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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1. Analise as frases abaixo e assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas: 
 1 – Estou me sentindo ___ essa manhã. 
 2 – ___ cheguei ao colégio, os portões fecharam.  
 3 – Seu ___ humor ultrapassa os limites do suportável.  
 4 – João é ___ aluno.  

 

(A) mal – mau – mal - mau 

(B) mal – mal – mau – mau   
(C) mau – mau – mal - mal 
(D) mau – mal – mau - mal 

 

2. São palavras sinônimas, EXCETO: 

(A) adversário e antagonista 

(B) gostar e estimar 
(C) extinguir e abolir 
(D) carinho e felicidade 

 
3. Na frase “Estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom”, encontramos a figura de linguagem 

denominada: 
(A) metáfora 

(B) hipérbole 

(C) paradoxo 

(D) ironia 

 

4. Assinale a alternativa que apresenta sujeito indeterminado: 
(A) Nem sempre se é justo nesse mundo. 
(B) À tarde levamos tudo para a casa.  
(C) Está na hora do jantar.  
(D) Cinema é meu passatempo favorito.  
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MATEMÁTICA 
 
5. Mariana comprou uma peça de 1 quilograma de queijo. Para uma receita, Mariana utilizou 200 

gramas desse queijo. A fração que representa a parte de queijo utilizada por Mariana em relação 
ao total da peça é: 
(A) 1/2 

(B) 2/3 

(C) 1/10 

(D) 1/5 

 
6. Isabel vende doces e na última semana arrecadou R$ 550,00 com a venda de brigadeiros e 

pirulitos de chocolate. Isabel vendeu os brigadeiros por R$ 2,00 cada e os pirulitos de chocolate 
por R$ 3,50 cada. Sabendo-se que Isabel vendeu 100 brigadeiros, o total de pirulitos de chocolate 
que ela vendeu foi: 
(A) 50 

(B) 75 

(C) 100 

(D) 150 
 

7. Amauri comprou um carro e pagou de entrada 20% do valor total do aparelho. Sabendo que o 
valor restante a ser pago é R$ 33.600,00, então, o valor total desse carro é: 
(A) R$ 36.000,00 

(B) R$ 42.000,00 

(C) R$ 45.500,00 

(D) R$ 58.200,00 
 

 
ATUALIDADES 

  

8. Quem é o atual vice presidente do Brasil? 

(A) Henrique Meirelles 

(B) Major Olympio  
(C) Augusto Heleno 

(D) Hamilton Mourão 
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9. Leia o seguinte enunciado para responder as questões 9 e 10: 
 “Um terremoto de magnitude 4,8 atingiu o norte de Florença, na Itália, nesta segunda-feira (9). De 

acordo com o Serviço Geológico dos EUA (sigla USGS, em inglês), o tremor foi registrado por 
volta das 3h30 no horário local (23h30 da noite de domingo no Brasil). Ainda não há informações 
sobre danos ou vítimas. Segundo a agência de notícias Reuters, os serviços de trem foram 
suspensos por precaução, incluindo os da linha nacional de alta velocidade.” 

 (Fonte: g1.globo.com, em 09/12/2019) 
  

Qual a capital do país referido na notícia? 

(A) Milão  
(B) Veneza 

(C) Roma 

(D) Verona 

 

10. Os terremotos de grande magnitude e intensidade ocorrem principalmente em locais onde há: 

(A) liberação de calor interno acumulado durante longos períodos em áreas instáveis. 
(B) ausência de pressão atmosférica externa para conter os abalos sísmicos.  
(C) encontro de diferentes placas tectônicas. 
(D) Todas as alternativas estão corretas. 
 

 

 

 

 

●  Questões corretas é em vermelho 

 


