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CADERNO DE PROVA
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Leia com atenção:
SUA PROVA
Além deste caderno de prova, contendo quarenta questões objetivas, você receberá do fiscal de sala:
·
Uma folha destinada às respostas das questões objetivas.

TEMPO
·
·
·

3h é o tempo dis ponível para realizaç ão da prova, já incluído o tempo para a marcação da Folha de
Respostas da prova objetiva;
1 hora após o início da prova é pos sível retirar-se da sala, sem levar o caderno de prova;
30 minutos antes do término do período de prova é poss ível retirar-se da sala levando o caderno de prova.

NÃO SERÁ PERMITIDO
·
·
·

Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
Após o término da prova o candidato não poderá fazer uso dos sanitários.

INFORMAÇÕES GERAIS
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

A prova contém 40 questões objetivas de múltipla escolha;
Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique
imediatamente o fiscal de s ala, para que sejam tomadas as providências;
Confira s eus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição, documento de identidade e data de
nascimento; leia atentamente as instruções para preencher a Folha de Resposta;
Use somente caneta es ferográfica, em material transparente, com tinta preta ou azul;
Assine s eu nome apenas nos espaços reservados;
O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca da
Folha de Respostas em caso de erro;
Reserve tempo sufic iente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Resposta da prova objetiva, não s endo permitido
anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;
Os candidatos serão submetidos ao s istema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de
sanitários durante a realização da prova;
Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal de sala, obrigatoriamente, sua folha de respostas;
Os três últimos candidatos ao terminarem as provas deverão permanecer juntos no recinto, s endo liberados
somente após os três terem devolvido o material utilizado e terem seus nomes registrados na Ata, além de
coletadas suas respectivas assinaturas.

SALA:

NOME:
INSCRIÇÃO:

IDENTIDADE:

ORGÃO/UF:
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PROVA: Língua Portuguesa
Texto 1
O desarmamento e a segurança dos bandidos
Vivemos em um país onde muitas vezes os valores se
invertem e, nessa espécie de guerra urbana e social
contra a violência diária, contra a marginalidade que
cresce assustadoramente, contra a criminalidade que
aumenta gradativamente a todo tempo em todo lugar,
comprova-se que o Estado protetor mostra-se
ineficiente para debelar tão afligente problemática e
por isso teima em produzir programas emergentes
que surgem e insurgem sem atingir os seus reais
objetivos. Um deles, pelo menos até agora, ao invés
de proteger a sociedade deu maior segurança aos
bandidos, ou seja, inverteu os seus valores.
O projeto desarmamento estudado e executado pelo
Governo Federal desde 2003, contra a vontade
popular, demonstra ser no âmago do seu curso uma
ação derrotada e inócua que age infrutuosamente na
tentativa de reduzir a criminalidade no país e deixa
cada vez mais a população órfã de proteção.
Enquanto a população brasileira foi literalmente
desarmada por conta do Estatuto do Desarmamento,
a bandidagem está cada vez mais armada. Enquanto
foi tolhido o direito do cidadão de se defender do
bandido com a proibição de sequer possuir uma arma
de fogo em sua própria casa sem passar por extrema
burocracia, o bandido por sua vez, facilmente
consegue armas até mesmo com alto poder de fogo,
para se defender da polícia, atacar o povo e ferir a
ordem do país. [...]
Retirar as armas de fogo das pessoas de bem foi
muito fácil, pois essas pessoas, não sendo marginais,
logo cumpriram a lei e depuseram suas armas com a
esperança de que a violência fosse realmente
estancada, contudo ainda não foi, muito pelo
contrário, aumentou substancialmente, pois o desafio
da Polícia em desarmar os bandidos parece ser
intransponível. Quanto mais se prendem os marginais
armados mais armas aparecem em poder de outros e
até dos mesmos quando são postos em liberdade pela
justiça. [...]
Assim, o povo vive acuado, desarmado e preso por
grades, cercas elétricas, alarmes, nas suas próprias
residência se, os diversos criminosos andam soltos
nas ruas à caça das suas vítimas, aumentando de
forma geométrica o número de latrocínios, roubos e
sequestros em todos os lugares.
A polícia por mais diligente que seja, em virtude da
falta de contingente adequado, de uma estrutura, de
uma melhor organização, de um verdadeiro incentivo
com salários condizentes aos seus membros, não
consegue romper tais obstáculos e sempre é
considerada culpada erroneamente por inoperância
pela nossa sociedade como se fosse a única
responsável por tal situação.
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Atacam-se carros blindados com armamento potente,
derrubam-se helicóptero com tiros de fuzis ou
metralhadoras antiaéreas, inúmeros assaltos se valem
de armas de guerra no país inteiro, policiais são
frequentemente mortos no labor das suas funções por
criminosos possuidores de armas poderosas
adquiridas no câmbio negro do crime organizado. [...]
O Estatuto do Desarmamento não deu e não dará
certo enquanto não tivermos uma série e efetiva
política de combate ao crime organizado, enquanto
não colocarmos atrás das grades os grandes
traficantes de armas e drogas, enquanto não
prendermos as pessoas inescrupulosas que dão
suporte e proteção aos traficantes e enriquecem sob o
jugo desse crime, enquanto não consigamos enfim
proteger as nossas fronteiras desses criminosos
fazendo com que não mais entre armas no nosso
país. [...]
MARQUES, A. J. M. www.algosobre.com.br acesso em 27/11/2015

Questão 01
Quanto às ideias inseridas no texto, pode-se afirmar
que
1. A ineficiência na proposta governamental,
sobre o desarmamento e na execução, fez
crescer a onda de violência no Brasil.
2. As armas que são retiradas das pessoas não
constituem indício de diminuição de violência,
ao contrário, esta vem em ordem crescente.
3. A ausência de policiais adequados, mais
organizados com melhores salários é algo que
contribui para que a violência não diminua.
4. A polícia é a principal responsável por toda
situação de violência existente no Brasil.
5. A ação governamental é improdutiva e inútil
na atual contingência.
Apenas estão corretas:
a)
b)
c)
d)
e)

1, 2, 3, e 5.
1, 2 e 3.
2, 3, 4 e 5.
1, 2, e 5.
1, 3, 4 e 5.

Questão 02
Quanto às ideias expostas no texto, existe apenas
uma alternativa correta, identifique-a
a) Na atualidade, é fácil retirar armas dos
meliantes devido à perseguição ostensiva da
polícia e a diminuição do tráfico de drogas.
b) Desde o título, percebe-se o sentido de que a
sociedade vive hoje acuada, sem condições
de defesa perante contínuos assaltos.
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c) A possibilidade de amainar a atual situação é
iminente diante da maneira de atuar de fortes
contingentes sociais.
d) Com a execução pelo governo do
desarmamento em 2003, houve uma relativa
melhoria quando houve diminuição da onda
de violência.
e) Com argumentos veementes e peremptórios,
o autor defende que haja desarmamento dos
cidadãos e dos bandidos.
Questão 03
“Enquanto a população brasileira foi literalmente
desarmada por conta do Estatuto do Desarmamento,
a bandidagem está cada vez mais armada. Enquanto
foi tolhido o direito do cidadão de se defender do
bandido com a proibição de sequer possuir uma arma
de fogo em sua própria casa sem passar por extrema
burocracia, o bandido por sua vez, facilmente
consegue armas até mesmo com alto poder de fogo,
para se defender da polícia, atacar o povo e ferir a
ordem do país. [...]”.
Quanto aos aspectos morfológicos e sintáticos,
analise o excerto para marcar a única alternativa
correta.
a) O parágrafo é formado apenas por orações
independentes, indicativas de conclusão.
b) As orações apresentam, em sua totalidade,
uma relação de temporalidade.
c) Os substantivos abstratos constituem a
maioria, sendo usados no sentido de indicar,
quase sempre, uma ação.
d) O parágrafo é formado por duas orações
ligadas
coerentemente
por
elementos
relacionais.
e) Os verbos empregados se encontram todos
em sua forma chamada simples, não existindo
voz passiva.
Questão 04
Analise a oração destacada no parágrafo para
responder corretamente a esta questão.
a) A oração apresenta uma forma verbal,
chamada nominal, e está indicando finalidade.
b) A expressão verbal pode ser desenvolvida
mediante o emprego da conjunção “posto
que”.
c) A palavra “se” possui idêntica classificação
morfológica na expressão “Alguém se feriu”.
d) A preposição que inicia a oração pode
apresentar apenas valor relacional de tempo.
e) A colocação da palavra “se” se encontra em
desacordo com a gramática.
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Questão 05
“... possuir uma arma de fogo em sua própria casa
sem passar por extrema burocracia,...” Em relação ao
excerto, analise os itens abaixo a fim de identificar a
única alternativa correta.
1. Percebe-se a existência de duas orações em
que se um elemento for mudado de lugar,
muda o sentido.
2. Trata-se de orações reduzidas porque os
verbos se encontram nas formas nominais.
3. Existe uma locução adjetiva com função de
adjunto adnominal.
4. Há apenas termos que são ligados
sintaticamente ao verbo.
5. Nota-se que existe um elemento relacional
indicativo de ausência, de falta.
a)
b)
c)
d)
e)

1, 3, 4 e 5.
1, 2 e 5.
1, 3 e 5
1, 2, 3 e 5.
1, 2, 4 e 5.

Questão 06
“O Estatuto do Desarmamento não deu e não dará
certo enquanto não tivermos uma série e efetiva
política de combate ao crime organizado, enquanto
não colocarmos atrás das grades os grandes
traficantes de armas e drogas, enquanto não
prendermos as pessoas inescrupulosas que dão
suporte e proteção aos traficantes e enriquecem
sob o jugo desse crime, enquanto não consigamos
enfim proteger as nossas fronteiras desses
criminosos fazendo com que não mais entre armas
no nosso país.”
Quanto aos aspectos gerais do parágrafo acima,
examine as assertivas.
1. Os verbos não apresentam deslizes quanto à
regência.
2. A palavra “estatuto”, sendo pluralizada não
haveria mudança no verbo referente a ela.
3. Os sinais gráficos indicativos de acentuação
se encontram posicionados adequadamente.
4. “séria e efetiva” possuem a mesma função
sintática de “ao crime”.
5. A palavra “crime”, sendo trocada por “fome”,
receberia obrigatoriamente o acento indicativo
de crase.
Apenas estão corretas as assertivas
a)
b)
c)
d)
e)

1, 2, 3 e 5.
1, 2, 4 e 5.
1, 4 e 5.
1, 3 e 5.
1, 2 e 5.
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Questão 07
Em relação às normas gramaticais, às ideias
existentes no parágrafo em enfoque, marque a única
alternativa correta
a) Pessoas ligadas ao tráfico de drogas e de
armas enriquecem, mas praticam a filantropia.
b) A ênfase surge, no parágrafo, apenas por
meio do emprego de letra maiúscula.
c) A concordância verbal em “... não mais entre
armas em nosso país.” se encontra em
discordância com a língua formal.
d) Substantivos uniformes estão presentes no
excerto, mas inexiste adjetivo com idêntica
classificação.
e) A palavra “proteção” é pluralizada da mesma
maneira que “cidadão” e “mamão”.
Questão 08

Questão 10
Em relação à tirinha ponha VERDADEIRO ou FALSO
para a afirmativa:
Percebe-se que educação é assunto sem grande valia
em nosso País.
( ) Verdadeiro

( ) Falso
Texto 3

A forma verbal “dará” está acentuada graficamente
de maneira correta, marque a única alternativa em
que a palavra é acentuada pela mesma razão
a) Por ocasião da festa de aniversário, aquele
cidadão ofereceu, além de outras iguarias, um
saboroso vatapá.
b) Já era plena madrugada, quando a criança dá
um grito apavorada com a imagem de um
gato preto na janela.
c) O herói daquele filme possuía bíceps
enormes, prova de que era frequentador
assíduo de academia.
d) Todo o maquinário custou uma fortuna, mas
valeu a pena, porque tornou mais ágil o
trabalho e mais produtivo.
e) A moça comprou um lindo baú de madeira em
um antiquário, a fim de presentear o noivo que
é um arqueólogo.
Questão 09
Texto 2

Fica evidente apenas na tirinha que
a) Existem
elementos
apenas
que
são
determinantes, pois não há substantivos.
b) Deduz-se que a segurança se encontra em
uma eminente posição em nossa realidade.
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c) Há somente um vocábulo que indica
circunstância e esta é de intensidade.
d) Todos os sinais de pontuação estão
empregados corretamente.
e) Existe uma falha quanto à regência e outra
quanto à concordância.

Todos juntos contra as drogas
O estudo de estimativa do número de usuários de
Crack e/ou Similares nas Capitais do País,
encomendado pela Secretaria Nacional de políticas
Sobre Drogas (Senad) à Fiocruz e publicado em 2013,
nos dá uma ideia do impacto causado por uma das
drogas mais devastadoras da sociedade: o crack. São
307 mil usuários regulares desse tipo de substância,
nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal. Ainda
de acordo com o estudo, no Nordeste, há
aproximadamente 150 mil usuários, o que representa
cerca de 40% do total de pessoas, fazendo uso
regular desta droga.
A pesquisa mostra ainda um número significativo de
crianças e adolescentes, entre os consumidores, 14%
do total de 370 mil usuários de crack e/ou similares.
Ou seja, aproximadamente 50 mil crianças e
adolescentes usam frequentemente essa substância
nas capitais do país. A maior parte deles (50%)
também estão concentrados nas capitais do Nordeste,
onde foram identificados 28 mil menores nesta
situação. Esses dados indicam o cenário desafiador
que as drogas nos impõem. A droga não é mais um
vício. Ela é reconhecida como um problema de saúde
pública, uma epidemia, que tem como carro-chefe o
crack.
Qualquer epidemia só pode ser vencida quando todas
as pessoas se envolvem na luta. O saber coletivo é
muito mais eficiente do que o saber individual. O
poder público tem o seu papel, o parlamento tem o
seu papel. [...]
É importante considerar que nesta guerra, não
podemos encarar como sendo natural o debate acerca
da legislação da maconha para consumo pessoal.
Isso é um risco, pois as dimensões da vida do ser
humano não devem estar condicionados a nenhuma
substância química. Sigamos em frente, fortalecendo
esse grito pela vida contra a droga, um mal que chega
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de maneira sutil pela porta da curiosidade, da
diversão, até destruir o ser humano.
EUSTÁQUIO,Luiz. Vereador in Diário de Pernambuco, Opinião,
28/11/2015. Página a 9.

Questão 11
Quanto ao tipo de texto e às ideias nele contidas,
analise as assertivas abaixo
1. Existe gravidade no consumo de drogas, no
Brasil, sobretudo por crianças e adolescentes.
2. Há fortes medidas sendo tomadas pelas
entidades governamentais frente ao problema
do tráfico de drogas.
3. Observa-se que o maior contingente de
usuários entre crianças e adolescentes está
concentrado no Nordeste.
4. Nota-se que se trata de um tipo especial de
texto, incluso na narração, que é crônica,
abordando fatos do cotidiano.
5. Embasa-se o autor em dados concretos a fim
de fundamentar os argumentos emitidos.
Apenas estão corretas as assertivas
a)
b)
c)
d)
e)

1, 2, 3 e 5.
1, 3 e 5.
1, 2 e 5.
1, 2, 4 e 5.
1, 3, 4 e 5.

também estão concentrados nas capitais do Nordeste,
onde foram identificados 28 mil menores nesta
situação. Esses dados indicam o cenário desafiador
que as drogas nos impõem. A droga não é mais um
vício. Ela é reconhecida como um problema de saúde
pública, uma epidemia, que tem como carro-chefe o
crack.”
No parágrafo, quanto à acentuação gráfica, observase que
1. Graficamente, estão acentuadas palavras
paroxítonas por terminarem em ditongo
crescente.
2. “também” é uma palavra oxítona que,
obrigatoriamente, tem de receber acento
gráfico.
3. “saúde” se encontra com acento gráfico pela
mesma razão da palavra “fiéis”.
4. “pública” é uma palavra proparoxítona
corretamente acentuada, do mesmo modo o
são: “récorde, ávaro e púdico”.
5. Existem, no parágrafo monossílabos átonos e
tônicos, a exemplo de: “a, não e de”.
Estão corretas apenas as afirmativas
a)
b)
c)
d)
e)

1, 2, 4 e 5.
1, 2 e 4.
1, 2 e 5
1, 3 e 4.
1, 4 e 5.

Questão 12
O texto em seu todo apresenta dados e informações
sobre o tema abordado. Identifique a única alternativa
correta quanto a esse aspecto.
a) A descriminalização do uso da maconha para
consumo próprio não é enfocada de maneira
positiva.
b) O uso da droga é exposto, no excerto, como
algo fácil de ser debelado.
c) O combate às drogas está sendo efetivado
com mais empenho na região Nordeste.
d) A epidemia, que é considerado o consumo de
drogas, será vencida pela sociedade sem a
interferência da polícia.
e) O consumo da droga penetra na sociedade de
maneira abrupta, daí ser fácil detectar logo os
respectivos focos.
Questão 13
“A pesquisa mostra ainda um número significativo de
crianças e adolescentes, entre os consumidores, 14%
do total de 370 mil usuários de crack e/ou similares.
Ou seja, aproximadamente 50 mil crianças e
adolescentes usam frequentemente essa substância
nas capitais do país. A maior parte deles (50%)
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Questão 14
“que tem como carro-chefe o crack...”.
O hífen se encontra empregado de acordo com a
variedade linguística formal. A única alternativa
correta quanto a tal aspecto é:
a) Precisa-se de mão-de-obra especializada para
modernizar os apartamentos do edifício onde
moro
b) O contra-regra se esqueceu do ensaio para a
apresentação do espetáculo do final de
semana, resultando em um fiasco.
c) No lusco-fusco daquela festa, mal se podia
distinguir a fisionomia dos circunstantes.
d) Os filmes de longametragem costumam ser
dirigidos por pessoas idôneas.
e) A lua-de-mel daquele casal foi nas Ilhas
Gregas.
Questão 15
Sobre “A droga não é mais um vício. Ela é
reconhecida como um problema de saúde pública,
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uma epidemia, que tem como carro-chefe o crack.”,
apenas se pode afirmar que
a) Perífrase verbal “é reconhecida” apresenta
uma flexão verbal chamada de voz passiva
analítica.
b) As vírgulas existentes estão separando
apenas termos independentes.
c) Todos os predicados são indicativos de ação,
portanto são verbais.
d) Os elementos determinantes estão todos
empregados de modo definido.
e) O valor relacional de conformidade está
explicitado no trecho.
Questão 16
“É importante considerar que nesta guerra, não
podemos encarar como sendo natural o debate acerca
da legislação da maconha para consumo pessoal.
Isso é um risco, pois as dimensões da vida do ser
humano não devem estar condicionados a nenhuma
substância química. Sigamos em frente, fortalecendo
esse grito pela vida contra a droga, um mal que chega
de maneira sutil pela porta da curiosidade, da
diversão, até destruir o ser humano.”
Considere os itens abaixo quanto à morfologia e à
sintaxe para poder responder a esta questão.
1. O pronome demonstrativo “isso” está empregado
de maneira adequada porque se refere a algo que
se encontra distante.
2. A forma verbal “sigamos” é pertinente ao modo
imperativo.
3. “mal” é classificado da mesma maneira que em
“Mal chegou, tornou-se amigo de todos.”
4. O acento gráfico estaria correto se, na palavra
“sutil”, ele estivesse presente, e o sentido não
seria mudado.
5. Palavras circunstanciais representadas por locução
encontram-se no excerto.

b) Aqueles cidadões dizem que tudo está
evoluindo para o bem comum, porisso está
havendo transformações.
c) Não é perda de tempo estudar, ler, pesquisar.
Isto é saber utilizar bem os dons com que o
Ser Supremo nos presenteou.
d) Aquele rapaz vive esbanjando euforia por
estar namorando com a filha de um eminente
parlamentar.
e) Qual de nós demos o mais passo mais
acertado? Creio que foi você, diante do
sucesso alcançado em sua profissão.
Questão 18
Analise os itens quanto ao emprego das formas
verbais para poder assinalar a única alternativa
correta.
1. As pessoas se entreteram bastante nas
festividades de final de ano, esquecendo-se um
pouco dos contratempos.
2. Pedimos-lhe encarecidamente que quando vir
alguém necessitando de ajuda, busque ser
solidário.
3. Se víssemos as pessoas realmente como irmãos,
teríamos, com certeza, uma sociedade mais coesa
e humana.
4. Os naturistas afirmam que o mundo é permeado
de casos, ora agradáveis, ora desagradáveis.
5. O homem interviu no caso e o cliente aceitou suas
sugestões, por isso se saiu ileso na questão da
justiça.
Apenas se encontram corretos os itens
a)
b)
c)
d)
e)

1, 2 e 5.
2, 3 e 4.
2, 4 e 5.
1, 3 e 4.
1, 4 e 5

Estão corretas apenas as alternativas
a)
b)
c)
d)
e)

1, 2, 3 e 5.
1, 2 e 4.
1, 3 e 5.
1, 2, 3 e 4.
1, 2 e 5.

Questão 17

Questão 19

Quanto aos aspectos ortográficos, de concordância e
de regência analise os períodos, identificando a única
alternativa correta:

Observando a tirinha, você apenas pode deduzir que

a) A maioria das pessoas vive sem olhar o
próximo, pois vivem se degladiando em vez
de buscar a paz.
Nível Fundamental II
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a) Susanita e Mafalda chegam a uma mesma
conclusão.
b) Há uma alusão de que, na vida, todos são
iguais socialmente.
c) Susanita afirma ser a vida favorável a pessoas
de certa classe social.
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d) A fisionomia das personagens não denota
mudança de sentimentos.
e) A dedução da amiga de Mafalda surgiu devido
à passagem de determinado indivíduo.
Questão 20
Para poder responder a esta questão ponha V ou F
nos itens abaixo.
( ) Há elemento de pontuação indicativo de adiração.
( ) São escritas do mesmo modo que “certeza” as
palavras “grandeza” e “princeza”.
( ) No segundo quadrinho, há uma falha de
concordância, devido à ausência de um acento
gráfico.
( ) O superlativo sintético de pobre é paupérrimo,
admitindo-se hoje também pobríssimo.
( ) No último quadrinho, existe mais de uma palavra
relacional.

a)
b)
c)
d)
e)

5.
3.
8.
12.
15.

Questão 24
No caixa de uma padaria existem apenas moedas de
10, 25 e 50 centavos, com 15 unidades de cada tipo.
Utilizando apenas essas moedas do caixa, de quantos
modos diferentes um cliente pode receber de troco a
quantia de R$ 1,00?
a)
b)
c)
d)
e)

5
6
7
8
9

Questão 25
A única alternativa correta é
a)
b)
c)
d)
e)

V, V, V, V, V.
V, F, V, F, V.
V, V, F, F, V.
V, F, F, V, V.
V, F, V, V, V.

PROVA: Raciocínio Lógico
Questão 21
Sempre que vai ao estádio de futebol, José toma um
sorvete de cajá; sempre que vai ao parque, José
também toma um sorvete de cajá. Hoje José não
tomou sorvete de cajá. Assim podemos concluir que:
a)
b)
c)
d)
e)

José foi ao estádio, mas não foi ao parque.
José foi ao parque, mas não foi ao estádio.
José não foi ao estádio nem foi ao parque.
José foi ao estádio e ao parque.
José foi ao estádio e não foi ao parque.

Conforme a sequência infinita: HUMANOHUMANO ...,
a letra representada pelo elemento da 140ª posição
da sequência é:
a)
b)
c)
d)
e)

U
A
M
N
O

Questão 26
O total de garrafas colocadas em uma prateleira
corresponde à quinta parte de 25, multiplicada pela
quarta parte de 48. Logo o total de garrafas na
prateleira é:
a)
b)
c)
d)
e)

5
20
240
60
12

Questão 22

Questão 27

Analisando a seguinte sequência de letras H, S, I, R,
J, ..., ... teremos respectivamente:

A soma do quadrado de um número inteiro positivo x
com seu triplo é igual a 28. Então, o valor de x³ é:

a)
b)
c)
d)
e)

Q, K
K, L
T, L
O, K
L, Q

a)
b)
c)
d)
e)

8
16
49
64
125

Questão 23

Questão 28

Sandra possui 5 camisetas e 3 saias diferentes. De
quantas formas ela pode vestir uma saia e uma
camiseta?

Analise os conjuntos abaixo. Com base na teoria dos
conjuntos é correto afirmar que:
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a)
b)
c)
d)
e)

Algum D não é C.
Não existe D que não seja C.
Nenhum D é C.
Todo D é C.
Todo C é D.

C

D

Questão 33

Na
sequência
de
palavras
HUMILDADE,
GRAMADOS, FOFOCAS, ENTRAR, DEDOS,..., a
sexta palavra é:
CEDO
SAIR
MÃOS
HUMANO
PAVALAVRA

Paulo entregou quatro ossos para três cachorros, logo
podemos concluir que vinte e sete cachorros
receberão a seguinte quantidade de ossos:
a)
b)
c)
d)
e)

Questão 30

9
12
21
27
36

Questão 34

A razão x+1/x-1 tem como resultado 3. Assim a razão
x-1/x tem como resultado:
a) 0,25
b) 0,50
c) 0,75
d) 1
e) 1,25
Questão 31
O número a ser substituído pela letra y na figura
abaixo é:
a)
b)
c)
d)
e)

d)

e)

Questão 29

a)
b)
c)
d)
e)

c)

25

6
7
10
15
30

3

y

4
10

a)
b)
c)
d)
e)

12
15
17
21
23

Questão 35
Ao ser contratado por uma determinada empresa para
a vaga de encanador, José ouviu a seguinte frase:

2

20

Perguntado sobre a idade do seu filho, João
respondeu: “O quadrado da idade do meu filho menos
o quíntuplo dela é igual a 84”. Pergunta-se, qual a
idade do filho de João?

- José, aqui, na nossa
encanadores são pintores.

5

empresa,

todos

os

Assim sendo podemos afirmar que na empresa na
qual José irá trabalhar:

Questão 32
As peças de dominó abaixo apresentam um padrão
lógico.
1

2

3

4

5

6

?

a) Alguns encanadores não são pintores.
b) O conjunto dos encanadores contém o
conjunto dos pintores.
c) O conjunto dos pintores contém o conjunto
dos encanadores.
d) Todos os pintores são encanadores.
e) Não há pintores encanadores.

?
Questão 36

Seguindo o padrão acima representado pela
sequência das peças, assinale a única alternativa que
indica a peça que poderá ser colocada na sexta
posição:
a)
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b)

O quadrado do número de filhos de Maria é igual a 21
menos 4 vezes o número de filhos. Podemos afirmar
que Maria possui:
a)
b)
c)
d)
e)

2
3
5
6
8
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Questão 37
Uma marca de iogurtes lançou a seguinte promoção:
Cada 3 embalagens desse iogurte poderia ser trocada
por um novo iogurte. Para aproveitar a promoção,
Paulo comprou de uma só vez 11 iogurtes. A partir
dessa compra podemos afirmar que o número total de
iogurtes que Paulo poderá consumir será:
a)
b)
c)
d)
e)

13
14
15
16
18

Questão 38
Em um baile de formatura estão presentes no salão
de dança 10 homens e 15 mulheres. A quantidade de
casais que podem ser formados é de:
a)
b)
c)
d)
e)

10
15
25
100
150

Questão 39
A razão 2x + 1 tem como resultado 7. Podemos
x-1

afirmar que a razão x + 2
x

a)
b)
c)
d)
e)

equivale a:

0,75
1
1,25
2,0
2,25

Questão 40
Marcos mora em um edifício residencial de 5 andares,
onde também residem seus amigos Maria, Mariana,
Mário e Mateus.
Marcos não mora no 3º andar, Mariana mora abaixo
de todos, Mateus mora abaixo de Mário, e Mário
abaixo de Marcos. Maria não mora no último andar.
Os moradores do 4º e 2º andar são:
a)
b)
c)
d)
e)

Mateus e Maria.
Mário e Maria.
Marcos e Mário.
Maria e Mariana.
Mário e Mateus.
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