ______________ voltou a ameaçar os EUA com o seu programa nuclear. Isto seria a resposta 

norte-coreana às sanções impostas pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas 
(ONU) contra o país liderado por Kim Jong-un. A _________ realizou seu sexto teste nuclear no dia 3 de 
setembro de 2017. Tendo sido o mais potente realizado, sua força equivale a 16 vezes a da primeira bomba 
atômica da história e que destruiu a cidade de Hiroshima. Em dezembro de 2019, Kim Jong-un declarou 
que vai retomar o lançamento de mísseis de médio alcance.” 

 (Fonte: www.exame.abril.com.br, 14/12/2019) 
 

 Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas: 
 

 (A) Coreia do Sul  
(B) China 
(C) Arábia Saudita 
(D) Coreia do Norte 

 
10. “Brexit é o termo usado para se referir à saída  _______ da União Europeia (UE). A pauta tem origem em 

grupos da direita da Inglaterra inicialmente minoritários e ganhou força ao longo dos anos 2010. A discussão 
sobre o Brexit avançou em 2016, após a proposta ser aprovada em referendo com 52% de votos favoráveis, 
contra 48% que rechaçaram a saída da UE". 

 (Fonte: www.g1.globo.com , 13/12/2019)   
 

 Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 
 
(A) do País de Gales 
(B) do Reino Unido 
(C) da Escócia 
(D) da França 
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