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20 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA  

 

Texto 1 

 

Proezas de João Grilo 

 

João Grilo foi um cristão 

que nasceu antes do dia 

criou-se sem formosura 

mas tinha sabedoria 

e morreu depois da hora 

pelas artes que fazia. 

 

E nasceu de sete meses 

chorou no “bucho” da mãe, 

quando ela pegou um gato 

ele gritou não me arranhe 

não jogue neste animal, 

que talvez você não ganhe. 

 

Na noite que João nasceu 

houve um eclipse na lua 

detonou grande vulcão 

que ainda hoje continua 

naquela noite correu, 

um lobisomem na rua. 

 

Porém o Grilo criou-se 

pequeno, magro e sambudo, 

as pernas tortas e finas 

a boca grande e beiçudo 

no sítio onde morava 

dava notícia de tudo. 

 

01-O texto acima foi escrito por um poeta que tem um nome 

específico. Que nome é esse? 

 

A. Prosador 

B. Cordelista 

C. Cientista 

D. Ator 

E. Cantor 

 

02-Na primeira estrofe do texto o autor apresenta uma 

característica negativa de João Grilo. Qual? 

 

A. Sabedoria 

B. Beiçudo 

C. Animal  

D. Sem formosura 

E. Cristão 

 

03-Ainda na primeira parte do texto, o poeta afirma que João 

Grilo „tinha sabedoria‟. Qual foi o resultado dessa sabedoria 

segundo informações do texto? 

 

A. Morreu cedo 

B. Nasceu antes da hora 

C. Nasceu tarde demais 

D. Virou cristão  

E. Morreu tarde 

04-Pela expressão „dava notícia de tudo‟ entendemos que João 

Grilo era: 

 

A. Fofoqueiro 

B. Discreto 

C. Brincalhão 

D. Assustado 

E. Responsável 

 

Texto 2 

 
 

05-O texto tem a intenção de: 

 

A. Informar 

B. Criticar 

C. Divertir 

D. Ensinar 

E. Convidar para um evento 

 

06-A palavra „péssimo‟ é um adjetivo.  Qual é o antônimo 

dessa palavra? 

 

A. Ótimo 

B. Bom  

C. Agradável 

D. Ruim 

E. Diferente 

 

07-A palavra „freguês‟ no texto acima, é: 

 

A. Um substantivo próprio. 

B. Um verbo regular 

C. Um adjetivo masculino 

D. Um substantivo masculino 

E. Um verbo irregular 
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08-Em qual das frases a seguir ocorre a crase como no 

quadrinho acima? 

 

A. O menino convenceu a mãe a comprar o DVD. 

B. Cheguei e emprestei meu livro a uma menina da outra 

sala. 

C. Vi a blusa que você me falou. 

D. Irei a um show do meu cantor preferido. 

E. Quando começa o verão todos vão a praia 

 

 

Ministério vai informar mães 

 

Depois de ter reajustado em 66% o valor pago pelo parto 

normal, o Ministério da Saúde lança nova ofensiva para tentar 

reduzir o número de partos por cesariana no Brasil. 

A partir do segundo semestre, todas as mulheres cujos partos 

tenham sido realizados em hospitais da rede SUS (Sistema 

Único de Saúde) receberão em casa correspondência do 

ministério detalhando o tipo de procedimento a que foram 

submetidas. 

O objetivo é evitar que os hospitais façam partos normais, mas 

cobrem como se fossem cesariana, que custam mais caro. 

Como as gestantes vão receber em casa a descrição do tipo de 

atendimento a que foram submetidas, poderão denunciar a 

irregularidade caso tenha havido fraude. 

Se a experiência der certo, o Ministério da Saúde vai expandir 

esse procedimento para todas as internações hospitalares 

realizadas em hospitais do SUS. 

Folha de São Paulo, 10 de março de 1999. 

 

09-Em qual das alternativas abaixo todas as palavras são 

acentuadas como em „saúde‟ 

 

A. saida – rainha 

B. bainha – bau  

C. caido – juizo 

D. po – caju  

E. mae - pai  

 

 

 

 

 

 

10-De acordo com o texto acima: 

 

A. O Ministério da Saúde não se preocupa com o número 

de partos normais. 

B. O Ministério da Saúde quer melhorar a qualidade dos 

partos por cesariana. 

C. Para o Ministério da Saúde é preciso diminuir os partos 

por cesariana. 

D. Para o Ministério da Saúde, os partos por cesariana 

devem durar menos tempo. 

E. Os partos normais são prejudiciais, mas são cada vez 

mais escolhidos pelas mulheres. 

 

11-Leia a seguinte parte do texto: poderão denunciar a 

irregularidade caso tenha havido fraude. 

 

Qual é a fraude a que o texto se refere? 

 

A. Realizar partos normais em lugar de cesarianas. 

B. Fazer partos por meio de cesariana. 

C. Realizar cesarianas. 

D. Realizar partos normais informando que houve 

cesarianas. 

E. Fazer partos cesarianos e informar que o parto foi 

normal. 

 

12-Assinale a alternativa que contém um substantivo que só 

deve ser empregado no gênero masculino. 

 

A. Cesariana 

B. Gestantes 

C. Mulheres 

D. Atendente 

E. Parto 

 

13-“Se a experiência der certo” . A palavra „se‟ indica: 

 

A. Certeza 

B. Concretização 

C. Dúvida 

D. Ordem 

E. Pedido 
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14-O texto faz uma crítica por meio: 

 

A. Do humor 

B. Da filosofia 

C. Da história do Brasil 

D. Da informação 

E. Da emoção 

 

15-Podemos dizer que no texto: 

 

A. O homem e a mulher estão falando da mesma coisa. 

B. A mulher e o homem acreditam que os mosquitos da 

dengue estão se multiplicando. 

C. Quando o homem fala em água parada e afirma que „se 

multiplicaram‟ a mulher logo imagina o mosquito da 

dengue. 

D. Logo na primeira fala do homem já fica bem claro que 

ele está falando da multiplicação de vereadores. 

E. O homem e a mulher deveriam saber que quando há 

água parada os vereadores logo se multiplicam. 

 

16-A expressão „e só foi o que deu‟ se refere: 

 

A. A um pedido 

B. A um resultado 

C. A uma solução 

D. A uma revolta 

E. A algo inexplicável 

 

17-As formas verbais „deu‟, „foi‟ e „multiplicaram‟, indicam: 

 

A. Ações que ainda irão ocorrer. 

B. Situações que podem ou não acontecer. 

C. Ações que já ocorreram. 

D. Uma dúvida no momento em que ocorre a ação. 

E. Certeza absoluta que a ação vai acontecer. 

 

18-O vocábulo „larvas‟ é um substantivo que está no gênero 

feminino e no número plural. Qual substantivo abaixo tem as 

mesmas características? 

 

A. Lápis 

B. Férias 

C. Lurdes 

D. Jacarés 

E. Mosquitos 

 

 

NESTE BRINQUEDO 

TODOS 

PAGA 

 

 

19-A forma correta de escrever a frase da placa seria: 

 

A. Nesse brinquedo, todos paga. 

B. Nêste brinquedo todos pagam. 

C. Neste brinquedo tudo paga. 

D. Neste brinquedo, todos pagam. 

E. Em este brinquedo, todo paga. 

 

20-Em qual das alternativas a seguir o provérbio está escrito 

sem erros de grafia ou de concordância? 

 

A. Falar é fácio, fazer é que é difício. 

B. Fé em Deus e pé na táuba. 

C. Nada com um dia depôis do outro. 

D. Nem tudo que reluz é ouro. 

E. Roupa suja lava-se em caza. 

 

 
 

20 QUESTÕES DE MATEMÁTICA  

 

21-Sejam a e b números inteiros, analise as proposições: 

 

I. a + b = Z 

II. a - b = Z 

III. ab = Z 

IV. a/b = Z, com b ≠ 0 

 

Estão corretas: 

 

A. Todas 

B. I, II e III 

C. II, III e IV 

D. I, II e IV 

E. Nenhuma 

 

22-Considere os números -2 e 5. O produto dos dois mais o 

triplo do segundo menos a segunda parte do primeiro é: 

 

A. 3 

B. 4 

C. 5 

D. 6 

E. 7 

23-O valor da expressão  é: 

A. 4,6 

B. 2,1 

C. 7,4 

D. 5,5 

E. 3,7 

 

24-A família de José, tinha uma vasta extensão de terra, mas 

com a divisão de seus negócios a propriedade foi sendo 

repartida. José ficou com 17 engenhos e um de seus irmãos, 

Fernando, com mais 9. A família ainda possui um terço da 

propriedade para dividir com o restante dos irmãos. Qual era o 

número de engenhos da família de José? 

 

A. 33 

B. 36 

C. 39 

D. 42 

E. 45 
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25-No ano de 1997, um veículo novo custou para um 

proprietário R$ 21000,00, caindo 20% no ano seguinte e 10% 

em 1999 em relação ao ano anterior. Nesse caso, em relação a 

1997 o valor desse carro em 1999 caiu: 

  

A. 32% 

B. 31% 

C. 30% 

D. 29% 

E. 28% 

 

26-O dono de um fiteiro, sabe que para não ter prejuízo, cada 

produto deve ser vendido por no mínimo 30% sobre o preço de 

custo. Para isso ele põe o valor do preço de venda em 60% em 

relação ao preço de custo, a fim de dar alguns descontos. Nesse 

caso, em relação ao preço de venda, o maior desconto que o 

dono do fiteiro pode conceder aos seus clientes é de: 

 

A. 18,00% 

B. 18,25% 

C. 18,50% 

D. 18,75% 

E. 19,00% 

 

27-Três torneiras grandes enchem um tanque em 3 horas e duas 

pequenas enchem o mesmo tanque em 5 horas. É correto 

afirmar que, juntas, todas essas torneiras enchem o tanque em: 

 

A. 8h 

B. 4h 

C. 1h12min30s 

D. 1h30min30s 

E. 1h52min30s 

 

28-Um carro sai de uma cidade A para uma cidade B com uma 

velocidade de 75 km/h e gasta 15 minutos. Se aumentasse a 

velocidade média em 20%, quanto tempo esse carro gastaria 

para o mesmo percurso? 

 

A. 12,5 min 

B. 12 min 

C. 11,5 min 

D. 11 min 

E. 10,5 min 

 

29-Fabiana tem 2 anos a mais que Carla. Juntas possuem 48 

anos. Qual a idade de Fabiana? 

 

A. 24 anos 

B. 25 anos 

C. 26 anos 

D. 27 anos 

E. 28 anos 

 

30-Resolvendo a equação  

obtemos como solução: 

 

A. 2 

B. 1/3 

C. -7/11 

D. 2/3 

E. 1/11 

 

31-Qual a idade de Francisco, se há 14 anos sua idade era de 

25% da idade que terá daqui a 4 anos? 

 

A. 20 anos. 

B. 21 anos. 

C. 22 anos. 

D. 23 anos. 

E. 24 anos. 

 

32-Uma impressora consegue imprimir, em modo de rascunho, 

16 páginas por minuto. Dispõe-se de três impressoras e quer-se 

imprimir três documentos de 480 páginas cada, com essas 

impressoras trabalhando simultaneamente a mesma quantidade 

de páginas. Cada impressora começou a imprimir às 14h21min. 

A que horas as impressões foram finalizadas? 

 

A. 15h51min. 

B. 15h36min. 

C. 15h21min. 

D. 15h06min. 

E. 14h51min. 

 

33-Um tijolo possui forma de quadrado com área de 361 cm². 

Desprezando os espaços ocupados pela argamassa, quantos 

tijolos serão necessários, aproximadamente, para se construir 

um muro de 20m²? 

 

A. 530 

B. 540 

C. 550 

D. 560 

E. 570 

 

34-Observe a sequência abaixo 

AECI, BFDJ, CGEK, O próximo termo dessa sequência é: 

 

A. ABDE 

B. FKLM 

C. BGKM 

D. DHFL 

E. EFGK 

 

35-Analisando a afirmação “Todos os bons alunos são pessoas 

educadas”, podemos afirmar que: 

 

A. Alguma pessoa educada não é um bom aluno. 

B. O conjunto dos bons alunos contém o conjunto das 

pessoas educadas. 

C. Toda pessoa educada é um bom aluno. 

D. Nenhuma pessoa educada é um bom aluno. 

E. O conjunto dos bons alunos está contido no conjunto 

das pessoas boas. 
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36-Na sequência a soma dos dois próximos 

números é: 

 

A. 12 

B. 11 

C. 10 

D. 9 

E. 8 

 

37-Da minha coleção de carrinhos, doei para crianças carentes 

um terço e vendi 25% do restante. Se fiquei com seis carrinhos, 

quantos carrinhos eu tinha inicialmente? 

 

A. 12 

B. 11 

C. 10 

D. 9 

E. 8 

 

38-Um tanque de combustível de um carro tem capacidade para 

55 litros. Após abastecer até o limite, o motorista percebeu que 

depois de 210 km rodados após o abastecimento, havia três 

quartos de combustível no tanque. Quantos quilômetros, 

aproximadamente, esse carro percorre com um litro de 

combustível? 

 

A. 14,9 

B. 15,3 

C. 15,5 

D. 15,9 

E. 16,2 

 

39-Pensando em economizar combustível, o dono de um carro 

resolveu comprar um mini compressor de ar para calibrar os 

pneus todo fim de semana. Sabendo que na viagem de ida e 

volta ao Posto de Calibragem ele gastava R$ 4,50 e que o 

compressor custou R$ 89,00, quanto ele economizará em 5 

anos? (considere cada ano com 52 semanas). 

 

A. R$ 89,00 

B. R$ 1000,00 

C. R$ 1081,00 

D. R$ 1531,00 

E. R$ 1798,00 

 

40-Dona Joana, irritada com sua conta de luz, reclamou na Cia 

Energética A, sem muito sucesso, a retirada da cobrança da 

taxa de iluminação pública. O total a pagar da conta foi de R$ 

19,85 e a taxa de iluminação pública era de R$ 1,02. Nessa 

situação, quantos por cento, aproximadamente, Dona Joana está 

pagando dessa taxa? 

 

A. 5,1% 

B. 5,2% 

C. 5,4% 

D. 5,5% 

E. 5,6% 

 

 
 

 

 

 


