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INSTRUÇÕES
1. Este Caderno contém 07 páginas com questões de múltipla escolha, assim distribuídas:
- Língua Portuguesa, com 15 questões, enumeradas de 01 a 15;
- Matemática, com 15 questões, enumeradas de 16 a 30;
- Conhecimentos Gerais, com 10 questões, enumeradas de 31 a 40.
2. Cada questão contém 5 (cinco) alternativas (a, b, c, d, e), das quais somente uma atende às
condições do enunciado.
3. Esta prova terá a duração de 3 (três) horas, incluído o tempo necessário para preenchimento
do Gabarito de Resposta, sendo permitida a saída do candidato da sala de prova somente após
30 minutos do seu início.
4. Responda a todas as questões. Para cômputo da nota, serão considerados apenas os
acertos.
5. Não será permitido ao candidato o destaque de qualquer página da prova.
6. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas se lhe sobrar tempo.
8. Estando as questões respondidas neste caderno, você deverá transcrever todas as
alternativas assinaladas para o Gabarito de Respostas, utilizando caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
9. Você receberá do Fiscal o Gabarito de Respostas. Verifique se estão em ordem e com todos
os dados impressos corretamente. Caso contrário, notifique o Fiscal, imediatamente.
10. Após certificar-se de que a Gabarito de Respostas é seu, assine-o com caneta esferográfica
de tinta preta ou azul no local em que há a indicação: “ASSINATURA DO (A) CANDIDATO (A) ”.
11. A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
12. É de inteira responsabilidade do candidato qualquer prejuízo advindo de marcação incorreta
efetuada no Gabarito de Respostas - Atenção: O Gabarito de Respostas não será
substituído em hipótese alguma.
13. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão

Boa Prova!
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com sua lona furada,
LÍNGUA PORTUGUESA
por onde choviam estrelas cadentes.
Leia o texto a seguir para responder as
questões de números 01 a 07

O vocabulo em destaque e classificado como:
a) Pronome relativo.
b) Pronome adjetivo.
c) Pronome demonstrativo.
d) Conjunçao.
e) Preposiçao.

A Bagagem do Poeta
Um poeta arruma a bagagem:
o circo que carrega desde
a mais longínqua infancia,
com sua lona furada,
por onde choviam estrelas cadentes.

QUESTÃO 04
A forma verbal presente no texto “A Bagagem
do Poeta”: “Um poeta arruma a bagagem” esta
conjugada no:
a) Preterito perfeito do indicativo.
b) Presente do indicativo.
c) Preterito imperfeito do subjuntivo.
d) Presente do subjuntivo.
e) Futuro do presente do indicativo.

Dentro da maleta
uma bailarina e tres segredos,
guardados
no fundo da sapatilha esgarçada,
o mago e o dicionario de palavras
magicas, quase inexistentes;
um acrobata e a escada de vento
para subir nos telhados
e colher vaga – lumes.

QUESTÃO 05
Analise os vocabulos contidos no quadro,
retirados do poema “A bagagem do poeta”,
quanto a posiçao da sílaba tonica:

Roseana Murray

QUESTÃO 01
O texto “A bagagem do poeta” e classificado
como:
a) Poesia.
b) Poema.
c) Parlenda.
d) Lenda.
e) Conto.

Item
1
2
3
4

Vocábulos
Longínqua
Infancia
magicas
dicionario

Classificação
paroxítona
paroxítona
proparoxítona
oxítona

Estao corretos os itens:
a) 1, 2, 3 e 4.
b) 1, 2 e 4 apenas.
c) 1, 2 e 3 apenas.
d) 2, 3 e 4 apenas.
e) 3 e 4 apenas.

QUESTÃO 02
Leia o fragmento abaixo:
“no fundo da sapatilha esgarçada,
o mago e o dicionario de palavras
magicas, quase inexistentes;”
Os vocabulos sublinhados sao sinonimos de:
a) Esganada/malsoante.
b) Moderna/maluco.
c) Nova/maninho.
d) Desfiada/magico.
e) Rasgada/mandu.

QUESTÃO 06
Leia o segmento abaixo:

QUESTÃO 03
Leia os versos a seguir:

O vocabulo sublinhado e classificado como:
a) Preposiçao.
b) Conjunçao.
c) Numeral.
d) Circunstancia de tempo.
e) Adverbio de intensidade.

no fundo da sapatilha esgarçada,
o mago e o dicionário de palavras
mágicas, quase inexistentes;

Um poeta arruma a bagagem:
o circo que carrega desde
a mais longínqua infância,
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crescente.
QUESTÃO 07
d) Ditongo decrescente / Ditongo crescente /
A palavra “dicionario” recebe acento grafico,
Dígrafo consonantal.
de acordo com as regras da norma-padrao da
e) Ditongo crescente / Ditongo decrescente /
língua portuguesa. Assinale a alternativa em
Ditongo crescente.
que todas as palavras sao acentuadas pela
mesma regra da palavra “dicionario”:
QUESTÃO 09
a) Varzea, magoa, ferias, ingenuo.
Na oraçao: “Como a gente pode conseguir
b) Polen, albuns, vírus, torax.
algum?” os vocabulos sublinhados exercem a
c) Facil, cadaver, lapis, albuns.
funçao sintatica de:
d) Torax, vírus, magoa, joquei.
a) Objeto indireto / objeto direto.
e) Cadaver, ferias, revolver, tenis.
b) Locuçao verbal / objeto direto.
c) Predicado verbal / objeto indireto.
Leia a tirinha abaixo para responder as
d) Complemento nominal / agente da passiva.
questoes de numeros 08 a 10
e) Locuçao verbal / adjunto adnominal.
QUESTÃO 10
Na mesma oraçao “Como a gente pode
conseguir algum?” o tipo de sujeito e:
a) Composto.
b) Indeterminado.
c) Simples.
d) Oculto.
e) Inexistente.
QUESTÃO 11
Leia e analise qual a posiçao que
os pronomes oblíquos ocupam, em relaçao
aos verbos, nos excertos abaixo:
“Era dia de seu aniversário, e a esposa nem
sequer o abraçara”.
“Passada a surpresa, sentiu-se ainda mais
borocochô”.
“Pois então uma estranha se lembrava dele com
tais requintes, e a mulher e os filhos, nada?”.
“Lá dentro, sua mulher e seus filhinhos, em coro
com a secretária, esperavam-no cantando
“Parabéns pra você".
A colocaçao dos pronomes oblíquos nos
excertos acima possibilita a ocorrencia de:
a) Enclise/Proclise/Enclise/Mesoclise.
b) Proclise/Proclise/Mesoclise/Enclise.
c) Mesoclise/Enclise/Proclise/Proclise.
d) Proclise/Mesoclise/Proclise/Proclise.
e) Proclise/Enclise/Proclise/Enclise.

http://www.legal.adv.br/20100208/piada-pronta-deadvogado/

QUESTÃO 08
Nos vocabulos “dinheiro, conseguir,
conhece,” citados na tirinha temos
respectivamente, de acordo com a ordem
sequencial:
a) Ditongo crescente / Ditongo decrescente /
Hiato.
b) Hiato / Dígrafo / Ditongo decrescente.
c) Ditongo decrescente / Hiato / Ditongo

QUESTÃO 12
No fragmento: “Clarissa caminhava para a
varanda, Abre a gaveta da cristaleira e tira dela
um bloco de papel, tinta e caneta.” o vocabulo
sublinhado e classificado como:
02
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a) Conjunçao
afirmar que as reticencias foram empregadas
b) Artigo.
para:
c) Preposiçao.
a) Indicar uma duvida ao final de uma frase.
d) Adjetivo.
b) Indicar supressao de palavras.
e) Adverbio.
c) Indicar supressao da frase.
d) Isolar frases intercaladas.
Leia o texto abaixo para responder as questões
e) Indicar que o sentido continua ao final de
de números 13 e 14
uma frase.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 16

https://30segundos.org

47 m

QUESTÃO 13
Na oraçao “Bebo porque é liquido” a funçao do
porque e:
a) Conjunçao coordenativa explicativa.
b) Conjunçao subordinativa causal.
c) Pronome relativo.
d) Preposiçao.
e) Pronome substantivo.

Claudio e proprietario do terreno retangular
acima, que possui 517 m² de area. Assim
sendo, qual e a largura desse terreno:
a) 13 m.
b) 11 m.
c) 7 m.
d) 5 m.
e) 8 m.

QUESTÃO 14
“Se fosse sólido moê-lo-ia.”
Assinale a alternativa em que ocorre a mesma
colocaçao do pronome oblíquo:
a) Encontrei-me com ela ontem.
b) Traga-me um cafezinho.
c) Trata-se de uma menina inteligente.
d) Nao fosse o horario, acompanhar-te-ia ate
sua casa.
e) Talvez a encontre ainda hoje.

QUESTÃO 17
Observe a sequencia abaixo e determine o
proximo numero:
a) 16.
b) 11.
c) 17.
d) 7.
e) 8.

QUESTÃO 15
Clarissa caminhava para a varanda, Abre a
gaveta da cristaleira e tira dela um bloco de
papel, tinta e caneta. Senta-se junto a uma das
mesas. Abre o bloco, molha a pena no tinteiro e,
caneta suspensa, olhos no texto, pensa...

16, 15, 13, 12, 10, 9, ....

QUESTÃO 18
Marcia trocou os pisos de sua lavanderia que
mede 3m por 4m e pagou R$300,00. Como
gostou do material, quer colocar na cozinha
que mede 4,5m por 5m. Qual o valor que
Marcia precisa para realizar a compra dos
pisos para a cozinha:

Érico Verissimo

No fragmento acima exposto, podemos
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a) R$ 562,50.
b) R$ 375,00.
c) R$ 425,00.
d) R$ 475,00.
e) R$ 400,00.

Renata tem 35 bombons de chocolate e quer
reparti-los entre tres moradores de rua, em
quantidades inversamente proporcionais aos
anos em que cada um deles mora na rua.
Quantos bombons recebera cada um deles se
Joao mora na rua por 2 anos, Beto 4 e Julio 8:
a) Joao recebera 18 bombons, Beto 12
bombons e Julio 5 bombons.
b) Joao recebera 20 bombons, Beto 10
bombons e Julio 5 bombons.
c) Joao recebera 22 bombons, Beto 10
bombons e Julio 3 bombons.
d) Joao recebera 20 bombons, Beto 12
bombons e Julio 3 bombons.
e) Joao recebera 18 bombons, Beto 10
bombons e Julio 7 bombons.

QUESTÃO 19
Jose quer comprar um terreno, porem nao
possui o valor total para compra-lo. Como o
proprietario prefere vender a vista e dara um
desconto de 8% que corresponde a
R$ 2.560,00, qual o preço do terreno a prazo:
a) R$ 25.000,00.
b) R$ 30.000,00.
c) R$ 32.000,00.
d) R$ 36.000,00.
e) R$ 29.000,00.
QUESTÃO 20
Ricardo faz sucos de laranjas para vender e
desta vez vai precisar de 40 garrafas plasticas
de 300ml. Se fizer a mesma quantia da
proxima vez, quantas garrafas de 500ml ele
vai utilizar:
a) 14 garrafas.
b) 12 garrafas.
c) 10 garrafas.
d) 18 garrafas.
e) 24 garrafas.

QUESTÃO 23
A media de altura do grupo “Ciranda das
Donzelas” que tem 12 participantes e de 1, 50
m. Se ao grupo for acrescentada mais uma
participante cuja altura seja 1,63 qual sera a
media da altura do grupo:

QUESTÃO 21
Eliane e Julio tem juntos 30 anos. Sabendo-se
que o dobro da idade de Eliane e igual ao triplo
da idade de Julio, qual a idade de cada um:
a) Eliane - 18 anos e Julio - 12 anos.
b) Eliane - 16 anos e Julio - 14 anos.
c) Eliane - 19 anos e Julio - 11 anos.
d) Eliane - 17 anos e Julio - 13 anos.
e) Eliane - 15 anos e Julio - 15 anos.

a) 1,62 m.
b) 1,61 m.
c) 1,49 m.
d) 1,60 m.
e) 1,51 m.

QUESTÃO 22

QUESTÃO 24
Carlos trabalha em uma empresa como
entregador de remedios. Ganha um valor fixo
de R$35,00 por dia e R$1,75 por cada entrega
que realiza. Certo dia recebeu R$103,25.
Nesse dia, qual foi o numero de entregas
realizadas:
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e) 53% pagaram a entrada
arrecadado: R$2.968,00.

–

valor

QUESTÃO 27
Ritinha tomou um táxi para ir à casa de sua
avó que fica a certa distância de sua casa. A
parcela fixa a ser cobrada que é a bandeirada
é de R$ 5,00 mais R$ 2,10 por quilômetro
rodado. Quantos quilômetros chegou a
percorrer se pagou o valor de R$ 24,95:
a) 59.
b) 40.
c) 39.
d) 23.
e) 113.
QUESTÂO 25
Um pedaço de presunto que pesa 700 gramas
custa R$15,40. Qual seria o preço de 1,200kg:

http://www.protaxi.net.br/taxista.html

a) 10.
b) 8.
c) 7,5.
d) 9,5.
e) 5.
QUESTÃO 28
Uma progressão aritmética cujo primeiro
termo é 8 e o último é 64, sendo a razão 7,
possui o seguinte número de termos:
a) 5.
b) 9.
c) 10.
d) 11.
e) 12.

a) R$ 18,48.
b) R$ 26,40.
c) R$ 20,40.
d) R$ 22,00.
e) R$ 22,40.
QUESTÃO 26
Num clube de campo houve um desfile de
modas onde compareceram 2.800 pessoas
sendo que 65% desse total eram mulheres.
Dessas mulheres, de cada 10, 8 pagaram a
entrada devido a não serem sócias do clube. Já
os homens que compareceram, o percentual
que pagou foi de 60%. Qual o percentual que
pagou e qual o valor arrecadado se a entrada
foi de R$20,00:
a) 35% pagaram a entrada – valor
arrecadado: R$1.960,00.
b) 37% pagaram a entrada – valor
arrecadado: R$2.720,00.
c) 73% pagaram a entrada – valor
arrecadado: R$40.880,00.
d) 63% pagaram a entrada – valor
arrecadado: R$35.280,00.

QUESTÃO 29
Na liquidação de roupas promovida pela “Loja
da Esquina” o preço de uma calça foi reduzido
em 8,5% e passou a custar R$ 434,63. Qual era
o seu preço anterior a liquidação:
a) R$ 495,00.
b) R$ 483,50.
c) R$480,00.
d) R$475,00.
e) R$471,57.
QUESTÃO 30
A sequência a seguir foi formada de acordo
com uma determinada regra. Assim sendo,
determine o 12º número bem como o produto
do 5º número pelo 11º número da sequência:
05
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multipla
dos
orgaos,
o
jornalista
1 3 6 10
____________________________________. Mineiro de
Araxa, participou da cobertura de momentos
a) 55 e 550.
importantes da historia do Brasil e do mundo.
b) 63 e 724.
Trata-se do jornalista:
c) 82 e 922.
a) Decio de Sa.
d) 76 e 882.
b) Valerio Luiz.
e) 78 e 990.
c) Paulo Roberto Cardoso.
d) Antonio Carlos Drummond.
CONHECIMENTOS GERAIS
e) Laercio Souza.
QUESTÃO 31
Itapirapua Paulista possui alguns rios que sao:
a) Rio Catas Altas, Itapirapua, Criminosas,
Cordas Grandes, Azedo e Rio do Fecho.
b) Itapirapua, Cordas Grandes e Azevedo.
c) Rio Catas Altas, Itapirapua, Criminosas,
Cordas Grandes e Rio Azedo.
d) Criminosas, Cordas Grandes, Azedo e Rio
do Fecho.
e) Itapirapua, Criminosas, Cordas Grandes,
Azedo e Rio do Fecho.

QUESTÃO 35
O país vive uma inflaçao meteorica, com
escassez de alimentos e de produtos de
necessidade basica. Venezuelanos enfrentam
uma situaçao complicada. Nos mercados,
faltam alimentos, produtos de higiene e
remedios. A inflaçao se encontra acima de
800% ao ano, aumentando o preço de
insumos basicos, quando esses conseguem ser
encontrados. A situaçao caotica provocou uma
forte onda migratoria de venezuelanos
miseraveis para os países vizinhos da America
Latina, principalmente o Brasil.

QUESTÃO 32
As atividades economicas do município de
Itapirapua Paulista estao entre a cultura de
subsistencia e sao:
a) Arroz, feijao, milho e pecuaria.
b) Feijao, milho e pecuaria.
c) Arroz, feijao, milho, extraçao e plantio de
Pinus e pecuaria.
d) Arroz, milho e pecuaria.
e) Extraçao e plantio de Pinus e pecuaria.

https://www.opovo.com.br/jornal/politica/2018/03/os
-percalcos-de-quem-deixou-a-venezuela-e-se-refugiano-brasil.html

A principal entrada para o Brasil fica no estado
de:
a) Tocantins.
b) Amazonas.
c) Para.
d) Maranhao.
e) Roraima.

QUESTÃO 33
Os municípios limítrofes de Itapirapua
Paulista sao:
a) Ribeira (SP), Barra do Chapeu (SP), Senges
(PR), Doutor Ulisses (PR).
b) Ribeira (SP), Barra do Chapeu (SP), Senges
(PR), Doutor Ulisses (PR), Cerro Azul
(PR).
c) Barra do Chapeu (SP), Senges (PR), Doutor
Ulisses (PR) Cerro Azul (PR).
d) Ribeira (SP), Barra do Chapeu (SP), Doutor
Ulisses (PR), Cerro Azul (PR).
e) Ribeira (SP), Barra do Chapeu (SP), Senges
(PR), Cerro Azul (PR).

QUESTÃO 36
A vice-presidente do Tribunal Regional
Federal
da
4.ª
Regiao
(TRF-4),
desembargadora Maria de Fatima Freitas
Labarrere, negou na sexta-feira, 4 de maio de
2018, recurso da defesa de Lula para que fosse
suspensa a decisao da 8.ª Turma da Corte que
condenou o ex-presidente a 12 anos e 1 mes
de reclusao, com a execuçao provisoria da
pena de prisao.
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2018/05/04/dese
mbargadora-nega-suspender-efeitos-da-condenacao-delula/

QUESTÃO 34
Morreu na noite da sexta 23 de março de 2018,
aos 82 anos, no Hospital Brasília, por falencia

A pena e relacionada a crimes:
a) De corrupçao passiva e lavagem de
dinheiro.
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b) Eleitorais.
c) De corrupçao ativa.
d) De peculato.
e) De ocultaçao de bens.
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c) Olavo Bilac.
d) Castro Alves.
e) Alvares de Azevedo.

QUESTÃO 37
O Palacio do Planalto oficializou a saída de
Maurício Quintella do Ministerio dos
Transportes. Ele e deputado federal pelo PR e
disputara o Senado nas eleiçoes deste ano. A
exoneraçao foi publicada em ediçao extra do
Diario Oficial da Uniao, na quinta feira 29 de
março de 2018.
https://www.bocaonews.com.br/noticias/politica

Na mesma publicaçao, o governo nomeou
________________, secretario executivo da pasta,
que sera o ministro interino ate que o governo
decida quem sera o novo titular.
a) Romero Juca.
b) Fabiano Silveira.
c) Henrique Eduardo Alves.
d) Herbert Drummond.
e) Marcelo Calero.
QUESTÃO 38
A Escola de samba vencedora do carnaval
2018, do Rio de Janeiro foi a:
a) Imperio Serrano.
b) Beija-Flor de Nilopolis.
c) Sao Clemente.
d) Mangueira.
e) Uniao da Ilha.
QUESTÃO 39
A PF (Polícia Federal) encontrou obras de arte
em cobertura do doleiro, um dos principais
alvos da operaçao Cambio, Desligo deflagrada
na quinta-feira, 3 de maio de 2018. Ele e:
a) Vincius Claret.
b) Sílvio Anspach.
c) Juan Miguel.
d) Marco Matalon.
e) Dario Messer.
QUESTÃ0 40
Em 2018, completa-se 100 anos da morte do
autor do nosso Hino a Bandeira e um dos
escritores
mais
importantes
do
Parnasianismo no Brasil. Ele e:
a) Casimiro de Abreu.
b) Gonçalves Dias.
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