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Caderno de Provas
Questões Objetivas

Instruções

1   Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

2   Após a autorização para o início da prova, confira-a, com a máxima atenção, observando 
se há algum defeito (de encadernação ou de impressão) que possa dificultar a sua 
compreensão.

3   A prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas, não podendo o candidato retirar-se 
com a prova antes que transcorram 2 (duas) horas do seu início.

4   A prova é composta de 20 (vinte) questões objetivas.

5   As respostas às questões objetivas deverão ser assinaladas no Cartão Resposta a ser 
entregue ao candidato. Lembre-se de que para cada questão objetiva há APENAS UMA 
resposta.

6   O cartão-resposta deverá ser marcado, obrigatoriamente, com caneta esferográfica (tinta 
azul ou preta).

7   A interpretação dos enunciados faz parte da aferição de conhecimentos. Não cabem, 
portanto, esclarecimentos.

8   O Candidato deverá devolver ao Fiscal o Cartão Resposta, ao término de sua prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

01 Considere as seguintes frases:

I. Vou sempre às exposições.
II. Vou sempre à exposições.
III. Vou sempre as exposições.
IV. Vou sempre a exposições.
Assinale a opção que indica as frases gramaticalmente CORRETAS:

a) I e II
b) I e IV
c) I, II e III
d) II e IV
e) III e IV

02 O trânsito estava intenso ____ oito horas, por isso a bicicleta que estava ____ ____  
rápida se chocou com a porta do carro que estava ____ ____ aberta.

As lacunas na frase acima devem ser preenchidas por:

a) às - meia - meia.
b) às - meia - meio.
c) às - meio - meio.
d) as - meio - meia.
e) as - meia - meia.
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   Leia a tirinha abaixo para responder às questões de 3 a 6.

http://www2.uol.com.br/laerte/tiras/index.html

Considere os destaques na frase: “O apaixonado oscila entre a insegurança total e o 
estabanamento irracional”, e responda.

03 As palavras destacadas em negrito na frase (“apaixonado”, “insegurança” e 
“estabanamento”) são:

a) adjetivos.
b) verbos.
c) pronomes adjetivos.
d) pronomes substantivos.
e) substantivos.

04 As palavras destacadas em itálico na frase (“total” e “irracional”) são:

a) advérbios.
b) adjetivos.
c) pronomes adjetivos.
d) pronomes.
e) interjeições.

05 Sobre a palavra sublinhada na frase (“oscila”) é CORRETO dizer que:

a) é antônimo de alterna.
b) é um advérbio.
c) está grafada incorretamente: a ortografia é ocila.
d) é um verbo.
e) é um tipo de apaixonado, logo é um adjetivo.



[ 3 ]

06 Analise as frases abaixo e assinale a opção CORRETA quanto à concordância:

I. Havia monstros por toda parte.
II. Fantasmas e vampiros não existe.
III. Haverão muitos homens para lutar pela liberdade.

a) Nenhuma das frases está em acordo com a norma gramatical.
b) A frase I está em acordo com a norma gramatical.
c) A frase II está em acordo com a norma gramatical.
d) A frase III está em acordo com a norma gramatical.
e) Todas as frases estão em acordo com a norma gramatical.

07 Em “Sua consciência é seu guia!”, as palavras podem ser classificadas, 
respectivamente, como:

a) Preposição, adjetivo, verbo, preposição, nome.
b) Pronome, adjetivo, verbo, pronome, substantivo.
c) Pronome, adjetivo, advérbio, pronome, substantivo.
d) Preposição, substantivo, advérbio, pronome e verbo (guiar).
e) Pronome, substantivo, verbo, pronome, substantivo.

08 Assinale a alternativa em que o texto contém ERRO de grafia.

a) O Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis já liberou para sepultamento os 15 
corpos das vítimas do acidente de ônibus ocorrido no último domingo (6), em Paraty, no 
sul fluminense.

b) A informação foi divulgada hoje (9) pela acessoria de imprensa da Polícia Civil.

c) De acordo com a corporação, testemunhas e vítimas, dentre as mais de 60 que 
ficaram feridas no acidente, estão sendo ouvidas pela Delegacia de Paraty (167ª DP).

d) Os policiais também aguardam o resultado dos laudos periciais feitos no ônibus e no 
local do acidente, uma estrada que liga o centro de Paraty à localidade de Trindade, no 
mesmo município.

e) Ontem, o promotor Alexandre Veras, da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva 
do Núcleo de Angra dos Reis, disse que, dependendo do resultado das investigações, 
pode entrar com uma ação civil pública contra os gestores municipais de Paraty, por 
improbidade.

(Adaptado de texto acessado em: http://noticias.terra.com.br/brasil/transito/iml-libera-corpos-de-vitimas-

do-acidente-de-onibus-que-matou-15-em-paraty,1b0c8fb85d019e778f7f04fbafda8fbeip52RCRD.html, em 

22/09/2015).
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09 Marque a alternativa cuja sequência preencha corretamente as lacunas da 
seguinte frase:

“Nós ______________  encontramos o carro e as motos ____________       ______________ .

a) mesmos - bastante - avariados.
b) mesmo - bastantes - avariados.
c) mesmos - bastantes - avariado.
d) mesmo - bastante - avariada.
e) mesmos - bastantes - avariadas.

10 — O amor é como uma corruíra no jardim — de repente ela canta e muda toda a 
paisagem. (TREVISAN, Dalton. Ah, é?. Record, Rio de Janeiro, 1994, p. 05)

Lendo a mini-história acima, é possível inferir:

I. que o amor transforma.
II. que a corruíra é um tipo de pássaro.
III. que o amor nasce lentamente como uma flor.

Assinale a opção verdadeira.

a) Estão corretas as opções I e II.
b) Estão corretas as opções II e III.
c) Estão corretas as opções I e III.
d) Apenas a opções II está correta.
e) Nenhuma das opções está correta.
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MATEMÁTICA

11 O perímetro de um quadrado é igual a 16 m. Logo, a sua área é de:

a) 256 m².

b) 64 m².

c) 4 m².

d) 16 m².

e) 100 m².

12 Um vendedor de livros cobra das pessoas que pagarem seus boletos depois da 
data do vencimento uma taxa de juros simples de 9% ao mês (0,3% ao dia). Se a 
professora Adriana comprou um livro pelo preço de R$32,00 e pagou o boleto com 10 
dias de atraso, ela pagou juros de:

a) R$0,96.

b) R$9,60.

c) R$2,88.

d) R$0,32.

e) R$3,20.

13 As décadas são agrupamentos de 10 anos e os séculos de 100 anos. Assim, 248 
anos correspondem a:

a) 2 séculos, 4 décadas e 8 anos.

b) 2 séculos, 8 décadas e 4 anos.

c) 8 séculos, 4 décadas e 2 anos.

d) 4 séculos, 4 décadas e 8 anos.

e) 2 séculos, 4 décadas e 4 anos.



[ 6 ]

14 Um minuto tem 60 segundos e 1 hora tem 60 minutos. A fração da hora correspondente 
a 45 minutos é:

a) .

b) .

c) .

d) .

e) .

15 Analise as funções 3
)( xxf −=    e   4)( −= xxg  e marque a opção CORRETA:

a) f(x) é uma função do primeiro grau e g(x) não é.

b) as duas funções são do primeiro grau.

c) g(x) é uma função do primeiro grau e f(x) não é.

d) f(x) é uma função do segundo grau e g(x) não é.

e) as duas funções não são do primeiro grau.

16 O percentual que mais se aproxima da área do polígono ABCDEFA em relação à 
área do retângulo HGPFH é:

a) 43%. 

b) 40% .

c) 44% .

d) 42% .

e) 45% .



[ 7 ]

17 Dados os conjuntos H = {1, 3, 5, 7, 9}   e   F = {2, 3, 4, 6, 8, 12}, o número de 
elementos do conjunto H U F é:

a) 10.
b) 12.
c) 11.
d) 9.
e) 13.

18 Uma mercadoria custava R$ 50,00 e, após um reajuste, passou a custar R$ 52,00. 
Este reajuste foi de:

a) 2%.
b) 6%.
c) 4%.
d) 5%.
e) 1%.

19 Para preparar 20 lanches, Dona Paula gasta 5 embalagens de pão de forma. 
Mantendo essa mesma proporção e desejando preparar 60 lanches, serão necessárias:

a) 15 embalagens.
b) 12 embalagens.
c) 18 embalagens.
d) 16 embalagens.
e) 10 embalagens.

20 Anderson e Paulo fizeram uma sociedade para comprar alguns móveis para a casa 
de seus pais. Anderson entrou com a quantia de R$ 450,00 e Paulo com R$ 550,00. Dois 
anos depois, eles venderam os mesmos móveis por R$ 800,00. Se a divisão do valor 
recebido com a venda deve ser diretamente proporcional aos valores da contribuição 
inicial de cada irmão, o valor que cada um receberá será de:

a) Anderson R$ 360,00 e Paulo R$ 440,00. 
b) Anderson R$ 350,00 e Paulo R$ 450,00.
c) Anderson R$ 370,00 e Paulo R$ 430,00.
d) Anderson R$ 340,00 e Paulo R$ 460,00.
e) Anderson R$ 300,00 e Paulo R$ 500,00.
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