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PROVA OBJETIVA
PARA MÉDIO E
TÉCNICO
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
. Ao receber este caderno de provas, confira inicialmente se os dados pessoais
estão corretos e coincidem com o que está registrado na sua Folha de Resposta.
Em seguida, verifique se ele contém a quantidade de itens indicados na sua folha de
respostas. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito e (ou)
apresente divergência quanto aos seus dados pessoais ou outros dados relativos ao
cargo a que você concorre, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse
sentido.
. Não se comunique com os outros candidatos nem se levante sem autorização do
fiscal de sala.
. Na duração da prova está incluído o tempo destinado à identificação - que será
feita no decorrer das provas, ao preenchimento da Folha de Respostas.
. Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua
folha resposta e deixe o local de provas.
. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes neste edital, no
presente caderno, na Folha de Respostas poderá implicar a anulação das provas
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. Anote suas respectivas respostas definitivas e destaque abaixo da linha, este
gabarito para a conferência na publicação do gabarito no dia 22/03/2022
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Questões – Nível Médio
Português

1 - Assinalar a alternativa em que a divisão silábica está CORRETA:
a) En-jo-o.
b) Abs-o-lu-to.
c) Co-gni-ti-vo.
d) A-sso-ci-a-do.
e) Saú-de
2 – A palavra tecnológicos, recebe acento gráfico, de acordo com as regras da
norma-padrão da língua portuguesa. O grupo em que todas as palavras devem ser
acentuadas pela mesma regra é:
a) fácil, orgânico, vítimas
b) satélites, altíssimos, vítimas
c) fotossíntese, atraídos, domínio
d) saúde, possível, biológicos
e) vulneráveis, luminárias, incontável
3 – Qual a única alternativa correta para o sinônimo da palavra “apenas”:
a) Unicamente, exclusivamente, somente
b) Unicamente, só, apenas
c) Unicamente, somente, inclusive,
d) Exclusivamente, alguns somente
e) Somente, exclusive, especial
4 – Leia o fragmento abaixo:
“De que são feitos os dias?
- De pequenos desejos,
vagarosas saudades,
silenciosas lembranças.”
A palavra em destaque pode ser alterada sem prejuízo ao texto por qual das
alternativas:
a) Verdades
b) Recordações
c) Pensamentos
d) Ideias
e) Sentimentos
5 – As palavras Paraguai e Uruguai segundo a norma culta são:
a) Oxítonas e ditongos
b) Paroxítonas e tritongos
c) Oxítonas e hiatos
d) Paroxítonas e ditongos
e) Oxítinas e tritongos
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Matemática

6 – Para preparar 2 copos grandes de suco de laranja, José utilizou 7 laranjas.
Mantendo-se a mesma proporção, se ele quiser preparar 5 copos de suco, ao todo,
quantas laranjas ele deve utilizar?
a) 14 laranjas
b) 11,5 laranjas
c) 17,5 laranjas
d) 12,5 laranjas
e) 13,5 laranjas
7 – 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:
a) 25%
b) 30%
c) 35%
d) 40%
e) 45%
8 – Fernando está avaliando o preço médio de sua tarifa de energia elétrica nos
cinco primeiros meses do ano. A planilha mostra os valores por mês, de janeiro a
maio.
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
R$ 173,00
R$ 113,58
R$ 145,67 R$ 98,50 R$ 123,60
Sua meta é fechar o semestre com um preço médio de R$ 130,00. Para alcançar a
meta, o maior preço possível a pagar na tarifa do mês de junho, será de
a) R$ 109,05
b) R$ 125,65
c) R$ 130,87
d) R$ 125,65
e) R$ 98,55
9 - Ao jogar um dado, qual a probabilidade de obtermos um número ímpar voltado
para cima?
a) 1/2
b) 2/6
c) 5/6
d) 1/6
e) 2/3
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10– Chiquinho aplicou a quantia de R$ 500,00 a juros simples durante 6 meses. A
taxa de aplicação foi de 5% ao mês. O montante obtido foi de:
A) R$ 650,00.
B) R$ 700,00.
C) R$ 750,00.
D) R$ 800,00.
E) R$ 850,00.
Conhecimentos Gerais
11 – O Estreito de Gibraltar, canal marítimo que separa os continentes europeu e
africano, fica entre os países:
a) Itália e Marrocos
b) Espanha e Egito
c) Espanha e Marrocos
d) Portugal e Senegal
e) Portugal e Marrocos
12 – Os bitcoins são um tipo de:
a) Jogo de computador
b) Moeda de um país asiático
c) Investimento de renda fixa
d) Banco Internacional
e) Criptomoeda
13 – Não é uma das 7 maravilhas do mundo Antigo:
a) Colosso de Rodes
b) Jardins Suspensos da Babilônia
c) Machu-Pichu
d) Pirâmides do Egito
e) Farol de Alexandria
14 – Em 2004, caiu por terra uma afirmação de que exista uma única construção
humana na terra, capaz de ser vista do espaço a olho nu. Afirmação essa, presente
inclusive em vários livros escolares antigos. Essa afirmação, referia-se a:
a) Pirâmides do Egito
b) Grande Muralha da China
c) Torres Gêmeas de Nova Iorque
d) Hidrelétrica 3 gargantas
e) Machu-Pichu
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15 – A Guerra das Malvinas, disputada pela posse de um arquipélago na América
do Sul, foi disputada pelos Países:
a) Uruguai e Espanha
b) Uruguai e Argentina
c) Argentina e Inglaterra
d)Argentina e Espanha
e) Uruguai e Inglaterra
16 - A ditadura militar no Brasil durou 21 anos, teve 6 mandatos militares e instituiu
16 atos institucionais – mecanismos legais que se sobrepunham à constituição.
Com base em seus conhecimentos escolha a alternativa correta sobre o fim da
ditatura militar no Brasil:
a) Teve seu fim no ano de 1989
b) Teve seu fim no ano de 1988
c) Teve seu fim no ano de 1987
d) Teve seu fim no ano de 1985
e) Teve seu fim no ano de 1982
17 – O ............ já é considerado um problema de saúde pública no Brasil. Uma
pesquisa do Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef) aponta o Brasil como
quarto país com maior prática de ........... no mundo. Dados mostram que 43% dos
estudantes de 11 a 12 anos disseram ter sido vítimas de violência física ou
psicológica na escola pelo menos uma vez em outubro do ano passado.
O termo que se refere as lacunas em branco é:
a) Corona vírus
b) Pandemia
c) Racismo
d) Feminicídio
e) Bullying
18 – Território ucraniano, anexado pela Rússia em 2014
a) Crimeia
b) Donetsk
c) Luhansk
d) Kiev
e) Cracóvia
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19 – Qual das alternativas apresenta os Presidentes do Brasil em ordem de
sucessão?
a) Dilma Rousseff, Lula, Jair Bolsonaro
b) Fernando Henrique, Itamar Franco, Lula
c) Itamar Franco, Collor, Lula
d) Collor, Lula, Dilma Rousseff
e) Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro
20 – Qual destes acontecimentos fEz 20 anos em 2021?
a) Primavera árabe
b) Fim da Guerra no Golfo
c) Fim da Guerra Fria
d) Atentado de 11 de setembro
e) Nenhuma das Alternativas

