
20
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caderno de Provas – Cor: BEGE 

27 de Novembro de 2016 

Instruções: 
 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta. 

 Escreva o seu nome completo no espaço indicado nesta folha. 

 A prova tem duração máxima de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do 

Caderno de Provas e preencher a Folha de Respostas. 

 Escreva em lugar indicado na Folha de respostas a cor referente a seu caderno de provas. 

 Ao retirar-se definitivamente da sala, entregue a Folha de Respostas ao fiscal de sala. 

 O Caderno de Provas só poderá ser levado depois de transcorridas 2 (duas) horas do início da aplicação da 

prova. 

 Confira, com máxima atenção, o Caderno de Provas, observando o número de questões contidas e se há 

defeito(s) de encadernação e/ou impressão que dificultem a leitura. 

 Este Caderno de Provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo 20 (vinte) de Língua 

Portuguesa, 20 (vinte) de Matemática e uma Produção Textual. 

 Em havendo falhas na Folha de Respostas, dirija-se ao fiscal responsável dentro do prazo destinado 

previamente. 

 Para cada questão de múltipla escolha, com quatro alternativas A, B, C e D, existe apenas uma resposta certa. 

Candidato (a): ________________________ 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 1  

O laço e o abraço 

Eu nunca tinha reparado como é curioso um laço... Uma fita... Dando voltas. 

Enrosca-se, mas não se embola. Vira, revira, circula e pronto:  está dado o laço. 

É assim que é o abraço: coração com coração, tudo isso cercado de braço. É assim que é o laço: um abraço no 

presente, no cabelo, no vestido, em qualquer coisa onde o faço. 

E quando puxo uma ponta, o que é que acontece? Vai escorregando... 

Devagarzinho, desmancha, desfaz o abraço. 

Solta o presente, o cabelo, fica solto no vestido. 

E, na fita, que curioso, não faltou nem um pedaço. 

Ah, então, é assim o amor, a amizade. 

Tudo que é sentimento. Como um pedaço de fita. 

Enrosca, segura um pouquinho, mas pode se desfazer a qualquer hora, deixando livres as duas bandas do laço. 

Por isso é que se diz: laço afetivo, laço de amizade. 

E quando alguém briga, então se diz: romperam-se os laços. 

E saem as duas partes, igual meus pedaços de fita, sem perder nenhum pedaço. 

Então o amor e a amizade são isso... 

Não prendem, não escravizam, não apertam, não sufocam. 

Porque quando vira nó, já deixou de ser um laço. 

Mário Quintana 

 

1-     Segundo o texto o autor compara o laço como se fosse: 

(A) Ódio e amizade. 

(B) Amizade e felicidade. 

(C) Harmonia e amor 

(D) Amor e amizade 

 

2-     Na frase retirada do texto “Enrosca, segura um pouquinho, mas pode se desfazer a qualquer hora, deixando 

livres as duas bandas do laço”. O que o autor quis dizer sobre isso: 

(A) Laço afetivo, laço de amizade. 

(B) Laço de fita. 

(C) Laço de vestido 

(D) Laço de cabeça 
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Analise o trecho a seguir para responder as questões 3 a 5. 

Então o amor e a amizade são isso... 

Não prendem, não escravizam, não apertam, não sufocam. 

Porque quando vira nó, já deixou de ser um laço. 

 

 

3-   Considerando no trecho a escrita da palavra “NÓ”, a mesma poderia, sem prejuízo para o sentido, ser 

substituída por: 

(A) Arrancar 

(B) Apertar  

(C) Arroxado 

(D) Corda  

 

4-     No trecho “Então o amor e a amizade são isso...” a palavra em destaque na frase se classifica como: 

(A) Adjetivo  

(B) Sujeito  

(C) Substantivo  

(D) Verbo  

 

5-     Quanto a sílaba tônica da palavra NÓ, podemos classifica-la em: 

(A) Paroxítona  

(B) Oxítona  

(C) Proparoxítona  

(D) Não possui silaba tônica  

 

TEXTO 2 

O mau pressentimento 

 Um grande empresário precisava ir para São Paulo. Chegou para seu guarda noturno e pediu: 

 _ Por favor, preciso acordar amanhã às 6:00 horas. 

 Exatamente às 6:00 da manhã, o guarda noturno o acordou dizendo: 

 _ Patrão, estou com um pressentimento, sonhei esta noite que o senhor terá um acidente de avião e 

morrerá. 

 O empresário não deu ouvidos e seguiu seu caminho. Sem incidentes chegou a São Paulo e por telefone 

mandou demitir o guarda noturno. 

 Por quê? 

 Guardas noturnos não devem dormir em serviço. 

www.saladeatividades.com.br 

 

http://www.saladeatividades.com.br/
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6-     O guarda noturno foi demitido, porque: 

(A) Não chamou o empresário na hora certa. 

(B) Dormiu durante o serviço. 

(C) Alertou o empresário sobre o acidente. 

(D) Estava errado sobre o acidente. 

 

7-     Marque a opção em que todos os verbos estão no pretérito perfeito do indicativo: 

(A) Precisava, chegou, preciso. 

(B) Acordar, acordou, disse. 

(C) Chegou, sonhei, mandou. 

(D) Estou, morrerá, deu 

 

8-    No trecho: “- Patrão, estou com um mau pressentimento, sonhei esta noite que o senhor terá um acidente 

de avião e morrerá.” Os verbos que estão no futuro do presente são: 

(A) Estou, morrerá. 

(B) Sonhei, estou. 

(C) Terá, sonhei. 

(D) Terá, morrerá. 

 

9-     Assinale a alternativa em que está correto o plural: 

(A) Cadáver – cadáveis  

(B) Mau – males  

(C) Fuzil – fuziles  

(D) Atlas – atlas  

 

10-   O plural dos substantivos “couve-flor, pão-de-ló, amor-perfeito” é: 

(A) Couve-flores, pães-de-ló, amores-perfeitos. 

(B) Couves-flores, pães-de-ló, amores-perfeitos. 

(C) Couves-flores, pão-de-lós, amor-perfeitos. 

(D) Couves-flores, pães-de-lós, amor-perfeitos. 
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11-   Na tirinha abaixo estamos falando sobre: 

 

(A) Falsidade  

(B) Esperança 

(C) Amizade  

(D) Afetividade  

 

Analise o trecho a seguir para responder as questões 12 e 13. 

 

Ganharão um caderno sobre as eleições todos os assinantes do jornal. 

 

 

12-   O sujeito da frase é: 

(A) Caderno 

(B) Eleições  

(C) Assinantes  

(D) Jornal  

 

13-   Podemos identificar, no trecho analisado, que o mesmo possui: 

(A) 2 verbos 

(B) 1 verbo  

(C) 3 verbos  

(D) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
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14-   Analise as informações sobre o substantivo MURALHA. 

 

I. Diz respeito a um muro pequeno 

II. Está no grau aumentativo. 

III. Diz respeito a um muro grande. 

IV. Está no grau diminutivo. 

 

Sobre as afirmações é correto afirmar que: 

(A) Estão corretas as alternativas II e III. 

(B) Estão corretas as alternativas I e II. 

(C) Estão corretas as alternativas III e IV. 

(D) Estão corretas as alternativas II e IV. 

 

15-   Marque a frase em que a palavra destacada é adjetivo. 

(A)  As goiabas doces eram vendidas pelos feirantes. 

(B) Naquele sítio os visitantes comem muitos doces. 

(C) Um estranho chegou no bar. 

(D) Uma velha atendeu-me na porta. 

 

 

TEXTO 3 

O parto da montanha 

Há muitos e muitos anos uma montanha começou a fazer um barulhão. As pessoas acharam que era porque ela 

ia ter um filho. Veio gente de longe e de perto, e se formou uma grande multidão querendo ver o que ia nascer 

da montanha. 

Bobos e sabidos, todos tinham seus palpites. Os dias foram passando, as semanas foram passando e no fim os 

meses foram passando, e o barulho da montanha aumentava cada vez mais. 

Os palpites das pessoas foram ficando cada vez mais malucos. Alguns diziam que o mundo ia acabar. 

Um belo dia o barulho ficou fortíssimo, a montanha tremeu toda e depois rachou num rugido de arrepiar os 

cabelos. As pessoas nem respiravam de medo. De repente, do meio do pó e do barulho, apareceu ... um rato. 

Moral: Nem sempre as promessas magníficas dão resultados impressionantes. 

Do livro: Fábulas de Esopo - Companhia das Letrinhas 

 

 

 

http://www.golfinho.com.br/livros/liv520.asp
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16-   No trecho: “Todos começaram a dar seus palpites, do mais esperto até o mais ingênuo” A palavra destacada 

significa: 

(A) Humilde  

(B) Sem maldade  

(C) Pequeno  

(D) Insignificante  

 

17-  No trecho: “A notícia se espalhou e veio gente de todo canto para ver o que ia nascer da montanha”. As 

palavras destacadas possuem: 

(A) Somente hiato  

(B) Somente ditongo  

(C) Somente tritongo  

(D) Hiato e ditongo  

 

18-   Marque a opção com que o antônimo da palavra está correto: 

(A) Ótimo – Péssimo  

(B) Tenebroso – Sombra  

(C) Olhando – Observando  

(D) Corajoso – Valente  

 

19-   Na frase: “Maria esbugalhou os olhos”. O sinônimo da palavra destacada é: 

(A) Espatifou  

(B) Abriu muito  

(C) Quebrou  

(D) Arrebentou  

 

20-   Leia com atenção. 

 

Para fazer um papagaio, você precisa de: taquaras (aquelas varinhas fininhas de bambu), folha de seda ou 

plástico, cola, tesoura e barbante. 

 

Nesse texto, os parênteses foram usados para: 

(A) Explicar como se faz um papagaio. 

(B) Explicar o que são taquaras. 

(C) Explicar que as taquaras são importantes. 

(D) Explicar como fazer o papagaio. 
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MATEMÁTICA 

21-  Adelmo retirou na seara 320 laranjas na segunda, na terça retirou o triplo dessa quantidade, e na 

sexta foi o quíntuplo. Quantas laranjas foram retiradas na semana toda? 

(A) 2880 

(B) 2986 

(C) 2635 

(D) 2569 

 

22-   Numa operação de multiplicação o multiplicador é 538 e o multiplicando é 47 e o produto é?   

(A) 36.959 

(B) 89.656 

(C) 25.286 

(D) 39.999 

 

23-   Se eu tenho 1860 e vou dividir para 16. Qual será o quociente? 

(A) 117 

(B) 169 

(C) 116 

(D) 178 

 

24-   Se o dividendo é 2160 e o divisor é 15. Qual Será o resultado? 

(A) 154 

(B) 169 

(C) 178 

(D) 144 

 

25-  Excluindo-se o zero, a alternativa que apresenta os dez primeiros múltiplos do número 32 é: 

(A) 32, 63, 96, 128, 160, 192, 224, 256, 288, 320 

(B) 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, 256, 288, 320 

(C) 32, 64, 96, 124, 160, 192, 224, 256, 288, 320 

(D) 32, 64, 96, 128, 162, 192, 224, 256, 288, 320 

 

26-    O conjunto que representa os múltiplos do número 7 é: 

(A) {0, 7, 14, 21, 28, 37, 43, 56 ...}  

(B) {0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 ...} 

(C) {0, 7, 14, 21, 28, 37, 43, 56 ...} 
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(D) {0, 7, 14, 21, 28, 37, 43, 56 ...}  

 

27-   Quais são os divisores do número natural 60? 

(A) 1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60. 

(B) 1,2,3,4,5,6,10,13,15,20,30,60. 

(C) 1,2,3,4,5,6,11,12,15,20,30,60. 

(D) 1,2,3,4,5,6,10,12,16,20,30,60. 

 

28-   Fabiana está guardando latinha para reciclagem para um campeonato da escola. Ela precisa juntar 2.000 

latinhas. Ela já conseguiu 789 latinhas. Quantas latinhas faltam para fabiana ganhar o campeonato? 

(A) 211 latinhas      

(B) 1021 latinhas      

(C) 1350 latinhas      

(D) 1211 latinhas 

 

29-  Dado que A = {2,4,6} e B = {2,3,5}. Obter n(A⋃B), ou seja, o número de elementos da união entre A e B.  

(A) 2 

(B) 3 

(C) 4 

(D) 5 

 

30-  Dada a expressão: 123 + 120 – 65 + 39 x 3 – 83. Qual será o resultado? 

(A) 212 

(B) 263 

(C) 248 

(D) 214 

 

31-  Resolvendo a seguinte expressão numérica: 76 + 81 : 3 – 39, obtemos como resultado: 

(A) 231 

(B) 64 

(C) 69 

(D) 854 
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Utilize o trecho a seguir para responder as questões 32 e 33 

 

“Flávia fez um bolo e o dividiu em 12 pedaços de mesmo tamanho. Ela comeu 2 pedaços do bolo e seu filho 

Felipe comeu 3 pedaços” 

 

32-   Os números utilizados para representar a quantidade de pedaços de bolo comida por Flávia e Felipe: 

(A) Ambos são múltiplos de 3 

(B) Ambos são divisores de 12 

(C) Ambos são pares 

(D) Todas as alternativas anteriores estão erradas 

 

33-   Considerando a divisão feita no bolo, em 12 pedaços de mesmo tamanho, o número de pedaços que sobrou 

do bolo está corretamente representado na alternativa: 

(A) Uma dúzia do bolo 

(B) Meia dúzia 

(C) O dobro do bolo 

(D) Uma dúzia menos cinco 

          

34-   Nas férias de julho, os 36 alunos do 4º ano foram fazer um passeio de trem. O custo total das passagens foi 

de 4.572 reais. Qual o preço de cada passagem? 

                                                        

(A) 127 reais 

(B) 136 reais 

(C) 140 reais 

(D) Nenhuma das alternativas 
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35-   Descubra o valor de                  na representação abaixo: 

 

                                                          + 1 345 = 3 265 

 

(A) 1 444  

(B) 1 920 

(C) 2 343 

(D) 1 326 

 

36-   O que é a MULTIPLICAÇÃO? 

(A) É um bicho de sete cabeças 

(B) É o contrário da subtração 

(C) É uma adição de parcelas iguais 

(D) É uma subtração invertida 

 

37-  Na campanha do agasalho deste ano foram arrecadados 3560 calças, 5645 casacos e 1863 cobertores. 

Quantas peças foram arrecadadas durante a campanha deste ano? 

(A) 11.068 

(B) 14.123 

(C) 13.254 

(D) 16.236 

 

38-   No natal a associação de moradores distribuiu 380 bonecas, 1 018 carrinhos e 875 bolas. Quantos 

brinquedos forma distribuídos? 

(A) 1 264 

(B) 1 469 

(C) 2 458 

(D) 2 273 

39- Comprei um livro de aventura e já li 356 páginas, mas ainda faltam 144 páginas para eu acabar de ler. 

Quantas páginas contém este livro que eu comprei? 

(A) 212 

(B) 321 

(C) 500 

(D) 502 
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40-   Em uma subtração no minuendo tenho 924 no subtraendo tenho 837. Qual é a diferença. 

(A) 87 

(B) 98 

(C) 78 

(D) 56 

 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

O trecho abaixo foi extraído de uma crônica de Luís Fernando Veríssimo e sugere uma interessante situação 

narrativa. Leia-o com atenção e, a seguir, faça o que se pede. 

 

“Um dia as duas amigas fizeram um pacto. Se reuniram dali a 20 anos naquele mesmo lugar. Acontecesse o que 

acontecesse, nenhuma podia faltar ao encontro. Mesmo que tivesse que vir de longe. Mesmo que estivesse morta! 

E selaram o pacto não com sangue, mas com chantili na testa, já que estavam numa sorveteria. Para não esquecer. 

Tinham 15 anos. 

Vinte anos depois, uma mulher entrou numa locadora de vídeo e perguntou: 

_ Aqui não era uma sorveteria? 

O funcionário não sabia, o dono disse que, quando comprara, a loja era um depósito. Sorveteria? Só se fosse há 

muito tempo. A mulher agradeceu e ficou olhando as fitas enquanto esperava. Era melhor que a outra não 

aparecesse, mesmo. Tinham se separado. Nunca mais tinham se visto. Que tipos de conversa poderiam ter?  

_Eu? Não fiz nada! Não me formei, não namorei, não casei, não viajei nada. Estou com 35 anos e ainda não tive 

uma vida. 

Já estava quase desistindo e indo embora, convencida de que a outra não apareceria, quando a viu entrar na loja... 

(VERÍSSIMO, Luís Fernando. Chantili. In: Histórias Brasileiras de Verão. Rio de Janeiro: Objetiva, 1999). 

 

 

A partir do contexto desenvolvido na crônica de Luís Fernando Veríssimo, produza uma NARRAÇÃO sobre o 

que aconteceu com as duas amigas mencionadas na história.  

 

Seu texto deverá, obrigatoriamente, atender às seguintes exigências: 

• Apresentar elementos que constituem um texto narrativo; 

• Conter, no mínimo, 15 linhas (corpo do texto); 

 

Será atribuída nota zero à redação em qualquer um dos seguintes casos: 

 

• Fuga ao tema ou à proposta. 

• Letra ilegível; 
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Espaço destinado ao rascunho da Redação 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fim do espaço destinado ao rascunho da Redação 

 


