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20 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- A charge pode ser classificada como humorística por que: 

 

A. Não tem linguagem falada nem escrita. 

B. Conseguimos saber exatamente quando aconteceu. 

C. Satiriza uma situação atual. 

D. Os desenhos são mal feitos. 

E. Tem mais de um personagem interagindo. 

 

Para viver um grande amor perfeito, não basta ser apenas bom 

sujeito; é preciso também ter muito peito — peito de remador. 

É preciso olhar sempre a bem-amada como a sua primeira 

namorada e sua viúva também, amortalhada no seu finado 

amor. 

 

É muito necessário ter em vista um crédito de rosas no florista 

— muito mais, muito mais que na modista! — para aprazer ao 

grande amor. Pois do que o grande amor quer saber mesmo, é 

de amor, é de amor, de amor a esmo; depois, um tutuzinho com 

torresmo conta ponto a favor... 

 

Conta ponto saber fazer coisinhas: ovos mexidos, camarões, 

sopinhas, molhos, strogonoffs — comidinhas para depois do 

amor. 

 

É preciso saber tomar uísque (com o mau bebedor nunca se 

arrisque!) e ser impermeável ao diz-que-diz-que — que não 

quer nada com o amor. 

 

Mas tudo isso não adianta nada, se nesta selva oscura e 

desvairada não se souber achar a bem-amada — para viver um 

grande amor.    

 
Texto extraído do livro "Para Viver Um Grande Amor", José Olympio 

Editora - Rio de Janeiro, 1984, pág. 130. 

 

2- No trecho: “ é preciso também ter muito peito”, a expressão 

sublinhada quer dizer: 

 

A. Ter coragem. 

B. Ter medo. 

C. Ter respeito. 

D. Ter corpo, beleza. 

E. Ter amor. 

 

 

 

3- ―um tutuzinho com torresmo‖ 

A palavra sublinhada está no grau diminutivo. Qual das 

palavras abaixo também está? 

 

A. Ninho 

B. Sineta 

C. Grão 

D. Unha 

E. Ilha 

 

4- ―e ser impermeável ao diz-que-diz-que — que não quer nada 

com o amor.‖ Podemos interpretar esse trecho como um 

conselho para: 

 

A. Prestar atenção ao que diz quando estiver com a amada. 

B. Não conversar sobre tudo com a pessoa amada. 

C. Não viver o amor realmente. Só fingir. 

D. Evitar dar importância a fofocas. 

E. Ignorar a fala da amada e ouvir seu próprio coração. 

 

5- ―Mas tudo isso não adianta nada, se nesta selva oscura e 

desvairada não se souber achar a bem-amada — para viver um 

grande amor.‖ 

Para o autor: 

 

A. Não vale a pena esforçar-se para viver um grande amor. 

B. O amor só pode ser vivido plenamente a dois. 

C. O amor é para os desvairados, nunca para os selvagens. 

D. Só as bem amadas conseguem encontrar o amor. 

E. Não adianta procurar o amor: ele não existe. 

 

6- São acentuadas pela mesma regra que ‗uísque‘: 

 

A. raínha- juíz 

B. ruím- saída 

C. xiíta- raínhas 

D. país- baús 

E. saíu – caíu 

 

7- Assinale a alternativa correta de acordo com as normas da 

língua padrão: 

 

A. O iorgute facilita a perda de peso. 

B. Sempre que jogo bola, eu soo muito. 

C. Ninguém mais do que eu deseja que você seje muito 

feliz. 

D. Falta de moradia é um dos problemas sociais do Brasil. 

E. Tinha menas pessoas na aula de informática de ontem. 

 

8- Em qual das alternativas o emprego da vírgula está em 

desacordo com a norma padrão? 

 

A. João, Maria, Ricardo, Pedro e Augusto foram mais 

cedo. 

B. Mário, o professor de português, não veio hoje. 

C. Recife, 12 de fevereiro de 2014. 

D. Marcos, traga seu documento assim que puder. 

E. A ventania levou árvores, telhados pontes e animais. 
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9- É correto(a): 

 

A. Escrever ‗advinhar‘. 

B. Classificar como artigo indefinido a palavra sublinhada 

em: ―O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento.‖ 

C. A separação da palavra ‗na-scer‘. 

D. Afirmar que em ―A longa viagem começa por um 

passo", há um verbo. 

E. A acentuação de ‗rúbrica‘. 

 

10- Analise as frases abaixo: 

 

I. ―Para mim isso foi uma besteira tão grande.‖  Dado 

Dolabella, ao comentar acusação de ter agredido 

produtor da Record 

II. ―Não fiz laboratório porque sou formada.‖ Taís 

Araújo sobre interpretar jornalista em "Geração Brasil" 

III. ―Já imagino que vá ser ótimo.‖ 

Chandelly Braz sobre fazer par romântico com o 

namorado Humberto Carrão em "Geração Brasil‖ 

 

Assinale a alternativa que contém uma afirmação verdadeira: 

 

A. Na frase I há um advérbio de negação. 

B. Na frase II há um advérbio explicativo. 

C. Na frase III há um advérbio de tempo. 

D. Na frase I há um advérbio demonstrativo. 

E. Na frase II há um advérbio de afirmação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11- O humor da tirinha acontece quando: 

 

A. O pai percebe que Calvin fez algo errado. 

B. Calvin pergunta se o pai o ama mesmo sabendo a 

resposta. 

C. Calvin prova que não fez nada ruim. 

D. Calvin admite que fez algo errado. 

E. O pai dá a entender que vai deixar de amar Calvin. 

 

12- No segundo quadrinho podemos substituir o termo ―mesmo 

se‖, mantendo o sentido original da frase, por: 

 

A. Ainda que 

B. Quando 

C. Sem que 

D. Muito se 

E. Para que 

 

13- No terceiro quadrinho, a fala e a expressão do rosto do pai 

indicam que ele está: 

 

A. Convencido 

B. Desconfiado 

C. Amedrontado 

D. Comovido 

E. Bravo 

 

14- No último quadrinho, Calvin repete a palavra ‗muito‘. Qual 

a função dessa palavra na frase: 

 

A. Negar. 

B. Afirmar. 

C. Duvidar. 

D. Intensificar. 

E. Localizar. 

 

15- Pode-se afirmar que o sentimento predominante em Calvin 

é: 

 

A. Alegria 

B. Dor  

C. Medo 

D. Amor 

E. Compaixão 

 

16- Leia as frases e marque a que contém o emprego incorreto 

do verbo: 

 

A. "O brasileiro só têm três problemas: Café, almoço e 

jantar".  

Chico Anísio - Humorista  

 

B. "Não é o poder que corrompe o homem. O homem é 

que corrompe o poder". Ulisses Guimarães – Político 

 

C. "Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que 

oferece rosas".  

Thomas Cray (1716-1771) – Teólogo inglês.  

 

D. "Se a rosa tivesse outro nome, ainda assim teria o 

mesmo perfume".  

Willian Shakespeare - Dramaturgo inglês (Julieta em 

"Romeu e Julieta")  

 

E. "Quando o emprego vira um luxo, o salário fica um 

lixo".  

 José Maria de Jesus - Boia fria   Fonte: 

http://www.florianonet.com.br/politicoscorruptos/frase

s.html 

 

―Água é sempre a melhor opção para matar a sede e hidratar o 

corpo, afirma o nutrólogo Roberto Navarro, da Associação 

Brasileira de Nutrologia (ABRAN). Além disso, a água não tem 

nenhuma caloria, sendo a melhor opção para repor os líquidos 

perdidos por quem precisa controlar o peso. 

 

17- Podemos afirmar que o texto é sobre: 

 

A. O desperdício da água. 

B. As calorias presentes num copo de água. 

C. A escassez de água. 

D. Os nutrientes da água. 

E. Os benefícios da água. 

 

http://celebridades.uol.com.br/noticias/redacao/2014/04/17/produtor-da-record-diz-que-foi-empurrado-por-dolabella-por-causa-de-cafe.htm
http://entretenimento.uol.com.br/famosos/dado-dolabella/index.htm
http://entretenimento.uol.com.br/famosos/dado-dolabella/index.htm
http://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2014/04/16/formada-em-jornalismo-tais-araujo-sera-reporter-na-novela-geracao-brasil.htm
http://entretenimento.uol.com.br/famosos/tais-araujo/index.htm
http://entretenimento.uol.com.br/famosos/tais-araujo/index.htm
http://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2014/04/17/mocinha-de-geracao-brasil-chandelly-fara-par-com-namorado-na-novela.htm
http://www.florianonet.com.br/politicoscorruptos/frases.html
http://www.florianonet.com.br/politicoscorruptos/frases.html
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18- Há dígrafo em: 

 

A. Corpo - opção 

B. Hidratar – associação 

C. Água- nenhuma 

D. Melhor - líquidos  

E. Quem - controlar 

 

19- Leia os trechos da notícia abaixo e assinale a alternativa 

que contém um adjetivo: 

 

A. Fortaleza em Minas Gerais vive um caos. 

B. A desativação da Votorantim fez os gestores cortarem 

gastos e demitirem servidores. 

C. A empresa anunciou em 2013 a suspensão de suas 

atividades na cidade. 

D. Os cerca de 4.300 habitantes já sentiram os efeitos. 

E. A redução nas despesas atingiu áreas importantes, como 

educação e saúde. 

 

20- Assinale a alternativa que contém uma construção que está 

de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. 

 

A. Comprei um carro pra mim dirigir. 

B. Ele só tem o dever de responder a mim. 

C. Preciso sempre falar com tigo. 

D. Ti esperarei sempre. 

E. Trouxe logo um presente pra te. 

 

 

20 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS/MATEMÁTICA 

 

21- Na sequência abaixo, podemos afirmar que o próximo 

número é 

0, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 8, 12, 96, ... 

 

A. 108 

B. 107 

C. 106 

D. 105 

E. 104 

 

22- O dobro de um número mais cinco é igual a 9. Podemos 

dizer que a razão entre esse número e 2 é igual a: 

 

A. 4 

B. 3 

C. 2 

D. 1 

E. 0 

 

23- Qual desses números é o menor? 

 

A. 1,3332 

 

B. 
     

     
 

 

C. 
     

     
 

 

D. 
     

     
 

 

E. 
 

 
 

 

24- Quanto resta se retirarmos um terço de um oitavo? 

 

A. 1/24 

B. 1/12 

C. 2/3 

D. 1/6 

E. 1/3 

 

25- O Brasil é um país onde mulheres ainda sofrem desrespeito 

no meio profissional. Para se ter uma ideia da situação, 

pesquisas mostram que a razão entre as remunerações de 

homens e mulheres, que ocupam o mesmo cargo dentro da 

mesma empresa, chega a ser de sete para dois. Com base nos 

dados dessas pesquisas, em uma empresa que paga R$ 2.100,00 

a uma mulher, pagará ao homem que realiza a mesma função o 

valor de:  

 

A. R$ 2.100,00 

B. R$ 4.200,00 

C. R$ 6.430,00 

D. R$ 6.940,00 

E. R$ 7.350,00 

 

26- O volume de 1 milhão de cm³ equivale a: 

 

A. 1 m³ 

B. 10 m³ 

C. 100 m³ 

D. 1000 m³ 

E. 10000 m³ 

 

27- Um caminhão, ao se submeter a pesagem em balanças, 

recebe um ticket de pesagem com o valor de apenas 95% de sua 

massa real, devido à margem de erro estabelecida por órgão 

metrológico acreditado pelo Estado. Um caminhão que recebeu 

em seu ticket a informação de massa igual a 21850 kg está com 

massa real de: 

  

A. 21,9 t 

B. 22,3 t 

C. 22,9 t 

D. 23,0 t 

E. 24,5 t 

 

28- Maria estabeleceu uma meta para perda diária de massa, 

que ficou fixada em 0,25 kg/dia. Se Maria desejava ficar com 

68 kg e conseguiu esse objetivo em 48 dias, podemos dizer que 

sua massa inicial era de: 

 

A. 81 

B. 80 

C. 79 

D. 78 

E. 77 
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29- Quanto vale 20% de 90%? 

 

A. 180% 

B. 1800% 

C. 1,8% 

D. 36% 

E. 18% 

 

30-Uma empresa de cosméticos faturou, até o final de abril de 

2014, um total que equivale a toda a produção de 2013. Se ela 

mantiver o mesmo ritmo de faturamento até o final do ano de 

2014, podemos dizer que a razão entre os faturamentos de 2014 

e 2013 será de: 

 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

E. 6 

 

31- Num ―traço‖ de concreto usa-se 6 latas de areia, 5,5 latas de 

pedra, 4,5 latas de cimento 3 2,5 latas de água. Quantos 

―traços‖, aproximadamente, são necessários para cobrir um 

volume de  3,5 m³ com concreto? (Dado: 1 lata = 18 litros; 

traço é uma unidade de medida usada em construção civil): 

 

A. 10,5 

B. 9,5 

C. 8,5 

D. 7,5 

E. 6,5 

 

32- Quantas telhas são necessárias para cobrir um telhado, 

sabendo que se usa 34 telhas por m² e que as dimensões do 

telhado, de forma retangular, são 6 m de largura por 13 m de 

comprimento? 

 

A. 2341 

B. 2426 

C. 2548 

D. 2598 

E. 2652 

 

33- Na casa de Joana, em abril de 2014, a geladeira consumiu 

42 kwh dos 90 kwh gastos no mês inteiro. Podemos dizer que o 

percentual gasto pelos outros equipamentos eletrônicos foi de, 

aproximadamente,  

 

A. 51,21% 

B. 52,42% 

C. 53,34% 

D. 54,42% 

E. 55,21% 

 

34- Ao quitar um financiamento de 24 parcelas de 590,00 reais, 

Fabiano conseguiu um desconto de 7%. Ao fazer o pagamento 

do boleto com o somatório das parcelas, Fabiano pagou: 

 

A. R$ 13.143,80 

B. R$ 13.168,80 

C. R$ 13.218,80 

D. R$ 13.243,80 

E. R$ 13.323,80 

 

35- Se ATE,ETA equivale a 473,374, quanto vale o produto de 

EE por TA? 

 

A. 2436 

B. 2438 

C. 2440 

D. 2442 

E. 2444 

 

36-Um apartamento possui  43 m² de área útil e uma vaga de 

garagem, que está em forma de retângulo de dimensões 2,4 m 

por 5 m. Podemos afirmar que a área total disponível para o 

morador desse apartamento é de: 

 

A. 55 m² 

B. 54 m² 

C. 53 m² 

D. 51 m² 

E. 50,4 m² 

 

37- Numa corrida, em pista circular, um ciclista dá uma volta 

completa em 30 s, enquanto seu colega gasta 15 s a mais para 

dar a mesma volta. Admitindo que eles partiram do mesmo 

ponto no mesmo instante, em quanto tempo eles estarão no 

mesmo ponto novamente? 

 

A. 1,5 min. 

B. 2 min. 

C. 2,5 min. 

D. 3 min. 

E. 4,5 min. 

 

38- Um pedreiro consegue alocar 800 tijolos a cada 3 dias de 

serviço. Podemos dizer que, para utilizar 24000 tijolos, dois 

pedreiros gastarão: 

 

A. 90 dias. 

B. 180 dias. 

C. 75 dias. 

D. 55 dias. 

E. 45 dias. 

 

39- O cachorro Kaiak de Letícia se alimenta duas vezes ao dia. 

Ela comprou um saco com 20 kg de ração e serve 0,15 kg pela 

manhã e 0,35 kg pela tarde ao animal. Com base nisso, 

podemos dizer que os 20 kg de ração serão totalmente 

consumidos em: 

 

A. 10 dias. 

B. 20 dias. 

C. 30 dias. 

D. 40 dias. 

E. 50 dias. 
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40– Maria pegou uma calculadora e fez a seguinte operação: 

432 x ZBA = 51840. Podemos dizer que o produto de 3 por Z 

por B por A é igual a: 

 

A. 4 

B. 3 

C. 2 

D. 1 

E. 0 

 

 

 

 

 


