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AATTEENNÇÇÃÃOO  

  

  AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

  OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  3300  ((ttrriinnttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  

eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1155  ((qquuiinnzzee))  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa  ee  1155  ((qquuiinnzzee))  ddee  

MMaatteemmááttiiccaa..  

  SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

  UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

oo  UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

  PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  

uumm  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddee  LLeeiittuurraa  ÓÓttiiccaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  CCaarrttããoo  

ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo..  

  AAss  bboollhhaass  ccoonnssttaanntteess  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  

eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  oouu  pprreettaa..    

  PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall,,  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  eemm  

ssiillêênncciioo..  

 
 

BBOOAA  SSOORRTTEE!!  
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  
  

Texto 1 para as questões de 01 a 09. 
 

Nunca desista de ser feliz...  
 

Existem pedras; 
Não desista de andar... 

Existem barreiras; 
Não desista de passar... 

Existem os nós; 
É preciso desatar... 
Existe o desânimo; 

É a pior coisa que há... 
A estrada é longa; 

Não desista de chegar... 
Existe o cansaço; 

É preciso caminhar... 
Existe a derrota; 

Você nasceu para ganhar... 
Existe o amor; 

É fundamental amar... 
 

...eu...também acho que é fundamental amar! 
É fundamental sermos amados... 

http://www.radiestesiaonline.com.br/v2/msg_2_2005.asp Acesso em 30 mai. 2009. 
 
01. O autor tem o propósito de 
 
A) fazer com que as pessoas se sintam infelizes. 
B) levar as pessoas ao desânimo, achando-as incapazes. 
C) mostrar que todas as pessoas são felizes, apesar das turbulências da vida. 
D) conduzir as pessoas para um caminho sem volta. 
E) apresentar algumas atitudes que as pessoas devem tomar para serem felizes. 
 
02. No texto, o autor tem o amor como um sentimento 
 
A) incapaz de ser praticado pelo homem. 
B) capaz de fazer com que o homem desista de ser feliz. 
C) sem importância para o relacionamento humano. 
D) cuja prática é necessária entre os homens. 
E) inexistente, embora de grande importância para o convívio humano. 
 
03. O autor se utilizou de vários substantivos, como pedras, nós, cansaço, como coisas 
 
A) que existem na vida daqueles que não amam. 
B) que precisam ser combatidas para se alcançar a felicidade. 
C) sem importância para se chegar à felicidade. 
D) que não impedem a felicidade. 
E) que contribuem para a concretização da felicidade. 
 
04. Analise as afirmativas. 
 

I. O termo nós é acentuado por ser monossílabo tônico terminado em O, seguido de S.  
II. O termo desânimo é acentuado por ser proparoxítono. 
III. O termo Você é acentuado por ser oxítono terminado em E. 

 
É CORRETO o que se afirma em 
 
A) I e II, apenas. B) I e III, apenas. C) II e III, apenas. D) I, II e III. E) II, apenas. 
 
05. Em Existem pedras e Existe o amor, o verbo existir concorda com os sujeitos – um no plural, outro no singular 

respectivamente. Em qual alternativa abaixo, o verbo haver no sentido de existir está em desacordo com as normas 
gramaticais? 

 
A) Há pedras no caminho de cada um de nós. 
B) Houve nós que foram desatados devido a sua persistência. 
C) O amor existe, logo haverão homens felizes. 
D) Se houvesse amor entre os homens, não haveria violências. 
E) Haveremos de ser felizes, pois existe amor em nossos corações. 
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06. Em 
I. Existem ba-rrei-ras, a divisão silábica do termo sublinhado está correta. 
II. Não desista de passar..., o termo sublinhado apresenta um dígrafo. 
III. É preciso desatar..., o termo sublinhado grafa-se com s, como também descansar.  
IV. Em Você nasceu para ganhar, o termo sublinhado contém um dígrafo e um ditongo. 

 
Estão CORRETAS 
 
A) I, II e III, apenas. B) I, III e IV, apenas. C) II e III, apenas. D) I e IV, apenas. E) II, III e IV. 
 
07. Em qual alternativa abaixo, o termo sublinhado NÃO está classificado corretamente? 
 
A) Existe o desânimo – substantivo. 
B) A estrada é longa – adjetivo.  D) Você nasceu para amar – preposição. 
C) É a pior coisa que há – pronome. E) Não desista de chegar... – conjunção. 
 
08. Em Não desista de passar..., o verbo sublinhado exige complemento regido de preposição. 
 Em uma das alternativas abaixo, o verbo NÃO exige igual tipo de complemento. Identifique-a. 
 
A) Ame sempre o próximo. 
B) Invista no amor.  D) Reflita sobre a falta de amor entre os homens. 
C) Chega-se ao próximo por meio do amor. E) Obedeça às leis em prol do amor. 
 
09. Que afirmativa abaixo expressa a mesma ideia do fragmento: Existem pedras; Não desista de andar...? 
 
A) Ao encontrar pedras no seu caminho, não avance. 
B) As pedras existentes na sua estrada não devem ser quebradas. 
C) Deve-se caminhar, mesmo que pedras apareçam em nosso caminho. 
D) Caminhe somente sobre as pedras. 
E) O que fazer com as pedras que existem no nosso caminho? 
 
Texto 2 para as questões de 10 a 15. 
 

Um dia Chaplin disse: 
 

Esquecendo os erros do passado, 
construímos nosso novo mundo.  

Talvez nos falte poesia... 
Talvez nos falte amor.  

Mas com certeza podemos 
dar um pouco mais,  

pois com certeza  
o amor que não damos  

é o mesmo que não recebemos. 
E talvez mirando-nos  

em exemplos de coragem,  
trabalhando pela paz 

e compreensão entre os homens, 
possamos um dia  

erguer os olhos novamente. 
Disponível em: http://www.radiestesiaonline.com.br/v2/msg_2_2005.asp. Acesso em 30 mai. 2009. 

 
10. Chaplin afirma que 
 
A) os nossos olhos sempre estiveram erguidos. 
B) somos seres completos.  D) das nossas atitudes, surge um novo mundo. 
C) jamais poderemos erguer os olhos. E) somos seres que não cometemos erro. 
 
11. O autor declara que 
 
A) se não damos amor, não recebemos amor. 
B) não precisamos mudar nosso modo de viver. 
C) somos abastecidos de poesia e amor. 
D) damos o amor suficiente para se construir um novo mundo. 
E) existe bastante compreensão entre os homens. 
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12. Analisando os itens abaixo, 
 

I. Em possamos um dia erguer os olhos, o termo sublinhado é objeto direto. 
II. Em Um dia Chaplin disse, o termo sublinhado é sujeito. 

 
concluímos que 
 
A) ambos estão corretos. 
B) ambos estão incorretos.  D) apenas o II está correto. 
C) apenas o I está correto. E) o I está correto, e o II está incorreto. 
 
13. Quanto ao emprego da crase, qual das alternativas abaixo se apresenta INCORRETA? 
 
A) Às vezes, é necessário esquecermos os nossos erros do passado. 
B) Deve-se sempre dar amor às pessoas carentes. 
C) Vive-se em busca de paz. Busque-a à noite e à tarde, enfim, a todo momento, cada dia. 
D) Face à face, somos mais verdadeiros. 
E) Podemos dar sempre um pouquinho mais de nós àquele que necessita. 
 
14. Analisando os fragmentos e suas justificativas abaixo, 
 

I. Em possamos um dia erguer os olhos novamente, o termo sublinhado pode ser substituído por levantar. 
II. Em compreensão entre os homens, tem-se um exemplo de regência nominal. 
III. Em construímos nosso novo mundo, o adjetivo novo concorda em gênero e número com o substantivo mundo. 

 
Concluímos que 
 
A) todos estão corretos. 
B) todos estão incorretos.  D) apenas I e II estão corretos. 
C) apenas o I está correto. E) apenas o III está correto. 
 
15. Que alternativa abaixo apresenta texto pontuado CORRETAMENTE? 
 
A) A melhor coisa que se pode fazer, a alguém é levá-lo do erro à verdade. 
B) Quem se arrepende, de ter errado é quase inocente. 
C) Ama a verdade mas, perdoa o erro. 
D) O erro que cometemos é quando procuramos, ser amados, em vez de amar. 
E) Sem a música, a vida seria um erro. 
 

MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  
 
16. Resolvendo a expressão  3 + {2 + [ 8- 2x 3+(5x4 -12)]}, obtemos 
 
A) 23 
B) 12  D) 22 
C) 15 E) 11 

17. Se A = 
2
3x

3
1

, é CORRETO afirmar que A é igual a 

A) 1 
B) 1/2  D) 5/6 
C) 3/4  E) 2/3 
 
18. Sete amigos saíram para jantar em um restaurante. No final, a despesa foi de R$ 178,00 que foi dividida entre os 

sete. Cada amigo desembolsou R$ 26,00 e resolveu que o troco seria a gorjeta do garçom. É CORRETO afirmar 
que o garçom recebeu, em reais, a importância de 

 
A) 5,00 
B) 4,00  D) 1,00 
C) 3,00 E) 7,00 
 
19. Pedro foi ao supermercado fazer algumas compras. Comprou 2kg de feijão a R$ 3,80 o quilo, 2kg de arroz a R$ 2,10 

o quilo e pagou por 250g de manteiga R$3,20. Ao chegar ao caixa, Pedro recebeu a conta e pagou esta com uma 
nota de R$ 50,00. O troco, em reais, recebido por Pedro, foi de 

 
A) 25,10 
B) 28,40 D) 35,00 
C) 32,00 E) 36,00 
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20. Seja N um número de 4 algarismos. A soma de N com 2356 é igual a 6559. É CORRETO afirmar que N é igual a 
 
A) 2110 
B) 4203  D) 4205 
C) 2111 E) 3232 
 
21. O produto do resto pelo quociente da divisão de 543 por 27 é 
 
A) 16 
B) 55  D) 29 
C) 60  E) 45 
 
22. O resultado, em cm, da soma 3m + 0,02 km + 30 dm é igual a 
 
A) 3600  
B) 2600 D) 3000 
C) 3200 E) 2500  
 
23. Contando os números naturais de 3 a 89, obtemos 
 
A) 89 números. 
B) 90 números. D) 87 números. 
C) 88 números. E) 86 números. 
 
24. Um mecânico acerta um serviço por R$ 1300,00. O gasto com seus empregados foi de R$ 580,00, e outras despesas 

com materiais importaram em R$ 280,00. É CORRETO afirmar que, neste serviço, o mecânico obteve um lucro de 
 
A) R$ 440,00 
B) R$ 540,00 D) R$ 220,00 
C) R$ 330,00 E) R$ 703,00 
 
25. Na adição abaixo, a soma dos algarismos que preenchem os espaços vazios é 
 

   1 5  3__ 
+ 2 3__ 4 
   5__ 1  5 

                                                        
9  0 5  5 

A) 9 
B) 12  D) 8 
C) 6  E) 15 
 

26. Se A = 
5
2

3
12 −+ , é correto afirmar que A é igual a 

A) 14/5 
B) 16/5  D) 12/15 
C) 29/15 E) 11/15 
 
27. Paulo está lendo um livro sobre a história da cidade de Cupira. O livro tem 125 páginas, e Carlos lê 5 páginas por 

dia. É correto afirmar que Carlos termina a leitura do livro em 
 
A) 1 mês. 
B) 15 dias.  D) 25 dias. 
C) 45 dias. E) 35 dias. 
 
28. Marcelo comprou um som e pagou R$ 120,00 de entrada. Quanto ao restante, ele acertou pagar em 12 parcelas de 

R$ 25,00. O som custou a Marcelo 
 
A) R$ 320,00 
B) R$ 420,00  D) 380,00 
C) R$ 540,00 E) 500,00   
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29. Pedro foi ao supermercado fazer algumas compras. Comprou 1 kg de feijão por R$ 3,80, 1 kg de arroz por R$ 2,10 e 
pagou por 250g de manteiga R$ 3,20. Pedro recebeu a conta e pagou esta com uma nota de R$ 20,00. O troco, em 
reais, recebido por Pedro, foi de 

 
A) 12,10 
B) 11,10 D) 11,90 
C) 12,90  E) 10,90 
 
30. A soma do dobro da mesada de Júnior com R$ 10,00 equivale a R$ 28,00. A mesada semanal de Júnior é 
 
A) R$ 8,00 
B) R$ 15,00  D) R$ 10,00 
C) R$ 11,00 E) R$ 9,00 
 
 
 
 
 
 


