
 
1 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
                    

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
                    

 
 

PORTUGUÊS 
 
01 – Assinale a palavra que se escreve com g : 
a) fuligem. b) ultrage. c) regeição. d) pagem. 
 
02 – Assinale a alternativa grafada incorretamente : 
a) privilégio. b) impecilho. c) disenteria. d) crânio. 
 
03 – Assinale a palavra que se escreve com z : 
a) chinez. b) cortez. c) montez.       d) robustez. 
 
04 – O coletivo de porcos é: 
a) matilha. b) alcatéia. c) vara.  d) tropa. 
 
05 – Assinale a alternativa grafada incorretamente : 
a) sarjeta. b) jeito.  c) monje. d) jiló. 
 
06 – A palavra Uruguai tem: 
a) 3 sílabas. b) 4 sílabas. c) 2 sílabas.    d) 5 sílabas. 
 
07 – Assinale a palavra que é substantivo: 
a) consigo. b) moça. c) lembrei. d) quanto. 
 
08 – A palavra que não tem h  é: 
a) húmido. b) hélice. c) hérnia. d) horda. 
 
09 – Assinale o substantivo abstrato: 
a) colina. b) gelo.  c) estrela. d) ódio. 
 
10 – Anuência quer dizer: 
a) consentimento.  c) freqüência. 
b) coerência.   d) declaração. 
 
11 – Assinale a alternativa que está acentuada 
incorretamente : 
a) jabá.  b) você. c) tatú.  d) cipó. 
  
12 – A palavra que se escreve com “x ”, é: 
a) enxofre. b) flexa. c) xuxu.  d) xarque. 
 
13 – Assinale a palavra grafada incorretamente : 
a) clareza.     b) camponeza. c) firmeza.        d) pobreza. 
 
14 – A frase: “Eu  trouxe o dinheiro”. 
Passada para o futuro ficaria. 
a) Eu traria o dinheiro.  c) Eu trazia o dinheiro. 
b) Eu trago o dinheiro.  d) Eu trarei o dinheiro. 
 

15 – Passando a frase: “Pedro saberá o que fazer”, 
para o passado ficará: 
a) Pedro sabe o que fazer. 
b) Pedro sabia o que fazer. 
c) Pedro soube o que fazer. 
d) Pedro saberia o que fazer. 
 
16 – O ordinal de 49 é: 
a) quadragésimo nono.    c) quarenta e nove. 
b) quarenta e nóvimo.    d) quadricentésimo nonagésimo. 
 
17 – Assinale a alternativa correta  quanto ao plural: 
a) cão - cãos.   c) pão - pães. 
b) irmão - irmões.  d) limão - limãos. 
 
18 – Assinale a alternativa onde as duas palavras s ão 
antônimas: 
a) acordar - levantar.  c) comprar - adquirir. 
b) ganhar - perder.  d) emprego - trabalho. 
 
19 – “O menino machucou  o pé”. O verbo está no: 
a) presente.   c) futuro do passado. 
b) futuro.   d) passado. 
 
20 – A frase: “A prova está difícil”, passando para  o 
plural fica: 
a) As provas estão difícil. 
b) As provas estão difíceis. 
c) As provas estavam difíceis. 
d) As provas estavam difícil. 
 

MATEMÁTICA  
 
21 – Nair comprou um DVD e um CD por R$ 126,10. O 
DVD custou R$ 84,30 mais que o CD. O preço do DVD 
é? 
a) R$ 117,20. b) R$ 105,20. c) R$ 97,20.   d) R$ 87,20. 
 
22 – Um pedreiro ganha R$ 75,00 por dia. Trabalhou 29 
dias. Neste período a sua despesa foi de R$ 1.990,0 0. 
Ele economizou? 
a) R$ 165,00.   c) R$ 185,00. 
b) R$ 175,00.   d) R$ 195,00. 
 
23 – O preço de um televisor é R$ 2.600,00. Pedro d eu 
R$ 390,00 de entrada o resto pagou em 17 prestações  
iguais. O valor de cada prestação é? 
a) R$ 130,00.   c) 220,00. 
b) R$ 230,00.   d) 103,00. 
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24 – Se efetuar a operação e colocar os resultados nos 
retângulos, o número do último retângulo é? 
 
             x  79  =              –  5195  =                                       
 
a) 19.900. b) 18.800. c) 19.800. d) 18.900. 
 
25 – Neste caso, o último retângulo vale: 
 
               :  26   =               +  199   =                                       
 
a) 377.  b) 388.  c) 488.  d) 477. 
 
26 – Uma carga composta de 3105 caixotes foi dividi da 
igualmente em 23 caminhões. Cada caminhão 
carregou? 
a) 135 caixotes.   c) 115 caixotes. 
b) 125 caixotes.   d) 105 caixotes. 
 
27 –  Um ônibus tem um banco de 7 lugares e vinte 
seis bancos de 2 lugares.  Viajam neste ônibus 83 
passageiros. Quantos passageiros estão em pé? 
a) 24.  b) 25.  c) 52.  d) 59.  
 
28 – Um quilo de alcatra custa R$ 13,80. Comprei 13  
quilos de alcatra. Paguei com 2 notas de R$ 100,00.  
O meu troco foi de? 
a) R$ 30,60.   c) R$ 20,60. 
b) R$ 20,40.   d) R$ 30,40. 
 
29 – Um pãozinho custa R$ 0,17 e um litro de leite R$ 
1,85. Mário comprou 13 pãezinhos e 3 litros de leit e. 
Pagou: 
a) R$ 6,76. b) R$ 7,76. c) R$ 7,67.       d) R$ 6,67. 
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 do meu salário valem R$ 1.140,00. 

O meu salário é: 
a) R$ 2.450,00.   c) R$ 2.750,00. 
b) R$ 2.250,00.   d) R$ 2.850,00. 
 
31 – Numa caixa d’água havia  1335 litros. Gastou-s e 
877 litros, ainda restam: 
a) 358 litros.   c) 459 litros. 
b) 558 litros.   d) 458 litros. 
 
32 – Um terreno quadrado de 15,5 metros de lado, fo i 
cercado com 7 fios de arame. Gastou-se de arame: 
a) 424 metros.   c) 334 metros. 
b) 434 metros.   d) 324 metros. 
 
33 – Um número somado com 12 e multiplicado por 9 
deu como resultado 225. Este número é: 
a) 10.  b) 11.  c) 12.  d) 13. 
 
34 – Joana possuía R$ 71,00. Marcos tinha R$ 85,00.  
Juntaram suas quantias para comprar 12 CDs de 
mesmo preço. Quanto custou cada CD? 
a) R$ 11,00.   c) R$ 13,00. 
b) R$ 12,00.   d) R$ 14,00. 
 
35 – Uma torneira está pingando 2 litros de água ca da 
meia hora. Quantos litros de água a torneira vazará  
das 6 horas de um dia até as 6 horas do outro dia? 
a) 48.  b) 24.  c) 72.  d) 96. 
 
 

Dada a tabela de preços:  
   Mercadoria      Preço  
Cerveja R$ 2,80 
Refrigerante R$ 1,40 
Pastel R$ 2,40 
Bauru R$ 5,00 
Hot Dog R$ 2,30 

 
Baseado na tabela acima resolva as questões  

de 36 a 40. 
 
36 – Um pai com seu filho compraram 2 refrigerantes  e 
2 pastéis. Gastou: 
a) R$ 7,60. b) R$ 7,40. c) R$ 6,60.       d) R$ 6,40. 
 
37 – Pedro comeu um pastel e bebeu uma cerveja. 
Pagou com uma nota de R$ 10,00. O troco foi de: 
a) R$ 4,80. b) R$ 5,80. c) R$ 4,60.       d) R$ 5,60. 
 
38 – Um menino veio com uma encomenda de 8 
pastéis e 5 Hot Dogs. Pagou com 4 notas R$ 10,00. O  
troco foi de: 
a) R$ 7,30. b) R$ 9,60. c) R$ 9,30.       d) R$ 8,60. 
 
39 – Um casal de namorados comeu 2 baurus e 
beberam 2 refrigerantes. Só tinham R$ 10,00. Ficara m 
devendo: 
a) R$ 3,80. b) R$ 2,80. c) R$ 3,40.       d) R$ 2,40. 
 
40 – A despesa de José foi de 3 cervejas e 2 Hot Do gs. 
Deu o dinheiro que tinha e ainda ficou devendo  
R$ 4,00. O dinheiro de José era: 
a) R$ 9,00. b) R$ 8,00. c) R$ 7,00.     d) R$ 10,00. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
41 – PAC quer dizer: 
a) Plano de Assistência ao Cidadão.                       
b) Planejamento e Avaliação de Crédito. 
c) Programa de Aceleração do Crescimento. 
d) Princípio de Ajuda de Custo. 
 
42 – O Estado de Tocantins faz parte da Região: 
a) Norte.   c) Nordeste. 
b) Centro-Oeste.   d) Sul. 
 
43 – O estado do Brasil que tem o maior número de 
municípios é: 
a) São Paulo.   c) Minas Gerais. 
b) Rio Grande do Sul.  d) Paraná. 
 
44 – As Unidades Federativas do Brasil são entidade s 
subnacionais autônomas, dotadas de governo e 
constituição próprios que, juntas, formam a Repúbli ca 
Federativa do Brasil. Atualmente o Brasil é dividid o 
política e administrativamente em: 
a) 27 estados e um distrito federal. 
b) 26 estados e um distrito federal. 
c) 25 estados, um distrito federal e um condado. 
d) 24 estados, um distrito federal e dois condados. 
 
45 – O vice-presidente eleito com Fernando Collor d e 
Mello assume a Presidência da República, em caráter  
definitivo em 1992,  quando o presidente Collor 
renuncia ao cargo, por estar sofrendo um processo 
de impeachment. Deixa o governo em 1° de janeiro de  
1995. Estamos falando de: 
a) Ulisses Guimarães.  c) José Sarney. 
b) Tancredo Neves.  d) Itamar Franco. 
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46 – O período de janeiro a maio é crítico para o 
combate à dengue. Cerca de 70% dos casos ocorrem 
neste período. Sobre a dengue, analise as sentenças  
abaixo:  
I- Qualquer picada do mosquito Aedes aegypti transmite o 
vírus da doença. 
II- As larvas se desenvolvem principalmente em água 
limpa. 
III- A dengue é uma doença leve. 
IV- O intervalo entre a picada e a manifestação da doença 
chama-se período de incubação. 
Estão corretas  apenas: 
a) II e IV. b) I e III. c) I e IV. d) II e III. 
 
47 – Em economia, BRIC é uma sigla que se refere 
a quatro países que se destacam no cenário mundial 
como países em desenvolvimento. Em 16 de 
junho de 2009, os líderes dos países do BRIC 
realizaram sua primeira reunião, e emitiram uma 
declaração apelando para o estabelecimento de uma 
ordem mundial multipolar. Desde então, realizam 
cúpulas anuais e, em 2011, convidaram a África do 
Sul a se juntar ao grupo, formando o BRICS. Dos 
países que formam o BRICS, a letra I representa a:  
a) Indonésia. b) Irlanda. c) Israel. d) Índia. 
 
48 – O atual Ministro da Fazenda do Governo Dilma, 
que também foi ministro do Governo Lula é: 
a) Renan Calheiros.  c) Henrique Meirelles. 
b) Guido Mantega.  d) Aldo Rebelo. 
 
49 – Insatisfeito com os preparativos da Copa do 
Mundo de 2014, o secretário geral da Fifa, Jérôme 
Valcke, reclama dos atrasos das obras dos estádios,  
do sistema hoteleiro e dos transportes, e afirma qu e 
os responsáveis pela organização da Copa no Brasil 
mereciam: 
a) um chute no traseiro. 
b) um chacoalhão. 
c) uma advertência. 
d) uma intervenção internacional. 
 
50 – O estudante Roberto Laudisio Curti, 21, é mort o 
por policiais que utilizaram um taser (arma de choq ue) 
para imobilizar o rapaz. Os agentes suspeitavam que  o 
brasileiro teria roubado um pacote de biscoitos em 
uma loja de conveniência. Este fato ocorreu na cida de 
de: 
a) Londres.   c) Rio de Janeiro. 
b) São Paulo.   d) Sydney. 
 
51 – Em meio a uma onda de violência que atinge o 
Estado de São Paulo, o ex-procurador-geral de Justi ça 
do Estado toma posse como novo secretário de 
Segurança Pública, substituindo Antonio Ferreira 
Pinto, que pediu dispensa do cargo. Em um ano, os 
casos de homicídio doloso, com intenção de matar, 
aumentaram 92% na capital paulista. O nome do 
substituto de Antonio Ferreira Pinto é: 
a) Fernando Grella Vieira. c) Benedito Roberto Meira. 
b) Luiz Mauricio Blazeck. d) Hélio Verza Filho. 
 
 
 
 
 
 
 

52 – Mais de 5,5 mil prefeitos tomaram posse dia 1º  de 
janeiro de 2013 em todo o Brasil. E mais de 50 
municípios vão ter que realizar novas eleições. Iss o 
acontece porque os eleitos para a prefeitura tivera m a 
candidatura barrada pela: 
a) Lei da Ficha Limpa.  c) Lei da Eleição Limpa. 
b) Lei da Malha Fina.  d) Lei do impedimento. 
 
53 – A ilha de Cuba, que os irmãos Castro dominam 
desde a década de 50 fica na: 
a) América do Norte.  c) Europa. 
b) América do Sul.  d) América Central. 
 
54 – Usain Bolt é o homem mais veloz do mundo, 
bateu sua própria marca no Campeonato Mundial de 
Atletismo de Berlim em 2009, com inacreditáveis: 
a) 9,18 s. b) 9,35 s. c) 9,58 s. d) 10,09 s. 
 
55 – Político paulista. Nasce em Rio Claro e morre em 
desastre de helicóptero no litoral fluminense. Em 1 987 
foi eleito presidente do Congresso Constituinte. Tr ata-
se de: 
a) Assis Chateaubriand. c) Tancredo Neves. 
b) Ulisses Guimarães.  d) Magalhães Teixeira. 
 
56 – No Município de Carapicuíba existem duas 
estações rodoviárias. Uma no centro da cidade que é  a 
Estação Carapicuíba e a outra é: 
a) Miguel Costa.  c) Inocêncio Seráfico. 
b) Santa Therezinha.  d) São Manoel. 
 
57 – Da região metropolitana de São Paulo, 
Carapicuíba pertence a Região: 
a) Leste. b) Sul.  c) Oeste. d) Norte. 
 
58 – Carapicuíba foi elevada à categoria de municíp io, 
emancipando-se de Barueri, em: 
a) 1940. b) 1948. c) 1965. d) 1973. 
 
59 – Carapicuíba, quanto a hidrografia, faz parte d a 
Bacia do: 
a) Alto Pinheiros.  c) Baixo Atibaia. 
b) Guararema.   d) Alto Tietê. 
 
60 – O tipo de indústria de transformação que 
prevalece em Carapicuíba é de Produtos: 
a) Têxteis.   c) Químicos. 
b) Alimentícios.   d) de Papel e Celulose. 
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