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Conhecimentos Gerais
01 - A ordem de sucessão que define quem substitui ou sucede o
presidente da República Federativa do Brasil mediante morte,
incapacidade, suspensão, renúncia, impedimento ou viagem do
presidente titular é respectivamente:
Resposta 1: Presidente da Câmara dos Deputados > Vice-presidente da República > Presidente do
Senado Federal > Presidente do STF
Resposta 2: Vice-presidente da República > Presidente do Senado Federal > Presidente da Câmara dos
Deputados Presidente do STF
Resposta 3: Vice-presidente da República > Presidente do STF > Presidente do Senado Federal >
Presidente da Câmara dos Deputados
Resposta 4: Presidente do STF > Presidente do Senado Federal > Presidente da Câmara dos Deputados
Vice-presidente da República >
Resposta 5: Vice-presidente da República > Presidente da Câmara dos Deputados > Presidente do
Senado Federal > Presidente do STF

02 - Localizado nos Estados de Mato Grosso (35%) e Mato Grosso do
Sul (65%), além de partes do norte do Paraguai e do leste da Bolívia,
o Pantanal é considerado o maior bioma úmido do mundo com cerca
de
250
mil
km².
Os principais motivos das Queimadas no Pantanal são:
Resposta 1: Agronegócio, reflorestamento e falta de chuvas
Resposta 2: Aumento na temperatura
Resposta 3: Desmatamento e alta quantidade de chuvas
Resposta 4: Agronegócios, desmatamento e baixa quantidade de chuvas
Resposta 5: Aumento da umidade do ar

03 - Dentre os diversos povos que formaram o Brasil, foram os
europeus aqueles que exerceram maior influência na formação da
cultura brasileira, principalmente os de origem portuguesa.
A colonização do Brasil iniciou-se, em 1500, com a chegada dos
portugueses ao nosso território, embora ações efetivas de colonização
só tenham se desenvolvido na década de 1530, com o estabelecimento
das...
Resposta 1: Casa de engenho
Resposta 2: Capitanias hereditárias
Resposta 3: Fazendas
Resposta 4: Igrejas
Resposta 5: Escolas

04 - Balanço da vacinação contra Covid-19 desta quinta-feira (6) aponta
que 34.220.432 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra
a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número
representa
16,16%
da
população
brasileira.
A segunda dose já foi aplicada em 17.335.070 pessoas (8,19% da
população do país) em todos os estados e no Distrito Federal.
Qual são as duas vacinas contra a covid-19 mais utilizadas no Brasil?
Resposta 1: Coronavac e Astrazeneca
Resposta 2: Sputinik e Coronavac
Resposta 3: Janssen e Coronavac
Resposta 4: Pfizer e Janssen
Resposta 5: Astrazeneca e Sputinik

05 - O litoral paranaense possui 51 espécies de tubarão, o equivalente
a 58% de toda a biodiversidade deste tipo de peixe no Brasil. Destas,
quatro estão registradas no Livro Vermelho da Fauna Brasileira
Ameaçada de Extinção do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade
(ICMBio).
São elas:

Resposta 1: Tubarão azul (Prionace glauca); Tubarão baleia (Rhiniodon typus); Tubarão tigre
(Galeocerdo cuvier); Tubarão raposa (Alopias vulpinus)
Resposta 2: Tubarão-Fidalgo (Carcharhinus obscurus); Tubarão-Martelo (Sphyrna lewini); TubarãoMartelo-Liso (Sphyrna zyganea); Tubarão boca-de-velha (Mastelus canis)
Resposta 3: Tubarão azul (Prionace glauca); Tubarão baleia (Rhiniodon typus); Tubarão-Martelo
(Sphyrna lewini); Tubarão-Martelo-Liso (Sphyrna zyganea)
Resposta 4: Tubarão-Martelo-Liso (Sphyrna zyganea); Tubarão boca-de-velha (Mastelus canis) Tubarão
tigre (Galeocerdo cuvier); Tubarão raposa (Alopias vulpinus)
Resposta 5: Tubarão-Fidalgo (Carcharhinus obscurus); Tubarão-Martelo (Sphyrna lewini); TubarãoMartelo-Liso (Sphyrna zyganea); Tubarão baleia (Rhiniodon typus)

Matemática
06 - Qual o número multiplicado por ele mesmo, cujo o resultado é
1089
Resposta 1: 35
Resposta 2: 34
Resposta 3: 33
Resposta 4: 32
Resposta 5: 31

07 - Em uma fazenda eram criadas 200 galinhas, 75 delas tinham penas
amarelas
e
25%
tinham
penas
brancas
A quantidade respectivamente:
Resposta 1: 150 galinhas tinham penas amarelas e 50 galinhas tinham penas brancas
Resposta 2: 140 galinhas tinham penas amarelas e 60 galinhas tinham penas brancas
Resposta 3: 170 galinhas tinham penas amarelas e 30 galinhas tinham penas brancas
Resposta 4: 160 galinhas tinham penas amarelas e 50 galinhas tinham penas brancas
Resposta 5: 150 galinhas tinham penas amarelas e 70 galinhas tinham penas brancas

08
Calcule
15+10 + 13.2 -1 +10/2=

a

expressão:

Resposta 1: 90
Resposta 2: 85
Resposta 3: 65
Resposta 4: 70
Resposta 5: 55

09
27.3-8.2=

-

Calcule

a

expressão

Resposta 1: 66
Resposta 2: 67
Resposta 3: 65
Resposta 4: 64
Resposta 5: 63

10 - Em um colégio, 80 alunos inscreveram-se para participar de
oficinas culturais. Desse total, 30% optaram pela oficina A, 36 alunos
optaram pela oficina B, e os demais alunos, pela oficina C. Sabendo
que todos esses alunos participaram de uma só oficina, então, em
relação ao número total de alunos inscritos, aqueles que participaram
da oficina C representam:
Resposta 1: 30
Resposta 2: 29
Resposta 3: 26
Resposta 4: 25
Resposta 5: 26

11 - Em uma sala de aula de 30 m² de área cabem 20 carteiras.
Quantas carteiras caberiam em uma sala de 18 m² de área?
Resposta 1: 11

Resposta 2: 12
Resposta 3: 13
Resposta 4: 14
Resposta 5: 15

12 - Paulo fez uma poupança e, no primeiro mês, guardou R$ 280,00.
No segundo mês, conseguiu guardar R$ 430,00 e, no terceiro mês, R$
250,00. Paulo precisou usar 1/4 do valor total da poupança para
consertar seu carro. O conserto do carro de Paulo ficou em:
Resposta 1: R$ 250,00
Resposta 2: R$ 220,00
Resposta 3: R$ 230,00
Resposta 4: R$ 245,00
Resposta 5: R$ 240,00

13 - Um pet shop cobra R$ 16,00 por banho em cachorro. Rita têm 2
cachorros e os leva 4 vezes ao mês para tomar banho nesse pet shop.
O valor gasto por Rita, por mês, com o banho de seus cachorros é:
Resposta 1: R$ 128,00
Resposta 2: R$ 130,00
Resposta 3: R$ 138,00
Resposta 4: R$ 140,00
Resposta 5: R$ 148,00

14 - Ana foi a uma livraria e comprou um livro de R$ 44,00 para ela,
um livro de R$ 29,90 para seu filho e um livro de R$ 36,10 para dar de
presente. Ela dividiu o total da compra em 2 parcelas de mesmo valor.
O valor que Ana pagará em cada parcela é
Resposta 1: R$ 32,00

Resposta 2: R$ 42,00
Resposta 3: R$ 51,00
Resposta 4: R$ 55,00
Resposta 5: R$ 44,00

15 - Patrícia escreveu um livro com 186 receitas e 1/3 dessas receitas
são doces. O total de receitas de doces que há no livro de receitas
escrito por Patrícia é:
Resposta 1: 61
Resposta 2: 62
Resposta 3: 63
Resposta 4: 64
Resposta 5: 65

Português
16 - Assinale a alternativa cuja a grafia da palavra esteja errada:
Resposta 1: Atordoamento
Resposta 2: Relevante
Resposta 3: Disseminação
Resposta 4: Visão
Resposta 5: Obiscuro

17 - Oh! que saudades que tenho Da aurora da minha vida,
Da
minha
infância
querida
Que
os
anos
não
trazem
mais!
Que
amor,
que
sonhos,
que
flores,
Naquelas
tardes
fagueiras,
À
sombra
das
bananeiras,
Debaixo
dos
laranjais!
(…)
(Casimiro

de

Abreu.

“Meus

oito

anos”)

Um traço romântico presente neste poema é o(a)
Resposta 1: ausência de rima e metrificação
Resposta 2: natureza como refúgio do amante
Resposta 3: apego à forma fixa do soneto
Resposta 4: idealização da mulher
Resposta 5: presença do saudosismo

18 - Qual alternativa representa corretamente a acentuação gráfica das
palavras:
Resposta 1: fosfóro
Resposta 2: heroíco
Resposta 3: último
Resposta 4: liquído
Resposta 5: grafíco

19 - Com base em seus conhecimentos, assinale a única afirmação
correta:
Resposta 1: Pronome é a palavra que não se usa em lugar do nome, ou a ele se refere, ou ainda, que
não acompanha o nome qualificando-o de alguma forma.
Resposta 2: Regência Nominal é a maneira de um verbo (substantivo, adjetivo e advérbio) relacionar-se
com seus antônimos.
Resposta 3: A ortografia se caracteriza por estabelecer padrões para a forma escrita das palavras
Resposta 4: O Modo Verbal caracteriza a única maneira como podemos utilizar o verbo, independendo da
significação que pretendemos dar a ele.
Resposta 5: Substantivo é a classe gramatical de palavras invariáveis, as quais denominam os seres

20
Leia
“De
que
são
De
vagarosas

o

fragmento
feitos
os
pequenos

abaixo:
dias?
desejos,
saudades,

silenciosas
LEMBRANÇAS.”
A palavra lembranças em destaque pode ser alterada sem prejuízo ao
texto
por
qual
das
alternativas:
Resposta 1: saudade
Resposta 2: recordações
Resposta 3: pensamentos
Resposta 4: verdades
Resposta 5: melodias

