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PORTUGUÊS 
 

Observe a imagem abaixo e responda as questões 01, 02, 03 e 

04. 

 
http://dongadesenhos.blogspot.com/2009/12/charges-de-natal.html 

 

01. A imagem acima faz menção: 

A) ao esfriamento da terra; 

B) às chuvas de verão que acontecem no Brasil, em es-

pecial na região sudeste; 

C) ao aquecimento global; 

D) aos furacões, que acontecem em especial na região 

norte do planeta; 

E) à tristeza do nosso planeta Terra. 

 

02. No primeiro balão na conversa entre o papai Noel e o 

planeta Terra registra-se uma frase, predominantemente: 

A) conclusiva 

B) exclamativa 

C) afirmativa 

D) interrogativa 

E) negativa 

 

03. A palavra NÃO que aparece no segundo balão é um ad-

vérbio de: 

A) negação 

B) modo 

C) lugar 

D) dúvida 

E) afirmação 

 

04. A palavra QUERO que também aparece no segundo balão 

é um verbo que se encontra no: 

A) pretérito imperfeito 

B) presente 

C) futuro do pretérito 

D) pretérito imperfeito 

E) pretérito mais que perfeito 

 

05. As palavras balão, amor, cheiro, chapéu e diadema, em 

ordem alfabética ficam: 

A) amor, cheiro, chapéu, balão e diadema 

B) cheiro, diadema, balão, amor e chapéu 

C) amor, balão, cheiro, chapéu e diadema  

D) balão, chapéu, amor, cheiro e diadema  

E) amor, balão, chapéu, cheiro e diadema 

 

 

Observe a charge e responda as questões 06 e 07. 

 
http://www.arionaurocartuns.com.br/charge32.shtml 

 

06. Observando a imagem acima pode-se concluir que: 

A) as dançarinas estão empolgadas com a bebedeira do 

motorista; 

B) as dançarinas querem pegar uma carona com o mo-

torista que não bebeu álcool; 

C) o motorista entende que está bêbado e não quer diri-

gir; 

D) a morte é a mais empolgada com a situação presente; 

E) a morte não quer que o motorista dirija bêbado. 

 

07. A palavra EU que aparece no segundo balão é um: 

A) verbo 

B) adjetivo 

C) pronome 

D) substantivo 

E) advérbio 

 

08. Assinale a alternativa em que só aparecem interjeições de 

alívio. 

A) Oi/ufa!/ai; 

B) Ui/ainda bem/arre; 

C) Credo/ ufa!/ai; 

D) Oxalá/ufa!/ui; 

E) Ufa!/uff!/arre!. 

 

Com a charge a seguir responda as questões 09, 10 e 11. 

 
http://www.glimboo.com/imagens_charges.php 
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09. A palavra ZECA que aparece no primeiro quadro é um 

substantivo: 

A) próprio 

B) composto 

C) derivado 

D) simples 

E) comum 

 

10. Quando Zeca diz: “Fala que eu tô em uma reunião com o 

chefe”. Ele diz isso porque: 

A) realmente está em reunião com o chefe; 

B) está muito ocupado fazendo uma série de relatórios 

para o chefe; 

C) está doente e não pode atender ao telefone; 

D) está trabalhando demais  e precisa de umas férias; 

E) simplesmente finge que está trabalhando e não quer 

aborrecimentos. 

 

11. Ao saber que quem está ao telefone é seu chefe, Zeca 

fica: 

A) feliz 

B) atencioso 

C) supreso 

D) ansioso 

E) triste 

 

Considere a charge a seguir e responda as questões 12, 13 e 

14. 

 
http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/category/cultura/charges/ 

 

12. A palavra GAMBIARRA que aparece na charge tem o 

significado de emenda, e também, pode significar o que co-

nhecemos popularmente como: 

A) cachorro 

B) gato 

C) pato 

D) galo 

E) mico 

 

13. Quando o presidente Lula fala “vai ficar xóóóia”, ele 

afirma que: 

A) vai ficar perfeito; 

B) vai ficar bonzinho; 

C) vai ficar jóia; 

D) vai quebrar um galho; 

E) vai ficar um tesouro. 

 

14. A palavra MEDIDA que aparece no segundo quadro é: 

A) um adjetivo; 

B) uma interjeição; 

C) um verbo; 

D) um substantivo; 

E) um artigo. 

 

Leia o texto abaixo e responda as questões 15, 16 e 17. 

 

Refrigerante 

 

Um anão chega num bar e pede: 

- me de uma fanta... 

Pulando no balcão, depois de uma hora ele reclama: 

- eu vou embora ninguém me atende... 

Quando passa pelo lado do balcão vê outro anão pelo 

lado de dentro pulando: 

- uva ou laranja? 

 

15. A palavra DEPOIS, que aparece na terceira linha em 

destaque é: 

A) monossílaba; 

B) dissílaba; 

C) trissílaba; 

D) polissílaba; 

E) tônica. 

 

16. Assinale a única alternativa que não é sinônimo de pular. 

A) Saltar 

B) Lançar 

C) Pulsar 

D) Subir 

E) Paralisar 

 

17. As palavras UVA e LARANJA, que, contextualmente, 

aparecem no texto acima são, respectivamente: 

A) substantivos; 

B) adjetivos; 

C) adjetivo e advérbio; 

D) substantivo e adjetivo; 

E) advérbios. 

 

18. Lendo a frase abaixo conclui-se que o significado da 

palavra pulcritude é: 

“A donzela é pura pulcritude”. 

A) pureza 

B) lealdade 

C) formosura 

D) bondade 

E) leveza 

 

19. O feminino da palavra pavão é: 

A) pavã 

B) pavoa 

C) pavão 

D) pava 

E) pavo 
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20. Os vocábulos “BRONTOSSAUROS e GOELAS” fazem 

corretamente a separação silábica em:  

A) bron – tos – sau – ros / goe – las  

B) bron – to – ssau – ros / go – e – las  

C) bron – tos – sau – ros / go – e – las  

D) bronto – ssau – ros / go – e – las  

E) bron – tossau – ros / goe – las 

 

 

MATEMÁTICA 
 

21. A quantia de R$ 960,00 dividido por 6 é igual à: 

A) 269 

B) 260 

C) 250 

D) 170 

E) 160 

 

22. Os submúltiplos do Sistema Métrico Decimal são: 

I. o metro; 

II. o centímetro; 

III. o decímetro; 

IV. o quilômetro; 

V. o milímetro. 

 

Estão corretos os itens: 

A) I e II, apenas; 

B) I, II e III, apenas; 

C) II, III e IV, apenas; 

D) II, III e V, apenas; 

E) I, II, III, IV e V. 

 

23. Assinale a única alternativo em que não aparece um nú-

mero divisível por 4. 

A) 1116 

B) 2412 

C) 5435 

D) 6008 

E) 104 

 

24. O pingente abaixo apresenta a forma geométrica de um: 

 
http://www.pratafina.com.br/prod/pingente-envelhecido-vazado-c-marcassita-14977/ 

 

A) quadrado; 

B) losango; 

C) retângulo; 

D) triangulo; 

E) paralelogramo. 

 

 

 

 

 

 

 

25. Os resultados das operações abaixo são, consequentemen-

te: 

 
http://blogdaprofessoravirginia2010-virginia.blogspot.com/2010/03/matematica-com-

humor.html 

 

A) 8, 5, 7 

B) 9, 5, 7 

C) 10, 7, 6 

D) 8, 7, 6 

E) 7, 5, 8 

 

26. A quantidade que aparece abaixo por extenso fica: 

 
http://www.geometras.com.br/?tag=charges 

 

A) cento e oitenta e três; 

B) cento e oitenta e quatro; 

C) duzentos e oitenta e três; 

D) duzentos e oitenta e quatro; 

E) trezentos e oitenta e quatro. 

 

27. O sucessor do antecessor de 1158 é: 

A) 1157 

B) 1158 

C) 1159 

D) 1160 

E) 1161 

 

28. Para medir a temperatura usamos: 

A) a fita métrica; 

B) o dinheiro; 

C) o quilômetro; 

D) o álcool; 

E) o termômetro. 

 

29. A quantidade 1060 em algarismo romano fica: 

A) MLX 

B) MXL 

C) MMXLX 

D) LMLX 

E) MLLX 
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30. O conjunto abaixo é classificado como: 

{2,01001000100001...} 
 

A) não exata; 

B) natural; 

C) irracional; 

D) dízima periódica; 

E) racional. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

31. O primeiro meio de transporte da civilização foi: 

A) o animal; 

B) o homem; 

C) a carroça; 

D) a bicicleta; 

E) o barco. 

 

32. Segundo a história o primeiro tipo de transporte aquático 

foi a canoa que era utilizada para transportar pessoas e mer-

cadorias. As primeiras canoas eram feitas a partir: 

A) do plástico; 

B) da madeira cerrada; 

C) do tronco das árvores, onde eram escavadas; 

D) das folhas das palmeiras; 

E) nenhuma das alternativas estão corretas. 

 

33. Aponte a alternativa em que todos os itens são meios de 

comunicação, somente, de característica escrita. 

A) Rádio, TV e jornal; 

B) Jornal, revista e internet; 

C) Telefone, Podcast e revista; 

D) Podcast, jornal e TV; 

E) Jornal, Revista e carta. 

 

34. No processo de comunicação o feedback é: 

A) o retorno de informação ou, simplesmente, retorno; 

B) a etapa que recebe a mensagem, a quem é destinada; 

C) a ideia em que o emissor deseja comunicar; 

D) a pessoa que pretende comunicar uma mensagem, 

pode ser chamada de fonte ou de origem; 

E) estabelecido pelo mecanismo auditivo para decifrar a 

mensagem, para que o receptor a compreenda. 

 

35. O dia da Abolição da escravatura é comemorado em: 

A) 13 de janeiro; 

B) 13 de fevereiro; 

C) 13 de março; 

D) 13 de maio; 

E) 13 de junho. 

 

36. Dentro de um município os vereadores são responsáveis: 

I. pelas criações de leis; 

II. pela substituição do prefeito quando ausente do mu-

nicípio; 

III. pelas aprovações ou não de projetos que o prefeito 

envia para a assembleia. 

 

 

 

Estão corretos os itens: 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) III, apenas; 

D) I e II, apenas; 

E) I, II e III. 

 

37. O promotor de justiça ou público se caracteriza por: 

A) ser responsável pela criação das leis que estipulam 

os direitos e os deveres dos cidadãos; 

B) julgar as atitudes das pessoas e determina o cumpri-

mento ou não de punições que estão nas leis; 

C) exigir das pessoas o cumprimento das leis, fazendo 

com que sejam respeitadas e cumpridas; 

D) cuidar de nossa segurança; 

E) ser responsável pelo funcionamento de todas as 

áreas de uma cidade. 

 

38. Todos os itens abaixo fazem parte da formação dos ende-

reços de uma cidade, EXCETO: 

A) nome da rua; 

B) nome da avenida; 

C) número da casa; 

D) cep; 

E) via. 

 

39. Assinale a única alternativa em que aparece uma caracte-

rística ou serviço que atualmente não é realizado na zona 

rural dos municípios. 

A) Pecuária; 

B) Clínicas de repouso; 

C) Spas; 

D) Congestionamento; 

E) Hotéis fazenda. 

 

40. A Câmara Municipal de Jaboticabal é formada, de forma 

eletiva por:  

A) 09 vereadores; 

B) 10 vereadores; 

C) 13 vereadores; 

D) 15 vereadores; 

E) 17 vereadores. 

 


