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QUESTÃO: Observe: “Os carros novos estão aqui há dois anos”. Assinale a alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, a classificação das palavras destacadas. 
 
RESPOSTA: Artigo definido, adjetivo, numeral.  

QUESTÃO: Indique a frase que há erro de concordância: 
 
RESPOSTA: As fotos estão anexos. 

QUESTÃO: Na frase “Fernandinho fora avisado dos perigos daquele empreendimento”, tem-se um verbo no tempo: 
 
RESPOSTA: Pretérito mais que perfeito. 

QUESTÃO: “De volta, com a garrafa na mão, apenas chuviscava”. Observando-se esta oração, constata-se que: 
 
RESPOSTA: É uma oração sem sujeito. 

QUESTÃO: Analise sintaticamente a frase abaixo e marque a resposta correta. 
 
“Carla, minha tia, é professora.” 
 
I. “Carla” é o sujeito da oração; 
II. “professora” é predicativo do sujeito; 
III. “é” um verbo de ação; 
 
RESPOSTA: Apenas III está incorreta. 

QUESTÃO ANULADA: Na frase “Crianças, não comam todos os doces”, o termo em destaque exerce função sintática 
de: 
 
RESPOSTA: Vocativo. 

QUESTÃO: Aponte a alternativa em que todos as palavras estão acentuadas por serem proparoxítonas: 
 
RESPOSTA: Pântano, míope, cônjuge. 

QUESTÃO: Leia: 
 
INGREDIENTES 
3 ovos 
1 lata de leite condensado 
1 lata de leite (use a mesma medida da lata de leite condensado) 
4 xícaras de café de açúcar 
 
MODO DE PREPARO 
Em uma frigideira, coloque o açúcar e esquente-o até caramelizar. 
Despeje no fundo da forma (que tem o buraco no meio), e espere endurecer. 
No liquidificador, bata os ovos, o leite condensado e o leite por 5 minutos. 
Despeje a mistura por cima do açúcar caramelizado e coloque a forma para assar em banho-maria por 
aproximadamente 50 minutos à 200°C. 
Tire do forno e espere esfriar um pouco. 
Depois, coloque a forma no freezer por 40 minutos. 
Passe a faquinha nas bordas do pudim e desenforme. 
 
Fonte: https://www.tudogostoso.com.br/receita/85318-pudim-facil.html 
 
Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) os enunciados abaixo: 
( ) A receita não pode ser considerada um texto. 



( ) A tipologia textual não é a injunção. 
( ) A tipologia textual é a descrição 
( ) O gênero textual é receita. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
RESPOSTA: F-F-F-V 

QUESTÃO: Texto: 
A MISÉRIA É DE TODOS NÓS... 
 
Como entender a resistência da miséria no Brasil, uma chaga social que remonta aos primórdios da colonização? No 
decorrer das últimas décadas, enquanto a miséria se mantinha mais ou menos do mesmo tamanho, todos os 
indicadores sociais brasileiros melhoraram. Há mais crianças em idade escolar frequentando aulas atualmente do que 
em qualquer outro período da nossa história. As taxas de analfabetismo e mortalidade infantil também são as menores 
desde que se passou a registrá-las nacionalmente. O Brasil figura entre as dez nações de economia mais forte do 
mundo. No campo diplomático, começa a exercitar seus músculos. Vem firmando uma inconteste liderança política 
regional na América Latina, ao mesmo tempo que atrai a simpatia do Terceiro Mundo por ter se tornado um forte 
oponente das injustas políticas de comércio dos países ricos. Apesar de todos esses avanços, a miséria resiste. 
Embora em algumas de suas ocorrências, especialmente na zona rural, esteja confinada a bolsões invisíveis aos olhos 
dos brasileiros mais bem posicionados na escala social, a miséria é onipresente. Nas grandes cidades, com 
aterrorizante frequência, ela atravessa o fosso social profundo e se manifesta de forma violenta. A mais assustadora 
dessas manifestações é a criminalidade, que, se não tem na pobreza sua única causa, certamente em razão dela se 
tornou mais disseminada e cruel. Explicar a resistência da pobreza extrema entre milhões de habitantes não é uma 
empreitada simples. 
 
Quando no texto diz que “ a miséria é onipresente”, significa dizer que: 
 
RESPOSTA: está presente em todos lugares, em todas as partes. 

QUESTÃO ANULADA: Relacione e marque a alternativa correspondente: 
1 Pronome  
2 Adverbio 
3 Verbo 
4 Substantivo 
5 Adjetivo 
 
( ) Outrora 
( ) Vossa Senhoria 
( ) Carioca 
( ) Sapato 
( ) Hei 
 
RESPOSTA: 1,3,4,5,2 

QUESTÃO: De acordo com as regras da pontuação, o emprego da virgula não está correto em: 
 
RESPOSTA: Os funcionários que se empenharam, alcançaram bons resultados. 

QUESTÃO: A entrada para a partida de futebol foi _____, mas o jogo e o resultado _____ compensaram, pois saímos 
todos _____. 
 
RESPOSTA: cara – apresentados – alegres 

QUESTÃO: Assinale a alternativa onde a crase foi utilizada de forma incorreta: 
 
RESPOSTA: Estamos viajando em direção à Roma. 

QUESTÃO: Representação verbal de um objeto sensível (ser, coisa, paisagem), através da indicação dos seus aspectos 
mais característicos, dos pormenores que o individualizam, que o distinguem.” 
Caracteriza-se assim o texto: 



 
RESPOSTA: descritivo. 

QUESTÃO: Assinale a alternativa em que há erro de concordância verbal: 
 
RESPOSTA: Nós é feliz. 
 

QUESTÃO: Qual das alternativas é um programa de informática desenvolvidos para prevenir, detectar e eliminar 
Malware de computador? 
 
RESPOSTA: Antivírus. 

QUESTÃO: Assinale a alternativa que apresenta corretamente o editor de planilhas produzido pela Microsoft. 
 
RESPOSTA: Microsoft Office Excel. 

QUESTÃO: O Microsoft Word é um: 
 
RESPOSTA: Processador de texto. 

QUESTÃO: Navegador de internet é: 
 
RESPOSTA: um programa que habilita seus usuários a interagirem com documentos HTML hospedados em um 
servidor da rede. 

QUESTÃO: Os antivírus ou antimalwares são: 
 
RESPOSTA: programas desenvolvidos para prevenir, detectar e eliminar vírus de computador e outros tipos de 
softwares nocivos ao sistema operacional. 

QUESTÃO: Em 1530, os portugueses, com receio de perder suas terras conquistadas para outros povos europeus, 
implantaram um sistema de capitanias hereditárias no Brasil. Sobre esse sistema é correto afirmar: 
 
RESPOSTA: Foi implantado a partir da expedição de Martim Afonso de Sousa. 

QUESTÃO: Sobre o período colonial do Brasil é correto afirmar que: 
 
RESPOSTA: Para estabelecer a política econômica no Brasil, Portugal adotou algumas medidas, como a produção 
de cana-de-açúcar. Essa escolha foi em razão das experiências bem-sucedidas de Portugal em outras colônias 
como São Tomé, Ilhas de Madeira, Açores e Cabo Verde.  

QUESTÃO: Em Pernambuco, entre 1710 e 1711, ocorreu um conflito entre senhores de engenho de Olinda e 
comerciantes portugueses de Recife. Como ficou conhecido esse episódio na história brasileira? 
 
RESPOSTA: Guerra dos Mascates  

QUESTÃO: A Conjuração Baiana, que ocorreu no final do século XVIII, entre 1798 e 1799, na Capitania da Bahia, 
também ficou conhecida como Revolta dos Alfaiates. Sobre esse movimento é correto afirmar que: 
 
RESPOSTA: Foi mais um movimento de caráter emancipacionista, ou seja, um movimento que lutava pela 
libertação do Brasil de Portugal.  

QUESTÃO: Sobre a Guerra dos Cem Anos é correto afirmar que: 
 
RESPOSTA: Foi uma série de conflitos travados de 1337 a 1453 pela Casa Plantageneta, governantes do Reino da 
Inglaterra, contra a Casa de Valois, governantes do Reino da França, sobre a sucessão do trono francês.  

QUESTÃO: A África foi o continente mais afetado pela escravidão. O maior sistema escravista da História da 
humanidade foi o tráfico de africanos para as Américas. Praticamente todos os povos da Europa ocidental participaram 
dessa forma lucrativa de negócio. Com a chegada dos europeus ao continente africano no século XVI, o tráfico de 
escravos, que já existia há alguns séculos, cresceu ainda mais. Em troca de mercadoria e dinheiro oferecidos pelos 
comerciantes europeus, vários povos africanos venderam pessoas de tribos vizinhas para os traficantes de pessoas. 
 
De maneira geral, havia oito meios pelos quais as pessoas poderiam ser escravizadas, dentre eles podemos destacar: 



 
RESPOSTA: Captura em guerras, dívida, punição por crimes e a auto-escravização.  

QUESTÃO: Em dezembro de 2013 a Assembleia Geral da ONU adotou, uma resolução que cria a Década Internacional 
de afrodescendentes, intitulada como “Pessoas Afrodescendentes: reconhecimento, justiça e desenvolvimento”. A 
década começou a ser celebrada de 1º de janeiro de 2015 e irá até 31 de dezembro de 2024. Essa resolução tem como 
principal objetivo: 
 
RESPOSTA: Reforçar o combate ao preconceito, intolerância, a xenofobia e ao racismo.  

QUESTÃO: De acordo com pesquisas, publicadas nas mais diversas e respeitadas revistas cientificas, os primeiros Homo 
sapiens (espécie que originou o homem atual) surgiram na porção norte da Botsuana. Segundo as pesquisas, esses 
nossos ancestrais teriam aparecido na região há cerca de 200 mil anos e lá permanecido por mais 70 mil anos. 
 
De acordo com o texto, podemos afirmar: 
 
RESPOSTA: De certa forma, todas as pessoas são descendentes da África.  

QUESTÃO: Qual produto ficou conhecido historicamente, por ser o grande motor da economia brasileira por meio da 
exportação entre as décadas de 1850 e 1930? 
 
RESPOSTA: Café  

QUESTÃO: O Rio São Francisco participou assiduamente do desenvolvimento econômico histórico do Brasil. O Velho 
Chico foi responsável por escoar o gado da região Nordeste até a região das Minas Gerais. Além do nome Rio da 
Integração Nacional, também ficou conhecido como: 
 
RESPOSTA: Rio dos Currais  

QUESTÃO: Em 1500, quando os portugueses, juntamente com Pedro Álvares Cabral, chegaram em terras brasileiras, 
vislumbraram a abundância da madeira em todo o litoral brasileiro. Nesse período iniciou-se a primeira atividade 
econômica do país, caracterizada pela: 
 
RESPOSTA: Exploração do Pau-Brasil.  

QUESTÃO: Complete as lacunas a seguir. 
 
O sistema de _____ Hereditária ocorreu em 1534, quando os portugueses iniciaram a primeira grande colonização do 
Brasil. Porém foi ligeiramente substituído por uma centralização do poder na Colônia por meio da criação do ______ 
Geral. A partir de 1572, o território da América Portuguesa foi dividido em dois: Governo do Norte, que tinha capital 
em _______, e Governo do Sul, com capital no ______. 
 
RESPOSTA: Capitanias, congresso, Salvador, Rio grande do Sul.  

QUESTÃO: Na Idade Média a igreja gozava de amplas riquezas, poder sobre governos e sobre os cidadãos. Porém na 
Idade Moderna ocorreu a reforma religiosa, que foi um movimento contra igreja católica. Essa reforma foi liderada 
por: 
 
RESPOSTA: Martinho Lutero.  

QUESTÃO: A Idade Moderna aconteceu entre os séculos XV até XVIII. Dentre os principais acontecimentos da Idade 
Moderna podemos citar: 
 
RESPOSTA: As grandes navegações, o renascimento, a reforma religiosa, o absolutismo, o iluminismo e o início da 
revolução francesa.  

QUESTÃO: A Lei Federal n.º 10.639/2003 modificou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei n.º 
9.394/96) e tornou obrigatório o estudo sobre: 
 
RESPOSTA: A cultura e História da África, dos africanos e afrodescendentes no Brasil nas instituições públicas e 
privadas de ensino.  

QUESTÃO: A respeito do período histórico conhecido como Idade Moderna, marque verdadeiro (V) ou falso (F). 
 



( ) O início da Idade Moderna aconteceu com a tomada da cidade de Constantinopla pelos Turcos-Otomanos, em 1453, 
e encerrou-se com a queda da Bastilha e a Revolução Francesa, em 1789. 
( ) A Idade Moderna é o período histórico em que as monarquias europeias constituíram-se e fortaleceram-se, 
expandindo seu poder para os cinco continentes do mundo. 
( ) A Idade Moderna representa a época quando encurtaram-se as distâncias, após os europeus se lançarem por mares 
nunca antes navegados, explorando e desvendando a natureza. 
( ) A Idade Moderna é o momento da história do século XV até XVIII e que está localizado temporalmente entre a Idade 
Média e a Idade Contemporânea. 
 
RESPOSTA: V, V, V, V.  

QUESTÃO: O Brasil colônia fica caracterizado no momento em que o governo português enviou ao Brasil a primeira 
expedição colonizadora chefiada por: Marque a alternativa correta. 
 
RESPOSTA: Martim Afonso de Souza.  

QUESTÃO: Somente no século XIX, com o movimento abolicionista, os negros ganharam a liberdade total com a 
assinatura da: Marque a alternativa correta. 
 
RESPOSTA: Lei Áurea.  

QUESTÃO: Uma nação pode ser governada de diferentes modos, os diferentes mecanismos institucionais utilizados 
para governar um Estado são chamados de formas de governo. Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
RESPOSTA: A Monarquia é um regime político em que um monarca exerce a função de chefe de Estado e mantém-
se em tal cargo até a sua morte ou renúncia.  

QUESTÃO: A Constituição de 1988 é o texto-base que determina os direitos e os deveres dos entes políticos e dos 
cidadãos do nosso país. Sabendo-se disso marque a alternativa INCORRETA. 
 
RESPOSTA: A Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, não está em vigência.  

QUESTÃO: A Quarta República, foi um período da história brasileira iniciado em 1946, com a posse de Eurico Gaspar 
Dutra, e finalizado em 1964, com o Golpe Civil-Militar que marcou o início da Ditadura Militar no Brasil. A quarta 
republica também é conhecida como: 
 
RESPOSTA: República Populista.  

QUESTÃO: Dentro das formas de governo, estão os regimes políticos, que nada mais é, que a maneira como os 
governos exercem o seu poder. São regimes políticos: 
 
RESPOSTA: A democracia, o autoritarismo e o totalitarismo.  

QUESTÃO: A cerca do período da ditadura militar no Brasil, podemos afirmar que: 
 
I. O período da ditadura militar foi entre 1964 a 1985. 
II. No período da ditadura militar os direitos constitucionais foram ignorados, a censura estabelecida, houve 
perseguição política e repressão aqueles que se opunham ao regime militar. 
III. O Regime militar foi o período da política brasileira em que militares conduziram o país. 
IV. Imediatamente após a tomada de poder pelos militares, foi estabelecido o AI-1. Com 11 artigos. 
 
RESPOSTA: Todas as afirmativas estão corretas.  

QUESTÃO: Aos sete de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, o príncipe regente proclamou a independência 
do país. Fato este que caracterizou o: Marque a alternativa correta. 
 
RESPOSTA: Fim do domínio português e a autonomia política brasileira.  

QUESTÃO: Na história do Brasil, o Brasil colônia, é a época que compreende o período de: 
 
RESPOSTA: 1530 a 1822.  

 


