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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. 

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: 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: Os circuitos elétricos são classificados de duas maneiras, são elas: 
 
RESPOSTA: Circuitos de corrente contínua que possuem fontes de tensão e correntes contínuas e Circuitos de 
corrente alternada que possuem fontes de tensão e correntes alternadas.  

QUESTÃO: Num circuito paralelo, um dos receptores foi danificado. Marque a alternativa correta: 
 
RESPOSTA: O circuito continuará a funcionar, porque a corrente percorrerá outro caminho que não esteja 
interrompido.  

QUESTÃO: Um terminal de um condutor possui carga elétrica neutra, e o outro terminal possui uma carga de -16C. 
Sabendo que após 1s o primeiro terminal adquiriu 5.1019 elétrons. Calcule a corrente que atravessou o condutor e a 
carga final de cada terminal. 
 
RESPOSTA: 8 A.  

QUESTÃO: Um corpo está eletrizado com carga de +16C. Ele deve ganhar ou perder elétrons para se tornar neutro? 
Quantos elétrons serão necessários para este processo? 
 
RESPOSTA: Deverá ganhar 1020 elétrons.  

QUESTÃO: Calcule a potência elétrica dissipada pôr uma lâmpada de filamento de 240 Ω. Ao ser submetida a uma DDP 
de 120 V. 
 
RESPOSTA: 60 W  

QUESTÃO: Qual o número de ocorrências do evento descrito na tabela. Marque a correta. 
 
RESPOSTA: 5  

QUESTÃO: Sabe-se que a divisão da soma do quadrado dos desvios pelo número de ocorrências resulta na variância. 
Encontre a variância e marque a alternativa que contém o valor correto. 
 
RESPOSTA: 100,56  

QUESTÃO: A apuração das 5 urnas da eleição de um dado município obteve os valores: 1.890, 18.023, 456, 901, 335. 
Calcule o desvio dos votos entre as urnas, na sequência de apuração e marque a alternativa correta. 



 
RESPOSTA: -2.431, 13.702,-3.865,-3.420,-3.986  

QUESTÃO: A reta que representa a função linear f(x) = ax + b contém um ponto (2,-1), este passa pelo vértice da 
parábola y = 4x – 2x². Marque a alternativa que mostra função correta. 
 
RESPOSTA: f(x) = -3x + 5  

QUESTÃO: Conceitua-se a tensão elétrica como sendo a força que movimenta os elétrons ao longo do condutor. A 
unidade de representação desta força é: marque a correta. 
 
RESPOSTA: Volts (V)  

QUESTÃO: Conceitue a resistência e indique a sua unidade de representação respectivamente e assinale a alternativa 
que está correta. 
 
RESPOSTA: A oposição oferecida por um condutor a tensão elétrica. Unidade: Ohms (Ω)  

QUESTÃO: Conceitue correte elétrica e indique a sua unidade de representação respectivamente e assinale a 
alternativa correta. 
 
RESPOSTA: A quantidade de carga elétrica que flui em um condutor num segundo. Unid: Ampere (A) 

QUESTÃO: Determine a carga que passa por uma secção reta de condutor cuja corrente elétrica que flui no condutor 
é igual a 5A. Assinale a alternativa que corresponde ao valor correto que determina a carga que passa pelo condutor 
em um determinado lapso temporal. 
 
RESPOSTA: 1C a cada 1/5s.  

QUESTÃO: Os pontos A(5,0), B(2,3), C(1,0) e D(6,5) das coordenadas cartesianas determinam a área “M” do polígono. 
marque a alternativa que contém o correto valor de “M”. 
 
RESPOSTA: 15  

QUESTÃO: A porta NOT (não) de um processador recebeu a entrada 0 e na porta AND (e) saiu 1. Qual a entrada da 
porta AND (e) e a saída da porta NOT (não), escolha a opção correta. 
 
RESPOSTA: NOT (1) e AND (111)  

QUESTÃO: A temperatura do planeta marte teve variações para mais e para menos em eventos distintos que 
ocorreram 3 vezes nos últimos 10 anos e mais 2 vezes nos últimos 2 anos. Os cientistas coletaram a sequência de 
dados: (12, 9, 34, 22, 7) em graus celsius para mais e para menos. Calcule a média e determine o desvio na sequência 
para cada evento. Marque a alternativa que contem: a média e os desvios corretamente e na sequência dos dados. 
 
RESPOSTA: 16,80, -4,80, -7,80, 17,20, 5,20, -9,80  

QUESTÃO: Considerando hipoteticamente que uma casa média gastou 50.000 tijolos de vidro para ser construída. 
Calcule a probabilidade de que esse evento ocorra na construção das próximas 200 casas já que temos 1.350 
fornecedores de tijolos parecidos onde: n(A) é o número de elementos do evento A, n(E) é o número de elementos do 
espaço amostral e marque a alternativa correta. 
 
RESPOSTA: 0,005  

QUESTÃO: A equação da reta suporte da diagonal BD de um quadrado ABCD cujos vértices consecutivos são os pontos 
A= (-1; 1), B= (2; -1) e C= (0; -4) é: 
 
RESPOSTA: x – 5y – 7 = 0  

QUESTÃO: A equação correta para fins de obtenção da probabilidade P(A) de um evento A ocorrer em um espaço 
amostral de um experimento aleatório e equiprovável sabendo-se que n(A) é o número de elementos do evento A e 
n(E) é o número de elementos do espaço amostral é: marque a correta. 
 
RESPOSTA: P(A)(n(A))/(n(E))  



QUESTÃO: A tabela abaixo contém os valores das correntes e o lapso temporal: determine a carga que flui pelo 
condutor, de acordo com a tabela e na mesma sequência, marcando a alternativa correta. 
 
RESPOSTA: 20C, 36C, 125C, 100C  

QUESTÃO: Ao calcular a área e o perímetro de um triangulo nas coordenadas dos pontos cartesianos A(7;5), B(3;2) e 
C(7;2), obtemos respectivamente os valores: marque a alternativa que corresponde corretamente aos valores obtidos 
no cálculo. 
 
RESPOSTA: 6 e 12  

QUESTÃO: Dado os valores da arrecadação da última gestão municipal em milhões de reais: 202, 134, 98, 820, 198. 
Calcule a média e marque a alternativa correta. 
 
RESPOSTA: 1.452,00  

QUESTÃO: Em uma secção reta de um condutor de cobre de área 1,5mm² passa a carga de 66C em um lapso temporal 
conhecido de exatos 4s. Qual o valor da corrente elétrica que está fluindo nesse instante do tempo através do 
condutor? Marque a alternativa correta. 
 
RESPOSTA: 16,5A  

QUESTÃO: O eletricista adentrou a uma residência afim de aferir a variação da tensão que normalmente seria de 
110VCA, para tanto, em qual função e escala seu multímetro deve ser configurado? Marque a alternativa correta. 
 
RESPOSTA: Tensão alternada – 200V  

QUESTÃO: Para se determinar ou obter uma corrente elétrica que flui pelo condutor é necessário saber: marque a 
alternativa correta. 
 
RESPOSTA: D.D.P. ou tensão elétrica.  

 


