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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

QUESTÃO 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O texto acima pode ser identificado como 
 
A) convite de casamento. 
B) convite para entrada no circo. 
C) carta comunicando uma festa de aniversário. 
D) convite de aniversário. 
E) convite para o Diogo. 
________________________________________ 
QUESTÃO 02 
 
          
          Cláudia levantou às 6:00h, fez café e foi à 
padaria. 
          De volta à casa, Cláudia foi tomar seu café 
da manhã. Colocou o café na xícara e passou 
margarina em um pedaço de pão. Ao provar o 
café, ela decidiu acrescentar um pouco mais de 
açúcar. 
          Provou novamente e disse: 
          ___ Agora, sim!  
         Tomou seu café, ajeitou algumas coisas na 
casa e foi para o trabalho. 
 
 
Analisando o texto acima, é CORRETO afirmar 
que 
 
A) o café de Cláudia estava frio e sem doce. 
B) o café de Cláudia estava sem doce. 
C) Cláudia foi trabalhar e comprou pão na 

padaria. 
D) Cláudia levantou às 6:00h porque começava a 

trabalhar às 7:00h. 
E) Cláudia levantou às 6:00h e foi tomar café no 

trabalho. 
________________________________________ 
QUESTÃO 03 
 
 
 
 
 
 
 
 

A charge demonstra 
 
A) uma crítica do Ministério da Educação à 

formação dos professores e alunos no Brasil. 
B) que todos os brasileiros sabem ler e escrever 

corretamente. 
C) uma crítica ao Tribunal Eleitoral por ter 

permitido a candidatura de um candidato 
praticamente analfabeto. 

D) o candidato Tiririca em um dia de prova na 
escola. 

E) um juiz autorizando a candidatura de Tiririca 
para Senador, nas eleições de 2010. 

________________________________________ 
QUESTÃO 04 
 

1 - Formiga se localiza, estrategicamente, no 
oeste de Minas Gerais. 

2 - Formiga é conhecida, no cenário mineiro, 
como Cidade das Areias Brancas. 

3 - Formiga é carinhosamente chamada por seus 
habitantes de Princesinha do Oeste. 

4 - O comércio é elemento crucial para a 
economia da cidade de Formiga. 

 
As frases acima se organizam em um único 
período, com clareza, correção e lógica em 
 
A) Formiga é conhecida como Cidade das Areias 

Brancas, no cenário mineiro, carinhosamente 
chamada por seus habitantes de Princesinha 
do Oeste, de que ela é o elemento crucial, 
estrategicamente, para a economia de Minas 
Gerais e do comércio. 

B) Localizando-se no oeste de Minas Gerais e 
sendo estrategicamente, no cenário mineiro, 
conhecida como Cidade das Areias Brancas, 
Formiga é carinhosamente chamada pelos 
habitantes da Cidade das Areias Brancas, cuja 
Princesinha do Oeste é o comércio da 
economia crucial. 

C) Formiga se localiza, estrategicamente, no 
oeste de Minas Gerais, é carinhosamente 
chamada por seus habitantes de Princesinha 
do Oeste e, no cenário mineiro, conhecida 
como Cidade das Areias Brancas, possuindo, 
como elemento crucial para sua economia, o 
comércio. 

D) Formiga se localiza estrategicamente no oeste 
de Minas Gerais que é conhecida, no cenário 
mineiro, como Cidade das Areias Brancas, e 
carinhosamente chamada por seus habitantes 
de Princesinha do Oeste, cujo comércio é o 
elemento crucial para a economia da cidade 
de Formiga. 

E) Com localização no oeste de Minas Gerais, 
estrategicamente, Formiga é chamada por 
seus habitantes de Princesinha do Oeste e , 
carinhosamente, conhecida como Cidade das 
Areias Brancas no cenário mineiro, possuindo, 
como elemento crucial para sua economia, o 
comércio. 
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QUESTÃO 05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Analisando a tirinha acima, é CORRETO afirmar 
que 
 
A) Magali é gulosa. 
B) Magali gosta de pipoca. 
C) Cebolinha vai dar um saquinho de pipocas 

para Magali. 
D) o vendedor ficou feliz com sua venda. 
E) Cebolinha quer comprar somente o saco de 

colocar pipocas. 
________________________________________ 
QUESTÃO 06 
 

          A Estação Ferroviária de Formiga foi 
inaugurada em dezembro de 1905 e transportou 
passageiros até o início de 1990.  
          Hoje, no local onde funcionava a estação, 
foi instalado o museu da cidade. 
 
De acordo com o texto, atualmente, o que 
funciona onde era a Estação Ferroviária de 
Formiga? 
 
A) a estação rodoviária de Formiga. 
B) a estação ferroviária de Formiga. 
C) uma escola de Formiga. 
D) o museu da cidade de Formiga. 
E) a cidade de Formiga. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 07 
 
 

Você já fez suas compras de Natal? 
 

 
O sinal de pontuação utilizado na frase acima 
indica 
 
A) uma certeza. 
B) uma admiração. 
C) que alguém está falando. 
D) uma dúvida. 
E) um questionamento. 
________________________________________ 
QUESTÃO 08 

 
As palavras que completam, corretamente, a frase 
acima são 
 
A) mandado, caçado 
B) mandado, cassado 
C) mandato, casçado 
D) mandato, cassado 
E) mandato, caçado 
________________________________________ 
QUESTÃO 09 
  

 
 
 
 
A escrita CORRETA da palavra destacada é 
 
A) adolecênsia 
B) adolescência 
C) adolessênssia 
D) adolescênsia 
E) adolesência 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O _________ do deputado foi _____________. 
 

Oi pessoal! Vou entrar na 
adolecência e vocês divertirão 
muito com minhas novas 
aventuras! 
Não percam as revistas com 
minhas histórias. Vocês vão 
adorar! 
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QUESTÃO 10 
 

 
A alternativa que explica, corretamente, as frases 
acima é 
 
A) Na primeira frase, trata-se de um policial que é 

neurótico; na segunda, de um policial que, 
momentaneamente, está neurótico. 

B) Na primeira frase, trata-se de um policial que, 
momentaneamente, está neurótico; na 
segunda, trata-se de um policial que é 
neurótico. 

C) Na primeira frase, trata-se de um policial que 
vai ficar neurótico; na segunda, de um policial 
que, momentaneamente, está neurótico. 

D) Na primeira frase, trata-se de um policial que 
não está neurótico; na segunda, de um policial 
que está neurótico. 

E) Na primeira frase, trata-se de um policial que 
foi neurótico; na segunda, de um policial que 
está neurótico. 

________________________________________ 
QUESTÃO 11 
 
O significado da palavra destacada nas frases da 
questão anterior é 
 
A) calmo 
B) admirado 
C) tranquilo 
D) corajoso 
E) nervoso 
________________________________________ 
QUESTÃO 12 
 

Considere a seguinte lista 
 
1 - ponto de interrogação 
2 - ponto de exclamação 
3 - ponto final 
4 - ponto e vírgula 
 
A alternativa que apresenta a mesma sequência 
acima é 
 
A) ?   !   .   ; 
B) !   ?   .   ; 
C) .   !   ?   ; 
D) ?   !   .   , 
E) ;   ?   .   !   
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 
 

Marque a alternativa cuja palavra manga é 
utilizada para identificar um tipo de fenômeno da 
natureza 
 
A) Só falta colocar manga, para a camisa do 

Fernando ficar pronta. 
B) Lucas tomou suco de manga com leite. 
C) O dia amanheceu ensolarado, porém, à tarde, 

caiu uma manga. 
D) Ana comprou um vestido sem manga. 
E) Laura colocou manga na salada. 
________________________________________ 
QUESTÃO 14 
 
Assinale a alternativa cujo período contém todas 
as palavras escritas corretamente 
 
A) Ele quiz analisar a prova que eu realizei. 
B) Ele quis analisar a prova que eu realizei. 
C) Ele quis analizar aprova que eu realisei. 
D) Ele quis analisar a prova que eu realisei. 
E) Ele quis analizar a prova que eu realizei. 
________________________________________ 
QUESTÃO 15 
 
Observe as orações abaixo: 
 
I - Durante o governo Lula, o índice de infração 

no Brasil abaixou consideravelmente. 
II - A descriminação dos negros é ainda uma das 

manchas da sociedade brasileira.  
III - O Brasil tem o privilégio de possuir a maior 

floresta do mundo: a Floresta Amazônica. 
 
Não apresenta nenhum erro de grafia 
 
A) somente a alternativa I. 
B) as alternativas I e II. 
C) as alternativas II e III. 
D) as alternativas I, II e III. 
E) somente a alternativa III. 
________________________________________ 

PROVA DE MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 16 
 
Paulo e Márcio pesam juntos 112 Kg. Se o peso 
de Paulo é 64 300 gramas, Márcio pesa 
 
A) 41,7 Kg.    
B) 54,7 Kg. 
C) 68,7 Kg. 
D) 47,7 Kg.      
E) 63,7 Kg. 
 
 
 
 
 
 

 
     O policial neurótico sacou a arma. 
     O policial, neurótico, sacou a arma. 
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QUESTÃO 17 
 
O resultado da expressão (5 + 2)

2
 – 3 x 8 + (7 - 4)

3
 

é  
 
A) 41. 
B) 57. 
C) 38.   
D) 64. 
E) 52.          
________________________________________ 
QUESTÃO 18 
 
Renata tem 16 anos, Samara tem 8 anos a mais 
que Renata e Cínara tem 12 anos a mais que 
Samara. A soma das três idades é 
 
A) 53 anos. 
B) 68 anos. 
C) 76 anos.      
D) 46 anos. 
E) 51 anos.   
________________________________________ 
QUESTÃO 19 
 
Um terreno de forma retangular mede 72 metros 
de largura e 98 metros de comprimento. Quantos 
metros de arame serão necessários para cercar 
esse terreno, sabendo que a cerca será formada 
por quatro fios de arame? 
 
A) 1 280 m   
B) 1 360 m      
C) 1 230 m 
D) 1 420 m 
E) 1 510 m 
________________________________________ 
QUESTÃO 20 
 
Para encontrar o número 5 760, devo multiplicar 
45 por 
 
A) 128.      
B) 136.   
C) 124. 
D) 132. 
E) 143. 
________________________________________ 
QUESTÃO 21 
 
Das 15 toneladas diárias de coleta seletiva de lixo, 
1/5 são de alumínio (latas de refrigerantes). Com o 
quilo de alumínio ao preço de R$1,70, a 
arrecadação no final de um dia é 
 
A) R$ 5 400,00 
B) R$ 7 500,00 
C) R$ 5 100,00      
D) R$ 6 200,00 
E) R$ 6 500,00 
 
 

QUESTÃO 22 
 
O número obtido pela soma do sucessor de 1 008 
com o antecessor de 176 é 
 
A) 1 276. 
B) 1 232. 
C) 1 136. 
D) 1 204. 
E) 1 184.   
________________________________________ 
QUESTÃO 23 
 
Marina comprou um computador por R$ 1 800,00 
e efetuou o pagamento do seguinte modo: uma 
entrada e mais 6 parcelas, correspondendo cada 

uma das prestações a  
9

1
  do preço total do 

computador. A quantia paga por Marina como 
entrada foi             
 
A) R$ 500,00. 
B) R$ 400,00.   
C) R$ 800,00. 
D) R$ 600,00.      
E) R$ 300,00. 
________________________________________ 
QUESTÃO 24 
 
Um ônibus faz o percurso da cidade A até a 
cidade B em 3 horas, 24 minutos e 44 segundos. 
Se o ônibus chegou à cidade B exatamente às 14 
horas, em qual horário ele partiu da cidade A? 
 
A) 11 horas, 32 minutos e 36 segundos. 
B) 10 horas, 35 minutos e 16 segundos.      
C)   8 horas, 34 minutos e 34 segundos. 
D) 12 horas, 36 minutos e 24 segundos. 
E)   9 horas, 38 minutos e 32 segundos. 
________________________________________ 
QUESTÃO 25 
 
Quantos copos de 250 ml são necessários para 
encher uma jarra cuja capacidade é de 4 litros? 
 
A) 18 copos. 
B) 10 copos. 
C) 14 copos. 
D) 12 copos.   
E) 16 copos.      

 


