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Questão

Disciplina

1

Português

2

Português

3

Português

4

Português

5

Português

6

Português

7

Português

8

Português

9

Português

10

Português

11

Português

12

Pergunta
Assinale a alternativa em que todas as palavras iniciam-se
corretamente com H.
Assinale a alternativa em que todas as palavras estão
corretamente grafadas com X.
Assinale a alternativa em que todas as palavras estão
corretamente grafadas com CH.
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as
lacunas: / c_rtume - p_leiro - s_taque.
Assinale a alternativa que contém, respectivamente, os
sinônimos corretos das palavras a seguir: / vocabulário - língua grito.
Assinale a alternativa que contém, respectivamente, os
sinônimos corretos das palavras a seguir: / trabalho - córrego bela.
Assinale a alternativa que contém, respectivamente, os
sinônimos corretos das palavras a seguir: / quebrado metamorfose - distante.
Assinale a alternativa que contém, respectivamente, os
antônimos corretos das palavras a seguir: / ausente - soberba acompanhado.
Leia a frase a seguir e assinale a alternativa correta quanto à
figura de linguagem utilizada: / Chorei rios de lágrimas.
Assinale a alternativa em que a figura de linguagem Metáfora é
utilizada na frase.

Alternativa Correta

Alternativa B

Alternativa C

Alternativa D
Herbívoro, hantologia,
hébrio.

Hostil, hediondo, humor.

Húmido, hora, humano.

Hicterícia, hontem, horário.

Faxina, enxoval.

Xadrez, xaminé.

Axatado, pexinxa.

Cartuxo, trouxa.

Broche, encharcado.

Enchada, desleichado.

Inchada, ameicha.

Ficha, enchurrada.

u; o; o

u; u; u

o; o; o

o; u; o

Léxico; idioma; brado.

Palavras; paladar; brado.

Abecedário; idioma; sussuro. Léxico; boca; brado.

Emprego; riacho; formosa.

Emprego; nascente;
formosa.

Oportunidade; riacho; bonita. Vaga; rio; estranha.

Deteriorado; transformação;
Estragado; mutação; perto.
longe.

Recuperado;
transformação; perto.

Deteriorado; semelhante;
longe.

Presente; humildade;
sozinho.

Agradável; humildade;
acessível.

Presente; egoísta; sozinho.

Presente; humilde; junto.

Hipérbole.

Metonímia.

Pleonasmo.

Elipse.

Aquele menino é um gato.

Corri feito louco para não
perder o ônibus.

Disseram que ela era
delicada como uma flor.

Morei naquela casa alguns
meses; ele, anos.

Assinalar a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas em:
___ quanto tempo você saiu de _______?

Há - viagem

Há - viajem

A - viajem

A - viagem

Português

Assinalar a alternativa que apresenta colocação pronominal
INCORRETA:

Nunca contou-me sobre sua
infância...

Sabe-se apenas que o inverno
promete ser rigoroso.

Quem lhe disse que eu havia
desistido?

Em se tratando de cinemas,
este é o melhor, sem dúvida.

13

Português

Assinalar a alternativa que apresenta colocação pronominal CORRETA:

Sempre o vejo lendo na praça
aos sábados.

Não diga-me que não vem...
Estou contando com você!

Me fala, ela foi embora?

Onde viu-o pela última vez?

14

Português

Cidadão - cidadães.

Anzol - anzóis.

Gentil - gentis.

Vírus - vírus.

15

Português

Judeu - judeia.

Barão - baronesa.

Sacerdote - sacerdotisa.

Embaixador - embaixatriz.

Branca.

Marrom.

Cinza.

Roxa.

Comprar animais silvestres.

Evitar o uso de sacolas pláticas. Economizar energia.

Separar o lixo.

Qual é, em média, o tempo de decomposição de uma lata de alumínio no
200 a 500 anos.
meio ambiente?

3 a 6 meses.

30 anos.

5 anos.

Qual material leva mais tempo para se decompor no meio ambiente?

Papel.

Plástico.

Chiclete.

16
17
18
19

Conhecimentos
Gerais
Conhecimentos
Gerais
Conhecimentos
Gerais
Conhecimentos
Gerais

Assinalar a alternativa que apresenta a relação INCORRETA de singular
e plural:
Assinalar a alternativa que apresenta a relação INCORRETA de
masculino e feminino:
Resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde devem ser descartados
em lixeira de que cor?
São formas de preservar o meio ambiente, EXCETO:

Vidro.

20
21
22

Conhecimentos
Gerais
Conhecimentos
Gerais
Conhecimentos
Gerais

Para coleta seletiva do lixo, o plástico deve ser descartado em lixeira de
qual cor?

Vermelha.

Azul.

Amarela.

Roxa.

O que significa a palavra FILOSOFIA?

Amor à sabedoria.

Verdade e sabedoria.

Caminho de luz.

Razão e luz.

Penso, logo existo - essa é uma frase dita pelo filósofo:

René Descartes.

Aristóteles.

Platão.

Sócrates.

Ética profissional.

Ética organizacional.

Ética individual.

Como se chamam os padrões que regem a forma como os membros de

23

Conhecimentos
uma sociedade devem lidar uns com os outros em questões que
Gerais
envolvem justiça, igualdade, pobreza e direitos das pessoas?

Ética social.

24

Conhecimentos
O que é a primazia do bem comum?
Gerais

Os interesses individuais e
O interesse do coletivo deve se
coletivos devem ter a mesma
sobrepor ao interesse individual.
importância.

O interesse individual deve se
sobrepor ao interesse do
coletivo.

O interesse dos governantes
deve se sobrepor ao interesse
do povo.

Pagar imposto.

Vida.

Educação.

Moradia.

Água.

Televisão.

Computador.

Geladeira.

É a soma de todos os bens e
serviços produzidos em uma
economia durante um certo
período.

É soma de todo dinheiro
produzido, com exceção dos
serviços, em uma economia
durante um certo período.

É o montante de produção e
serviços de uma região. Os
valores de serviço não entram
neste índice.

É a taxa que determina o
número de desempregados de
uma região em determinado
período.

Imposto.

Consumo.

Poupança.

Renda.

Padronizar pagamentos
indeferidos.

Instrumentalizar a troca.

Medir valor.

Reservar valor.

Banco Central do Brasil.

Caixa Econômica Federal.

Tesouro Nacional.

Qualquer banco público.

25
26

Conhecimentos
São direitos garantidos pela Constituição, EXCETO:
Gerais
Conhecimentos
É um exemplo de recurso natural o(a):
Gerais

27

Conhecimentos
O que é o Produto Interno Bruto (PIB)?
Gerais

28

Conhecimentos
indiretamente, dos agentes econômicos, com o objetivo de manter a
Gerais
estrutura governamental e reverter, à coletividade, benefícios coletivos?

Como se chama a parcela da renda cobrada pelo governo, direta ou

29
30

Conhecimentos
NÃO é uma função da moeda:
Gerais
Conhecimentos
No Brasil, quem emite o Papel-moeda?
Gerais

