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LÍNGUA PORTUGUESA
Questões de 01 a 20

C) Poética.
D) Amorosa.
QUESTÃO 04 ___________________________________

QUESTÃO 01 ___________________________________

Amor é fogo que arde sem se ver;
É ferida que dói, e não se sente;
É um contentamento descontente;
É dor que desatina sem doer.
É um não querer mais que bem querer;
É um andar solitário Se tão contrário a si é o
mesmo Amor?
Luís de Camões, L. Rimas. Coimbra: Biblioteca
Geral da Universidade de Coimbra, 1953.
Qual o nome da estrutura literária utilizada
com maestria por Camões no texto acima?
A) Soneto.
B) Quarteto.
C) Quintilha.
D) Rima.
QUESTÃO 02 ___________________________________
Qual das definições abaixo pode ser ligada ao soneto?
A) Denomina-se soneto um poema de forma fixa,
composto por 14 versos, apresentados em 4 estrofes
(ou estâncias), sendo 2 quartetos e 2 tercetos.
B) Denomina-se soneto um poema de forma
maleável, composto por 14 versos, apresentados em
4 estrofes (ou estâncias), sendo 2 quartetos e 2
tercetos.
C) Denomina-se soneto um poema de forma aberta,
composto por 14 versos, apresentados em 4 estrofes
(ou estâncias), sendo 2 quartetos e 2 tercetos.
D) Denomina-se soneto um poema de forma atípica,
composto por 14 versos, apresentados em 4 estrofes
(ou estâncias), sendo 2 quartetos e 2 tercetos.

Qual figura de linguagem podemos encontrar
predominantemente no texto
A) Antítese.
B) Mesóclise.
C) Metáfora.
D) Catacrese.
QUESTÃO 05___________________________________
A qual nível de linguagem podemos relacionar a frase
“Vamo ir ao Cinema?”:

A) Coloquial.
B) Gíria.
C) Vulgar.
D) Imperfeita.
QUESTÃO 06 ___________________________________
Assinale o tipo de sujeito encontrado na frase
“Esquentou um pouco agora”.
A) Inexistente.
B) Oculto.
C) Simples.
D) Composto.
QUESTÃO 07 ___________________________________
Em qual das frases abaixo o uso da crase é facultativo?
A) Desejei boa viagem à minha prima.
B) Fui à praia.
C) Falou à qualquer pessoa.
D) Referiu-se àquele que estava ao seu lado.
QUESTÃO 08 ___________________________________
Qual das frases abaixo apresenta a mesma regra de
colocação pronominal utilizada na tira:

QUESTÃO 03 ___________________________________
A qual das funções da linguagem abaixo podemos ligar
o texto?
A) Emotiva.
B) apelativa.
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derivação é um processo de formação de palavras
que envolve o radical e os afixos (sufixo e prefixo).
D) A derivação parassintética ou parassíntese é um tipo
de derivação em que ocorre o acréscimo de afixos
(prefixo e sufixo) à palavra primitiva. Lembre-se que a
derivação é um processo de formação de palavras que
envolve o radical e os afixos (sufixo e prefixo).
Entre a gente;
É nunca contentar-se de contente;
É um cuidar que se ganha em se perder.
É querer estar preso por vontade;
É servir a quem vence, o vencedor;
É ter com quem nos mata, lealdade.
Mas como causar pode seu favor
Nos corações humanos amizade.

A) Não me avisaram sobre a prova.
B) Dar-lhe-ei um presente quando.
C) A mãe adotiva ajudou a criança, dando-lhe carinho
e proteção.
D) Professor, ajude-me neste exercício!

MATEMATICA 11 a 20

QUESTÃO 09 ___________________________________
QUESTÃO 11 ___________________________________
Em qual das palavras abaixo encontramos o processo
de derivação regressiva:
A) Morfologicamente.
B) Desafio.
C) Antiquado.
D) Casualmente.

Uma urna contém bolas de mesmo peso e tamanho,
numeradas de 1 a 40. A probabilidade ao sortear uma
única bola e essa bola ser um número primo, é de:
A) 25%
B) 27,5%

QUESTÃO 10 ___________________________________

C) 30%

Qual das definições abaixo está ligada à derivação
parassintética:

D) 32,5%
QUESTÃO 12 ___________________________________

A) A derivação parassintética ou parassíntese é um
tipo de derivação em que ocorre o decréscimo de
afixos (prefixo e sufixo) à palavra primitiva. Lembrese que a derivação é um processo de formação de
palavras que envolve o radical e os afixos (sufixo e
prefixo).
B) A derivação parassintética ou parassíntese é um
tipo de derivação em que ocorre o acréscimo de
sufixos à palavra primitiva. Lembre-se que a
derivação é um processo de formação de palavras
que envolve o radical e os afixos (sufixo e prefixo).
C) A derivação parassintética ou parassíntese é um
tipo de derivação em que ocorre o acréscimo de
prefixos à palavra primitiva. Lembre-se que a

Uma mercadoria sofreu no primeiro semestre de
2018 três aumentos sucessivos, um de 12% em
fevereiro, de 15% em maio, e outro de 5 % em julho. O
aumento total no semestre da mercadoria foi de:
A) 32%
B) 32,25%
C) 35%
D) 35,24%
QUESTÃO 13 ___________________________________
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Um carro foi comprado por R$ 40.000 é vendido por

QUESTÃO 17 ___________________________________

R$ 35.000, a porcentagem do prejuízo sobre o preço de

Um estudante possui 12 livros, no qual 8 são de

compra do carro foi de:
A) 12,5%
B) 10%
C) 5%
D) 8,5%
QUESTÃO 14 ___________________________________
Um determinado produto sofreu dois descontos
sucessivos de 10% no mês de janeiro e logo após um
acréscimo de 20%. Podemos concluir, que o seu preço
final, em relação ao inicial:
A) Não alterou.
B) decresceu 2,8%
C) aumentou 2,8%
D) 3,8%
QUESTÃO 15 ___________________________________
Durante a aula de matemática o professor realizou
um sorteio para um aluno responder uma questão no
quadro. Sabendo que na sala possuem 30 alunos e que
o número sorteado é um numero primo. A
probabilidade de o número ser 13 é de:
A) 10%
B) 20%
C) 30%
D) 40%
QUESTÃO 16___________________________________
A quantidade de anagramas que podem ser formadas
com a palavra CÔNJUGE, na qual começa com U e
termina com N é de:
A) 5.040
B) 120
C) 720
D) 35.280

Matemática e 4 de Geometria. De quantas maneiras
diferentes o estudante pode dispor os 12 livros em
uma estante de modo que dois exemplares de
Geometria nunca estejam juntos.
A)

12!
4!

B)

8!
4!
12!

C) 4!3!
7!

D) 4!.3!
QUESTÃO 18 ___________________________________
Um investidor aplica um capital de R$25.500,00 á
juros compostos de 4,5% ao mês, após quanto tempo o
capital

aplicado,

resultara

um

montante

de

R$34.50,00.
A) 5 meses.
B) 6 meses.
C) 7 meses.
D) 8 meses.
QUESTÃO 19 ___________________________________
Em uma determinada aplicação a juros compostos de
5% ao mês, após um ano e meio de aplicação rendeu
um montante final de R$12.500,00. O valor do capital
inicial aplicado corresponde a:
A) R$ 5.194,04.
B) R$ 6.194,04.
C) R$ 11.617,96.
D) R$ 12.617,96.
QUESTÃO 20___________________________________
Um pintor consegue pintar uma área de 6 m2 em 1
hora e 30 minutos de trabalho. Nas mesmas condições,
o tempo que ele levara para pintar uma área de 45m2.
A) 11 horas.
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B) 11 horas e 15 minutos.
C) 11 horas e vinte e cinco minutos.
D) 12 horas.

B) - Consoante a vigente Constituição Federal, o Estado
deve se preocupar em proporcionar a seus cidadãos
um clima de perfeita compreensão religiosa,
proscrevendo a intolerância e o fanatismo.

Conhecimentos Gerais e Atualidades – 21 a 30
QUESTÃO 21___________________________________
Quais os níveis de educação são responsabilidade das
prefeituras?
A) básico.
B) Médio.

C) Consoante a vigente Constituição Federal, o Estado
não deve se preocupar em proporcionar a seus
cidadãos um clima de perfeita compreensão religiosa,
proscrevendo a intolerância e o fanatismo.
D) Consoante a vigente Constituição Federal, o Estado
deve se preocupar em proporcionar a seus cidadãos
um clima de perfeita união religiosa, proscrevendo a
intolerância e o fanatismo.
QUESTÃO 24___________________________________

C) superior.

Leia o texto:

D) Todos.
QUESTÃO 22___________________________________

Para movimentos, as cotas sociais não substituem as
étnico-raciais.

Qual das alternativas
sufrágio universal?

Negros e indígenas organizados na USP defendem
políticas específicas de inclusão social

abaixo

diz respeito ao

A) Sufrágio universal é o direito do cidadão de poder
eleger os seus representantes e de poder de ser
eleito, é um fundamento básico da democracia.
Consiste no direito de participar do processo
eleitoral, desde que esteja em dia com os seus
direitos políticos.
B) Sufrágio universal é o direito do cidadão de poder
questionar os. seus representantes e de poder de ser
eleito, é um fundamento básico da democracia.
Consiste no direito de participar do processo
eleitoral, desde que esteja em dia com os seus
direitos políticos.
C) Sufrágio universal é o direito do cidadão de poder
destituir os seus representantes e de poder de ser
eleito, é um fundamento básico da democracia.
Consiste no direito de participar do processo
eleitoral, desde que esteja em dia com os seus
direitos políticos.
D) Sufrágio universal é o direito do cidadão de poder
eleger os seus representantes e de poder de ser
reeleito, é um fundamento básico da democracia.
Consiste no direito de participar do processo
eleitoral, desde que esteja em dia com os seus
direitos políticos.
QUESTÃO 23___________________________________
Partindo da Constituição Federal, sobre o direito
relacionado à religião é correto afirmar que:
A) - O Brasil possui uma religião oficial : o
cristianismo.

Debates e palestras são realizados por movimentos
para discutir as cotas na Universidade.
Foto: Alexandre Gennari / SCS
Em 2015, a USP atingiu o porcentual máximo de alunos
pretos, pardos e indígenas (PPI) nos últimos dez anos
em relação aos ingressantes que estudaram o ensino
médio em escolas públicas. O número obtido, de
32,1%, é próximo da meta de 35% estabelecida pela
Universidade.
Esse porcentual, no entanto, é reduzido para 18,8% se
consideramos a proporção de PPI no total de
matriculados – foram 2.058 alunos num universo de
10.955. O que significa que, naquele ano, mais de 80%
dos novos alunos da USP eram brancos, um quadro
criticado por movimentos sociais da Universidade.
Para eles, a representação da sociedade brasileira e
paulista não está presente na USP. Segundo os dados
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
são quase 200 milhões de brasileiros. Mais da metade
da população, 54%, se autodeclara preta ou parda na
última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD), realizada pelo IBGE em 2014.
O Estado de São Paulo concentra quase um quarto de
toda a população brasileira, com quase 43 milhões de
pessoas, de acordo com estimativa da Fundação
Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade). Desse
total, 34,6% se autodeclararam pretos ou pardos.
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“As universidades paulistas são um dos últimos redutos
de resistência da aplicação de políticas e ações
afirmativas para populações negras e indígenas no
País. Cotas raciais na USP não são uma concessão
dessa instituição, nem um favor, estamos cobrando das
três instituições de ensino superior público de São
Paulo que sejam aplicadas as políticas de reserva de
vagas. Não queremos bônus, mas reservas de vagas
para a população negra e indígena por todo o histórico
de luta e de contribuição que essas populações tiveram
e têm na formação e na manutenção do País”, defende
a bióloga Maria José Menezes, integrante do Núcleo de
Consciência Negra (NCN) da USP.
O NCN, segundo Maria José, tem um histórico de 28
anos de combate à desigualdade racial na
Universidade, de ações para a democratização do
conhecimento e pela construção de uma sociedade
sem preconceitos e sem exclusões. Para isso, ele
oferece cursinho pré-vestibular popular, aulas de
idiomas, palestras e debates sobre questões de raça e
gênero.
Maria José ressalta que não há como alterar o quadro
de desigualdade socioeconômica no Brasil sem antes
resolver as questões raciais. E uma das ferramentas
para isso é pensar em medidas de Estado que
combatam as desigualdades raciais em todas as esferas
públicas, na saúde, na educação, na moradia etc.
O NCN participa da Frente Pró-Cotas Raciais do Estado
de São Paulo, que propôs à Assembleia Legislativa
Estadual uma alternativa ao Projeto de Lei 530/2004,
sobre o Programa de Inclusão com Mérito no Ensino
Superior Paulista (Pimesp).
De acordo com o texto, USP, Unicamp e Unesp devem
garantir 55% de cotas, assim divididas: 25% para
candidatos autodeclarados negros e indígenas; 25%
para candidatos oriundos da rede pública de ensino,
sendo que, deste porcentual, 12,5% reservados para
estudantes cuja renda familiar per capita seja igual ou
inferior a 1,5 salário mínimo; e 5% para candidatos
com deficiência, nos termos da legislação em vigor.
“Esse projeto é absolutamente ignorado pelas
instituições de ensino estadual, isso é muito grave
porque ele tem uma aplicação e uma possibilidade de
avançarmos para a implementação de políticas
verdadeiras para a inclusão racial dentro dessa
estrutura de representatividade da população
brasileira”, afirma a integrante do NCN.
Ela lembra ainda que as cotas nas universidades são
uma reparação histórica da apropriação por
pesquisadores do conhecimento de indígenas e
africanos e seus descendentes.

“Essas populações têm e tiveram um papel
fundamental na pesquisa e na geração de
conhecimento, mas elas não são os sujeitos desse
conhecimento porque ele foi expropriado delas, houve
uma apropriação de conhecimento e todos nós
sabemos que isso aconteceu e acontece até os dias de
hoje. E uma forma de resolver esse débito que a
ciência tem com essas populações é dar o devido
mérito a esses povos, o conhecimento que temos hoje
da fauna e da flora brasileira, o conhecimento de
vários medicamentos que atuam nas diversas doenças,
que foi passado e ensinado pelas populações
originárias indígenas e africanas para os
pesquisadores”, defende Maria José.
Assinale a alternativa correta sobre a lei de cotas:
A) A Lei nº 12.711/2012, garante a reserva de 25% das
matrículas por curso e turno nas 59 universidades
federais e 38 institutos federais de educação, ciência e
tecnologia a alunos oriundos integralmente do ensino
médio público, em cursos regulares ou da educação de
jovens e adultos. Os demais 50% das vagas
permanecem para ampla concorrência.
B) Para ser considerado egresso de escola pública, o
estudante deve ter cursado o ensino médio em escola
e não pode ter obtido certificação do Enem, Encceja e
demais realizadas pelos sistemas estaduais, tendo
cursado o ensino fundamental em estabelecimento
público. O estudante não pode ter cursado escola
particular em nenhum momento.
C) Para ser considerado egresso de escola pública, o
estudante deve ter cursado o ensino médio em escola
pública e deve ter obtido certificação do Enem, Encceja
e demais realizadas pelos sistemas estaduais, tendo
cursado o ensino fundamental em estabelecimento
público. O estudante não pode ter cursado escola
particular em nenhum momento.
D) Para ser considerado egresso de escola pública, o
estudante deve ter cursado o ensino médio em escola
pública ou ter obtido certificação do Enem, Encceja e
demais realizadas pelos sistemas estaduais, tendo
cursado o ensino fundamental em estabelecimento
público. O estudante pode ter cursado escola particular
em 5% do ensino.
QUESTÃO 25___________________________________
Como é constituído o PIB per capita de um país?
A) Produto Interno Bruto per capita (ou por pessoa)
mede quanto, do total produzido, 'cabe' a cada
brasileiro se todos tivessem partes iguais.
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B) Produto Interno Bruto per capita (ou por pessoa)
mede o parcialmente produzido, 'cabe' a cada
brasileiro se todos tivessem partes iguais.

QUESTÃO 28___________________________________

C) Produto Interno Bruto per capita (ou por pessoa)
mede quanto, do total produzido, 'cabe' a cada
brasileiro se todos tivessem partes diferentes.

Ao menos 6 pessoas morreram, inclusive o atirador –
que já trabalhou na fábrica onde ocorreu o atentado.
O atirador foi identificado como Gary Martin, um homem de
45 anos. No Brasil para se tiver uma arma de fogo é
necessário cumprir vários requisitos um deles é ter
maioridade de:

D) Produto Interno Bruto per capita (ou por pessoa)
mede quanto, do total produzido, 'cabe' a alguns
brasileiros. Como se todos tivessem partes iguais.
QUESTÃO 26___________________________________
O que a economia capitalista entende como oferta?
A) A oferta de determinado produto é definida por
uma pequena quantidade de produtos que estão
dispostos e aptos a oferecer ao Mercado, em função
de vários níveis possíveis de preços, em dado período
de tempo.
B) A oferta de determinado produto é definida por
uma variada quantidade de produtos que estão
dispostos e aptos a oferecer ao Mercado, em função
de vários níveis possíveis de preços, em dado período
de tempo.
C) A oferta de determinado produto é definida pelas
várias quantidades que os produtores estão dispostos
e aptos a oferecer ao Mercado, em função de vários
níveis possíveis de preços, em dado período de tempo.
D) A oferta de determinado produto é definida pelas
várias quantidades que os produtores estão dispostos
e aptos a oferecer ao Mercado, em função de
pequenos preços, em dado período de tempo.
QUESTÃO 27___________________________________

Atualmente, devido aos problemas ocorridos na
Venezuela e em outros paises, o Brasil tem recebido
uma grande quantidade de imigrantes, partindo da lei de
imigração brasileira é incorreto afirmar que:
A) imigrante é a pessoa nacional de outro país ou
apátrida que trabalha ou reside e se estabelece
temporária ou definitivamente no Brasil;
B) emigrante é o brasileiro que se estabelece
temporária ou definitivamente no exterior;
C) residente fronteiriço: pessoa nacional de país
limítrofe ou apátrida que conserva a sua residência
habitual em município fronteiriço de país vizinho.
D) visitante é a pessoa nacional de outro país ou
apátrida que vem ao Brasil para estadas de longa
duração, com pretensão de se estabelecer temporária
ou definitivamente no território nacional.

Atirador abre fogo em fábrica na periferia
de Chicago, nos EUA; há mortos e feridos

A) 16 anos.
B) 18 anos.
C) 21 anos.
D) 25 anos.
QUESTÃO 29___________________________________
O Brasil é famoso por ser o único time de futebol
pentacampeão mundial, marque a assertiva que
corresponde o pais onde foi conquistado o
tetracampeonato brasileiro.
A) Itália.
B) Japão.
C) Estados unidos.
D) Alemanha.
QUESTÃO 30___________________________________
Sonda pousa no lado oculto da Lua pela primeira vez
na história, país se coloca em destaque na corrida
espacial. Objetivo é estudar a composição dessa parte
do satélite, que não pode ser vista da Terra. A
questão se refere a qual pais?
A) Japão.
B) China.
C) EUA.
D) Rússia.
Legislação e Conhecimentos Específicos da Função 31 a 40

QUESTÃO 31___________________________________
“No judô, o conjunto de técnicas em que predomina
o uso das mãos e dos braços denomina-se
_________________. Algumas dessas técnicas podem
ser utilizadas por alunos iniciantes, outras apenas por
lutadores com alta graduação. Os principais golpes são:
ippon-seoi nage, kata-guruma, marote-seoi-nage, taiotoshi, kuchiki-aoshi e marote-gari.” Assinale a
alternativa que completa corretamente a afirmativa
anterior.
A) te-waza.
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B) shime-waza.

QUESTÃO 35___________________________________

C) sutemi-waza.

O Karatê surgiu a partir de certos movimentos que
são:

D) kata-guruma.
A) dos animais.
QUESTÃO 32___________________________________
B) dos animais e da natureza.
O idealizador do Judô foi:
C) da natureza.
A) Mestre Pastinha.
D) dos homens.
B) Jigoro kano.
C) Mestre Gracie.

QUESTÃO 36___________________________________
O significado do Jiu-Jitsu é:

D) Makakeba.
A) a arte da resistência.
QUESTÃO 33___________________________________
B) a arte da guerra.
Precisamente porque o judô é muito mais do que uma
modalidade desportiva, uma luta ou uma arte marcial,
tem o seu próprio código moral, que deve ser aplicado
em todos os aspectos da vida de um judoca. Qual
dessas alternativas tem o código moral correto?
A) Amizade, coragem, cortesia, honra, modéstia,
sinceridade e respeito.

C) harmonia e equilíbrio.
D) a arte suave.
QUESTÃO 37___________________________________
A forma que o ensino da arte marcial deve ocorrer é:
A) respeitando as atividades físicas.

B) Amizade, coragem, honra, solidariedade, modéstia,
sinceridade e respeito.
C) Amizade, coragem, compreensão, honra,
solidariedade, sinceridade e respeito.

B) rápida e repetitiva.
C) lenta e gradual.
D) dividida em várias fases de treinamento.

D) Amizade, coragem, compreensão, honra, modéstia,
sinceridade e respeito.

QUESTÃO 38___________________________________

QUESTÃO 34___________________________________

O Jiu-jítsu originou-se na evolução de uma arte
marcial feita para designar aquelas habilidades de luta
que não envolviam a utilização de:

“No karatê, o _________________ é praticado com a
finalidade de se aprender técnicas de ataque e defesa,
e movimentos corporais; nesta forma de prática, o
adversário existe apenas no olho da mente.” Assinale a
alternativa que completa corretamente a afirmativa
anterior.

A) Força.
B) Mente.
C) Armas.

A) Kata.

D) Contato físico.

B) ippon.

QUESTÃO 39___________________________________

C) kumite.

Muay thai é uma arte marcial originária da Tailândia,
onde é considerado desporto nacional. Esta disciplina
física e mental que inclui golpes de combate em pé, é
conhecida como "a arte das oito armas", pois se
caracteriza pelo uso combinado de:

D) mae hiji-ate.
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A) cabeça, mãos, braços, joelho e canelas.
B) mãos, braços, penas e pés.
C) punhos, cotovelos, joelhos, canelas/pés.
D) braços, cotovelos, joelhos e canela.
QUESTÃO 40___________________________________
O Muay Boran é um antigo estilo de luta tailandesa
que deu origem ao Muay Thai. Registos históricos
revelam que essa milenar arte marcial tailandesa
proveio:
A) do Japão.
B) da Tailândia.
C) do Egito.
D) da China.
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