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PORTUGUÊS

Leia o texto  e responda as questões 01, 02 e 03:

Mau agouro

O vizinho de dona Manuela vem falar com ela:
– Seu gato miou a noite inteira. É bom tomar cuidado. Isso

é sinal de morte!
– Ai!, Jesus! Quem será que vai morrer?
– Vai ser o seu gato, se ele continuar a miar daquele jeito.

(Revista Seleção de piadas, n° 6. São Paulo, Escala, 1999.)

01 – Analise as afirmações abaixo relacionadas com o  texto e
escolha a opção correta.

A) O gato estava doente e podia morrer.
B) A dona do gato ficou preocupada com a saúde do gato.
C) A dona do gato não entendeu o que o vizinho estava falando.
D) O vizinho de dona Manuela estava preocupado com o gato e

queria ajudar.
E) Dona Manuela entendeu o que o vizinho estava falando e

tomou providências.

02 – Os verbos morr er, continuar e falar, presentes no texto,
estão no:

A) Presente do indicativo;
B) Futuro do subjuntivo;
C) Gerúndio;
D) Infinitivo;
E) Particípio.

03 – A palavra Ah!  que aparece no texto é:

A) verbo;
B) numeral;
C) conjunção;
D) preposição;
E) interjeição.

04 – Qual das palavras abaixo não se escreve com H?

A) hérnia
B) hesitar
C) homem
D) húmido
E) hélice

05 – A única palavra que traz ditongo é:

A) poeta
B) coelho
C) paizinho
D) Tietê
E) paisinho

06 – Observe a frase: “O diretor não pode deferir  a solicitação
do aluno hoje.” A palavra em destaque tem o significado igual
a:

A) mandar
B) atender
C) diferir
D) rejeitar
E) consertar

07 – Assinale a alternativa em que as palavras estão em ordem
alfabética:

A) avião, dilema, adiantado, zebra, febre, arco, beleza;
B) beleza, adiantado, avião, dilema, zebra, febre, arco;
C) avião, arco, adiantado, dilema, febre, beleza, zebra;
D) adiantado, avião, arco, beleza, dilema, febre, zebra;
E) adiantado, arco, avião, beleza, dilema, febre, zebra.

08 – De acordo com o novo acordo ortográfico, em qual das
alternativas abaixo os elementos podem ser unidos sem o hífen?

A) auto ônibus
B) extra atmosférico
C) ultra apressado
D) auto afirmação
E) semi interno

Observe a tira e responda as questões 09 e 10.
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09 – Observe o diálogo de Mafalda e Susanita e assinale a
opção correta:

A) As amigas estão fazendo a lição.
B) Susanita gosta muito de estudar e fazer tarefas.
C) Mafalda  entende a amiga.
D) A amiga de Mafalda não gosta de fazer tarefas.
E) Susanita está muito ocupada estudando.

10 – No último quadrinho Susanita diz: “É que eu sou gente
demais.” O verbo sou está no:

A) pretérito perfeito do indicativo;
B) presente do subjuntivo;
C) pretérito imperfeito do indicativo;
D) presente do indicativo;
E) futuro do subjuntivo.

11 – Alguns substantivos têm um só gênero gramatical para
designar pessoas de ambos os sexos. Qual das alternativas
abaixo está constituída de três substantivos desta espécie?

A) a testemunha, a criança, a vítima;
B) a criança, o agente, o cônjuge;
C) a testemunha,  o mestre, a patroa;
D) o mestre, a criança, o parente;
E) a jovem, o agente, a criança.

12 – Assinale a alternativa que aparece um substantivo coletivo:

A) amor
B) avião
C) arquipélago
D) bem-te-vi
E) Adriano

13 – Assinale a alternativa em que a palavra CARROSSEL está
separada corretamente:

A) ca- rro- ssel
B) car- ro- ssel
C) car- ros- sel
D) ca-rros- sel
E) carro-ssel

14 – Observe as palavras abaixo e marque a opção que apresenta
apenas palavras com dígrafo:

A) arroz, frio, vidro;
B) prateleira, chave, ninho;
C) queijo, tampa, osso;
D) floco, galinha, passo;
E) preto, frasco, flácido.

15 – Na frase: ‘Uns meninos derrubaram o jarro.’ O artigo definido
é:

A) Uns

B) Menino
C) Jarro
D) Derrubaram
E) O

16 – Em qual das alternativas, o numeral cardinal não
corresponde ao ordinal?

A) sexagésimo quarto – 64
B) septingentésimo – 700
C) sexcentésimo trigésimo  – 633
D) quadragésimo nono – 49
E) vigésimo terceiro – 23

17 – Sob o ponto de vista da ortografia, marque a opção correta
em relação às frases abaixo:

I. No próximo ano, será feito novo censo escolar.
II. Não teve censo crítico nem de humor.
III. Ela precisa ter bom senso para agir com sabedoria.

A) Apenas a I está correta.
B) Apenas a II está correta.
C) Apenas a III está correta.
D) Apenas a I está incorreta.
E) Apenas a II está incorreta.

18 – Assinale a alternativa em que a palavra segue a mesma
regra de acentuação de cenário:

A) juízes
B) saúde
C) funcionário
D) látex
E) monótona

19 – Observe as palavras abaixo e assinale a opção em que uma
das palavras necessita de acento gráfico:

A) amor, canjica, miolo;
B) nuvem, roupa, afeto;
C) moeda, reporter, mesa;
D) miolo, escola, venda;
E) ilegal, luta, professor.

20 – Observando as palavras abaixo, a única que possui hiato
é:

A) saudável
B) empório
C) moeda
D) manteiga
E) roubo
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MATEMÁTICA

21 – Para o consumo de uma família de 14 pessoas, seu Manoel,
o patriarca, compra ovos para o café da manhã. No início da
semana, ele comprou 20 ovos. Vendo que seria pouco para a
família, no dia seguinte ele comprou o dobro do dia anterior e
mais 18 na quinta-feira. Ao longo dessa semana quantos ovos
foram comprados por seu Manoel?

A) 100
B) 82
C) 104
D) 78
E) 108

22 – No dia 27 de janeiro de 2010, o valor do dólar estava cotado
em R$ 1,85. Nesse mesmo dia, um turista brasileiro foi aos Estados
Unidos, levando consigo uma quantia de R$ 1.850,00. Levando
em consideração que ele passou num câmbio brasileiro e trocou
os reais em dólares, com quantos dólares ele ficou?

A) quinhentos;
B) cinco mil;
C) três mil e duzentos;
D) mil e duzentos;
E) mil.

23 – Na tarefa de casa do garoto Agripino veio o seguinte
exercício:

Some os números que se pedem:

Se o jovem Agripino resolver corretamente a questão, a resposta
será:

A) 1894
B) 1895
C) 1896
D) 1897
E) 1898

24 – Na expressão 35 + (4 × 11) – (28 ÷ 7), o resultado será igual
a:

A) 75
B) 111
C) 207
D) 100
E) 106

25 – Seu Rômulo vende picolés na praia. No domingo no seu
carrinho havia 44 picolés de morango, 33 de goiaba e 36 de
castanha. Se foram vendidos  exatamente 80 picolés, quantos
picolés sobraram?

A) 87
B) 40
C) 33
D) 35
E) 29

26 – Ricardo recebeu R$ 100,00 de mesada de seu pai. Foi a uma
loja e comprou dois relógios de R$ 16,00 cada. Logo após,
passou numa loja de sapatos e comprou um tênis que custava
R$ 56,00. Após essas compras, quanto restou de sua mesada?

A) R$ 10,00
B) R$ 8,00
C) R$ 6,00
D) R$ 12,00
E) R$ 2,00

27 – Uma aluna recebeu R$ 20,00 da mãe para lanchar na cantina
do colégio, durante o mês. Se ela gastou R$ 3,50 por semana
com seus lanches, quanto sobrou do dinheiro após quatro
semanas?

A) R$ 4,50
B) R$ 5,50
C) R$ 6,00
D) R$ 6,50
E) R$ 5,00

28 – Houve uma campanha de arrecadação de alimentos numa
cidade que foi afetada pelas enchentes.  Foram arrecadados 85
sacos de farinha, 105 de feijão, 110 de arroz e 50 sacos de
macarrão. Sabendo-se que a quantidade total de sacos de
alimentos será dividida para 5 instituições de caridade, com
quantos sacos ficará cada instituição?

A) 65
B) 70
C) 75
D) 80
E) 85

29 – O triplo das goiabas que seu Jorge colheu no sítio onde
trabalha é igual a 540. Quantas goiabas seu Jorge colheu?

A) 100
B) 125
C) 90
D) 85
E) 180

30 – Considere o número romano: MCXXXIV. Transformando-
o em um algarismo indo-arábico, se obterá o número:

A) 1134
B) 2232
C) 1173
D) 1433
E) 1243
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CONHECIMENTOS GERAIS

31 – A imagem abaixo é de um trem, o qual é um meio de transporte
que está incluído no sistema:

http://files.nireblog.com/blogs/juntas_somos_uma/files/trem.bmp

A) rodoviário;
B) ferroviário;
C) aéreo;
D) hidroviário;
E) A e B estão corretas.

32 – O meio de comunicação que a jovem senhora abaixo está
utilizando é:

http://img.blogs.abril.com.br/1/davintedigital/imagens/jornal-do-futuro.jpg

A) um jornal;
B) uma revista;
C) a internet;
D) uma televisão;
E) um rádio.

33 – O dia de Reis é comemorado em:

A) 02 de janeiro;
B) 04 de janeiro;
C) 06 de janeiro;
D) 02 de fevereiro;
E) 06 de fevereiro.

34 – Essa autoridade política tem como papel representar os
estados-membros da federação brasileira, é denominado:

A) governador;
B) senador;
C) deputado estadual;
D) deputado federal;
E) vice-governador.

35 – Segundo o pesquisador SANTOS, os primeiros fundadores
do município de Cuitegi foram os índios:

A) Tapajós;
B) Potiguaras;
C) Tupis;
D) Giss;
E) Tikuna.

36 – Por volta de 1860 surgiu um povoado onde depois seria o
atual município de Cuitegi. Esse povoado cresceu em torno de
uma árvore denominada:

A) Cuitegi;
B) Tegio;
C) Cuité;
D) Giss;
E) Mandacarú.

37 – Antes de ser elevada a cidade por volta de 1936 à 1938,
Cuitegi era distrito de:

A) Alagoinha;
B) Guarabira;
C) Mulungu;
D) Pilões;
E) Alagoa Grande.

38 – Aponte a única cidade que não faz limite geográfico com a
cidade de Cuitegi.

A) Alagoinha;
B) Pilões;
C) Pilõezinhos;
D) Mari;
E) Guarabira.

39 – Os principais recursos minerais que são extraídos do
município de Cuitegi são:

A) a argila e a areia;
B) a argila e o calcário;
C) o calcário e a areia;
D) o calcário e o arenito;
E) o arenito e a areia.

40 – A cidade de Cuitegi está localizada:

A) na zona da mata da Paraíba;
B) no sertão paraibano;
C) no agreste paraibano;
D) na serra da Borborema;
E) na baixa da Borborema.


