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1 – Marque a alternativa que foi escrita de forma correta: 

a) Você sempre desconfiou de mim, porque? 
b) Desconheço o porque de sua recusa. 
c) Porque você chorava tanto na sala de aula? 
d) Eu canto por que eu sou feliz. 
e) A reunião foi adiada porque choveu muito. 

 

2 – Assinale a opção que possui as duas palavras escritas corretamente: 

a) chícara, chuva 
b) varejo, garajem 
c) chave, viagem 
d) vazio, querozene 
e) coiza, uzina 

 

3 – Marque a alternativa que possui hiato: 

a) paulista 

b) parente 
c) saída 
d) chinelo 
e) manteiga 

 

4 – Marque a alternativa que possui sujeito composto: 

a) Os convidados aplaudiram os noivos. 

b) Sua atitude foi um ato de heroísmo. 

c) Os professores e os alunos reuniram-se na biblioteca. 

d) Necessita-se de motoristas profissionais. 

e) Ventava muito durante o desfile. 

 

5 – Assinale a alternativa em que todas as palavras são dígrafos: 

a) cabelo, casamento, boneca. 

b) ilha, bicho, guindaste. 

c) moeda, palavra, paisagem. 

d) empresa, frase, auxílio. 

e) coxa, número, cadeira. 
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6 – A frase que possui predicado nominal é: 

a) Nossas praias são lindíssimas. 

b) A menina caiu do brinquedo. 

c) Os soldados desfilaram pela avenida. 

d) Os animais correram para o estábulo. 

e) O motorista bateu o carro no muro. 

 

7 – Assinale a alternativa em que há erro na separação de sílabas: 

a) dan-çar, on-tem, es-tô-ma-go 

b) i-da-de, car-ro, pás-sa-ro 

c) ár-vo-re, ex-tra, flo-res-ta 

d) ca-ssi-no, mu-se-u, mo-i-ta 

e) ca-bi-de, es-tu-dar, co-mi-da 

 

8 – A frase que possui a pontuação incorreta é: 

a) Não quero dizer nada. 

b) Você quer ir conosco ao cinema? 

c) Ele respondeu: não, muito obrigado! 

d) Deus te proteja? 

e) Acorda! Você tem que ir para a escola. 

 

9 – A frase que possui concordância verbal incorreta é: 

a) As caravanas atravessaram o deserto. 

b) O técnico e os atletas retornaram ao Brasil. 

c) O fumo e a bebida não faz bem à saúde. 

d) Eles conseguiram passar no vestibular. 

e) Pedro ou Paulo será nosso próximo síndico. 

 

10 – Assinale a alternativa que possui o substantivo coletivo de camelos: 

a) batalhão 

b) cardume 

c) manada 

d) matilha 

e) cáfila 
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11 – Qual alternativa possui um número primo: 

a) 3 

b) 4 

c) 8 

d) 10 

e) 20 

 

12 – Quanto à porcentagem, marque a alternativa que possui o valor correto: 

a) 30% de R$ 900,00 é: R$ 1000,00 

b) 50% de R$ 1.000 é: R$ 500,00 

c) 100% de R$ 777,00 é: R$ 77,00 

d) 10 % de R$ 800,00 é: R$ 8,00 

e) 100% de R$ 30,00 é: R$ 300,00 

 

13 – Quantos minutos tem 2 horas? 

a) 30 minutos 

b) 60 minutos 

c) 90 minutos 

d) 120 minutos 

e) 150 minutos 

 

14 – Mariana comprou 50 bonecas, 38 carrinhos, 12 bolas e 27 petecas. Quantos 
brinquedos Mariana comprou? 

a) 122 

b) 123 

c) 125 

d) 127 

e) 128 

 

15 – O preço de um aparelho eletrodoméstico é de R$ 185,00. Quanto pagarei por esse 
aparelho com um desconto de R$ 63,75? 

a) R$ 63,75 

b) R$ 121,25 

c) R$ 122,75 

d) R$ 185,00 

e) R$ 190,25 
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16 – Como se escreve 1000 em algarismos romanos? 

a) X 

b) C 

c) M 

d) L 

e) V 

 

17 – Qual é o resultado da multiplicação de 150 por 3: 

a) 350 

b) 450 

c) 500 

d) 550 

e) 650 

 

18 – Resolva a seguinte questão: 100 - 20 + 70 + 30 - 5 

a) 155 

b) 160 

c) 165 

d) 170 

e) 175 

 

19 – Um ciclista percorreu 4,0 quilômetros de manhã. Ele percorreu, à tarde, 2 vezes essa 
distância. Quantos quilômetros ele percorreu ao todo? 

a) 4,0 

b) 8,0 

c) 10,0 

d) 12,0 

e) 16,0 

 

20 – Assinale a alternativa incorreta: 

a) 1/4 de 100 corresponde a 25 

b) 1/3 de 30 corresponde a 10 

c) 1/2 de 50 corresponde a 25 

d) 1/2 de 70 corresponde a 35 

e) 1/3 de 90 corresponde a 50 
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21 – Assinale a alternativa correspondente a região em que se encontra localizado o 
Município de Alfenas no Estado de Minas Gerais: 

a) Jequitinhonha 

b) Noroeste de Minas 

c) Norte de Minas 

d) Oeste de Minas 

e) Sul de Minas 

 

22 – Marque a alternativa que indique o número de Vereadores à Câmara Municipal de 
Alfenas:  

a) 09 

b) 10 

c) 11 

d) 12 

e) 13 

 

23 – Assinale a alternativa que contém dois estados que não possuem limite com o Estado 
de Minas Gerais:  

a) Rio de Janeiro e Espirito Santo 

b) São Paulo e Paraná 

c) Mato Grosso e Tocantins 

d) Bahia e Sergipe 

e) Goiás e Mato Grosso do Sul 

 

24 – As eleições municipais são realizadas a cada: 

a) 2 anos 

b) 3 anos 

c) 4 anos  

d) 5 anos 

e) 6 anos 

 

25 – Assinale a alternativa correspondente aos presidentes eleitos através de eleição 
direta que sofreram processo de impeachment no Brasil: 

a) Collor e Dilma Rousseff 

b) Collor e Fernando Henrique 

c) Collor e Lula 

d) Fernando Henrique e Dilma Rousseff 

e) Lula e Dilma Rousseff 
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26 – Qual é a capital do estado brasileiro cuja sigla é PE?  

a) Cuiabá 

b) Florianópolis 

c) Salvador 

d) Recife 

e) João Pessoa 

 

27 – Qual a data em que se comemora a Proclamação da República do Brasil? 

a) 21 de abril 

b) 1º de maio 

c) 7 de setembro 

d) 15 de novembro 

e) 25 de dezembro 

 

28 – Quem declarou a independência do Brasil? 

a) Pedro Álvares Cabral 

b) Tiradentes 

c) Dom Pedro I 

d) Getúlio Vargas 

e) Marechal Deodoro da Fonseca 

 

29 – A Inconfidência Mineira, ocorrida na década de 1780, na então Capitania de Minas 
Gerais, teve como um dos membros o alferes Tiradentes. Marque a alternativa que possui 
o nome completo de Tiradentes:  

a) Joaquim José da Silva Xavier 

b) Joaquim José Gonzaga 

c) Tomás Antônio Gonzaga 

d) Joaquim Silvério dos Reis 

e) Cláudio Manoel da Costa 

 

30 – Recentemente ocorreu uma grande paralização que atingiu todo o país – a greve dos 
caminhoneiros. Assinale a alternativa que contém o motivo primordial que originou essa 
greve:  

a) A má condição das estradas, que coloca em risco a vida dos caminhoneiros. 

b) O aumento na taxa de pedágio independente do tipo de veículo.  

c) A concorrência entre as empresas de transporte. 

d) A ausência de vale refeição para os caminhoneiros. 

e) A alta dos combustíveis, influenciando os custos do transporte. 


