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PORTUGUÊS 
 

Leia o texto I para responder as questões 01 e 02.  

 

Convite 
Poesia   

é brincar com palavras   

como se brinca   

com bola, papagaio, pião. 

Só que   

bola, papagaio, pião   

de tanto brincar   

se gastam.   

As palavras não:   

quanto mais se brinca    

com elas   

mais novas ficam. 

Como a água do rio   

que é água sempre nova. 

Como cada dia   

que é sempre um novo dia. 

Vamos brincar de poesia? 

 
Paes, José Paulo. Poemas para brincar.São Paulo : Ática,1990. 

 

01. Segundo o poema pode-se afirmar que: 

I. As palavras gastam-se assim como os brinquedos. 

II. Não é bom brincar de poesia. 

III. As palavras ficam sempre novas, nunca acabam. 

 

Está correto o que se diz em: 

A) I 

B) II 

C) III                 

D) I e II 

E) II e III 

 

02. Na palavra poesia encontramos: 

A) dois ditongos; 

B) dois hiatos;                        

C) um ditongo e um hiato; 

D) um tritongo; 

E) um hiato e um tritongo. 

 

03. Que artigos completam corretamente as frases abaixo: 

I. Você conhece ___ dono deste carro? 

II. ___dia a gente se encontra. 

III. Meu sonho é comprar ___ casa. 

 

A) a – o – a 

B) as – os – as 

C) o – um – uma  

D) uma – um – uma 

E) o – uma – o  

 

04. Assinale a alternativa em que o verbo não está correta-

mente colocado: 

A) Eu comprei um carro novo. 

B) Luciana vendeu a casa. 

C) Eu comprarei uma casa ontem. 

D) As crianças brincam no parque. 

E) O pai ajudou o filho na tarefa. 

05. Os pronomes de tratamento Vossa Alteza, Vossa excelên-

cia e Vossa Majestade, respectivamente, são usados para: 

A) Reis, Juízes e Príncipes; 

B) Príncipes, professores e cardeais; 

C) Imperadores, duques e sacerdotes; 

D) Príncipes, altas autoridades e Reis; 

E) Sacerdotes, Reis e Juízes.  

 

06. O verbo trazer, conjugado na 3º pessoa do plural, no pre-

térito perfeito do modo indicativo fica: 

A) Trouxe 

B) Trazido 

C) Trariam 

D) Traria 

E) Trouxeram 

 

07. Observe a frase: 

“No último concurso público não houve nenhum problema 

sério, apenas a chegada de alguns candidatos retardatários.” 

A palavra em destaque poderia ser substituída corretamente 

pela palavra que se encontra na alternativa: 

A) Alterados 

B) Reclamatários 

C) Atrasados 

D) Retardados 

E) Doentes 

 

08. Observe a frase: 

“Índios reclamaram seus direitos perante o juiz.” 

As palavras em destaque possuem, respectivamente: 

A) Hiato, ditongo, ditongo 

B) Tritongo, hiato, ditongo 

C) Ditongo, ditongo, hiato 

D) Ditongo, ditongo, ditongo 

E) Ditongo, hiato, ditongo 

 

09. Observe as frases e assinale a que apresenta erro gramati-

cal: 

A) As paródias foram bem elaboradas. 

B) Arranjei dinheiro para mim comprar um carro. 

C) O condicionador de ar mostrou-se defeituoso. 

D) Chegamos ao clímax da situação. 

E) Comprei este vestido na loja de uma amiga. 

 

10. Observe o trecho a seguir, retirado da música Fotos, de 

Victor & Leo: 

Uma vida pra tirar você da minha 

Só seus flashes disparam meu coração 

Já rasguei as fotos, mas em pensamento 

Guardo marcas do seu beijo e solidão 

Qual das palavras abaixo, retiradas do texto, é polissílaba? 

A) Disparam 

B) Solidão 

C) Rasguei 

D) Pensamento 

E) Só 
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11. Nos dicionários as palavras aparecem em ordem alfabéti-

ca. Como podemos organizar as palavras abaixo: 

árvore – vício – casamento – diário 

foguete – zebra – isca – velhinho 

A) diário – casamento – isca – árvore – vício – velhinho 

– foguete – zebra 

B) árvore – casamento – diário – foguete – isca – velhi-

nho – vício – zebra 

C) zebra – vício – árvore – casamento – foguete – diário 

– velhinho – isca 

D) árvore – diário – foguete – casamento – isca – vício 

– zebra – velhinho 

E) foguete – velhinho – zebra – isca – vício – diário – 

árvore – casamento 

 

12. Observe os pares de palavras abaixo e indique o único 

que é de palavras antônimas: 

A) magro – gordo 

B) bom – agradável 

C) pouco – limitado 

D) alegre – feliz 

E) discreto – descrito 

 

13. Qual das frases abaixo apresenta um número fracionário: 

A) Foram escolhidos seis candidatos para a final. 

B) Adicionei 1/2 litro de leite. 

C) Ela ganhou o dobro de figurinhas que comprou. 

D) Eu moro no décimo andar. 

E) Comprei vinte e três presentes para doar. 

 

14. Complete as frases abaixo com as palavras adequadas, em 

seguida indique a sequência correta: 

I. A menina não agiu com _______ ao comentar sobre 

o acontecido. 

II. Não cheguei cedo no trabalho porque o ________ 

estava  muito lento. 

III. Preciso ________ aquele casaco que está rasgado. 

 

A) descrição – tráfego – coser 

B) discrição – tráfico – cozer 

C) descrição – tráfego – cozer 

D) discrição – tráfego – coser 

E) discrição – tráfico – cose 

 

15. Observe a tira e assinale o verbo que está no gerúndio: 

 

A) abaixo 

B) está 

C) recortando 

D) receita 

E) imprensa 

 

16. Qual dos substantivos abaixo é composto: 

A) árvore 

B) alegria 

C) girassol 

D) pedreiro 

E) livro 

 

17. O coletivo de religiosos é: 

A) flora 

B) acervo 

C) clero 

D) fauna 

E) assembleia 

 

18. O plural de funil é: 

A) funiles 

B) funeis 

C) funis 

D) funilis 

E) fune 

 

19. O único verbo abaixo que é da 2ª  conjugação é: 

A) amar 

B) falir 

C) cobrir 

D) por 

E) sair 

 

20. Na frase “Eu ganhei um lindo brinquedo no sorteio.” O 

adjetivo é: 

A) ganhei 

B) brinquedo 

C) sorteio 

D) lindo 

E) eu 

 

 

MATEMÁTICA 
 

21. Um excelente jogador de basquete constatou que a cada 8 

arremessos que faz, acerta 6. Logo, se ele fizer 80 arremes-

sos, quantos acertará? 

A) 52 

B) 59 

C) 34 

D) 42 

E) 60 
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22. Um professor dá 8 aulas por mês em uma determinada 

sala de aula. Sabe-se também que ele só dá aula em 9 meses 

do ano e que em 4 desses meses ele deixa de dar 2 aulas por 

causa de feriados. Logo, podemos concluir que em todo o ano 

ele dá um total de aulas nessa sala de: 

A) 64 

B) 80 

C) 23 

D) 72 

E) 66 

 

23. Analise as seguintes afirmativas: 

I. O número -2 pertence ao conjunto dos números Re-

ais; 

II. O numero -2 pertence ao conjunto dos números In-

teiros; 

III. O numero -2 pertence ao conjunto dos números Na-

turais; 

IV. O número 0,333..., que é uma dízima periódica, per-

tence ao conjunto dos números Racionais. 

 

Está correto o que se afirma em: 

A) I e II, apenas 

B) III, apenas 

C) Todas 

D) I, II e IV, apenas 

E) I, II e III, apenas 

 

24. A forma geométrica que tem todos os lados iguais e todos 

os ângulos internos retos (iguais a 90 graus) é o: 

A) Pentágono 

B) Triângulo 

C) Quadrado 

D) Hexágono 

E) Heptágono 

 

25. Um jogador, em toda a sua carreira, fez 588 gols. Desses 

gols, a terça parte foi feita utilizando a cabeça. Pode-se con-

cluir que o número de gols que não foram feitos “de cabeça” 

se encontra na alternativa: 

A) 392 

B) 196 

C) 585 

D) 591 

E) 234 

 

26. Um médico tem um contrato com uma clínica. Esse con-

trato reza que o médico deve receber ¾ (três quartos) do valor 

de cada consulta que ele atende. Se ele atender 432 consultas, 

e a consulta custar R$ 48,00, quanto ele receberá? 

A) R$ 12.000,00 

B) R$ 11.500,54 

C) R$ 12.000,54 

D) R$ 15.552,00 

E) R$ 17.000,00 

 

27. No Japão, as horas são adiantadas em 12 horas em relação 

ao horário de Brasília. Sabendo disso, se uma pessoa viajou 

de Brasília às 7 horas da manhã com destino ao Japão e gas-

tou 18 horas de viagem, chegando no dia seguinte, o horário 

local estava marcando: 

A) 10 horas da manhã 

B) 11 horas da manhã 

C) 1 hora da manhã 

D) 1 hora da tarde 

E) 11 horas da noite 

 

28. O preço de cada DVD original em uma loja é de R$ 

19,00. Há uma bancada de venda de DVDs piratas em frente 

à essa loja, onde o DVD custa R$ 2,00. Com o dinheiro de 

comprar 4 DVDs na loja de originais uma pessoa compraria 

quantos DVDs na bancada dos DVDs piratas? 

A) 76 

B) 38 

C) 16 

D) 17 

E) 88 

 

29. Uma certa granja decidiu doar 18 dúzias de ovos que 

serão divididas entre 4 famílias carentes. Quantos ovos cada 

família receberá? 

A) 50 

B) 51 

C) 52 

D) 53 

E) 54 

 

30. O valor de 1 x 2 + 3 x 4 + 5 x 6 + 7 x 8 + 9 x 10 se encon-

tra na alternativa: 

A) 173 

B) 124 

C) 190 

D) 167 

E) 216 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

31. As primeiras penetrações que aconteceram no município 

de Poço Verde datam de: 

A) 1509 

B) 1609 

C) 1709 

D) 1809 

E) 1909 

 

32. No Decreto-Lei Estadual de 07 de dezembro de 1944 o 

município de Poço Verde aparece como distrito de: 

A) Simão Dias 

B) Tobias Barreto 

C) Campos 

D) Lagarto 

E) Riachão do Dantas 

 

33. O nome do Município de Poço Verde veio de um poço 

situado na fazenda do senhor Sebastião Dórea, que era mais 

conhecida como: 

A) Fazenda do Rio Real 

B) Fazendo do Rio Formoso 

C) Fazenda do Rio Aberto 

D) Fazenda do Rio Profundo 

E) Fazenda do Rio Bonito 
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34. A economia do Município de Poço Verde é baseada 

na(no): 

A) Pecuária 

B) Comércio 

C) Indústria 

D) Agricultura 

E) Serviço 

 

35. O(a) padroeiro(a) do município de Poço Verde é: 

A) Santa Cruz 

B) São Sebastião 

C) Nossa Senhora da Conceição 

D) Santo Antônio 

E) Nossa Senhora das Dores 

 

36. O meio de comunicação abaixo é muito antigo e só tinha 

um tipo de utilização que é a de tocar discos cujo nome é: 

A) projetor de imagens 

B) som 3 em 1 

C) rádio-gravador 

D) vitrola 

E) mp3 

 

37. A imagem abaixo é um meio de transporte terrestre: 

 
 

A) individual 

B) familiar 

C) coletivo 

D) de carga 

E) de passeio 

 

38. O dia da bandeira nacional é comemorado em: 

A) 19 de agosto 

B) 19 de setembro 

C) 19 de outubro 

D) 19 de novembro 

E) 19 de dezembro 

 

39. A imagem abaixo é um tipo de extrativismo: 

 
 

I. mineral 

II. animal 

III. vegetal 

 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) III, apenas; 

D) I e II, apenas; 

E) I e III, apenas. 

 

40. O teleférico é qualquer meio de transporte que se movi-

menta através de: 

A) cabos 

B) fios 

C) trilhos 

D) rodovia 

E) rio 

 

 


