
Leia o texto para responder as questões de nº 1 a 6: 
 
Prioridade esperançosa da Presidência da República, a qualidade da educação é 

também a qualidade de uma nação. Conhecimento, respeito, justiça, desenvolvimento 
social, prosperidade econômica e inovação são alguns dos requisitos fundamentais em 
uma Pátria. 

Na educação superior, são mais de 7 milhões de estudantes no país, dentre os 
quais mais de 86 mil já beneficiados pelo Programa Ciência sem Fronteiras. Um estímulo 
ao crescimento e à qualidade da formação dos brasileiros. O lema Brasil, Pátria 
Educadora afirma a validez e a atualidade dessa primazia nacional. 

(...)  
Impossível (1) ainda (2) prescindir de outro aspecto relevante (3) a cidadania (4) que 

deve estar presente desde o Ensino Fundamental até a Educação Superior. O respeito à 
dignidade e à inviolabilidade da pessoa, independentemente da raça, das crenças, do 
sexo e da orientação sexual, e o respeito à liberdade pessoal em relação à liberdade 
alheia, são princípios insubstituíveis em uma educação para a cidadania. 

Por tudo isso, a educação é uma prioridade e um compromisso pátrio inadiável pelo 
qual todos somos responsáveis, de modo especial, os governos, as famílias e os 
educadores. 

(Artigo Pátria Educadora – Joaquim Clotet, Reitor da PUC RS – Zero Hora 
06/01/2015) 

 
1) O último parágrafo do texto apresenta como ideia central: 
a) (   ) A educação é responsabilidade dos governos, com a parceria das famílias e dos 
educadores. 
b) (   )  A educação deve ser prioridade política. 
c) (   ) A educação é dever de todos que fazem parte da pátria brasileira, especialmente 
governos, famílias e educadores. 
d) (   ) A educação inicia pelas famílias, passa pelos educadores e se completa nos 
governos.  
 
2) No trecho: “... um compromisso pátrio inadiável pelo qual todos somos responsáveis, 
...” há um erro de concordância verbal. Assinale a alternativa que corrige essa situação, 
sem alterar o sentido expresso pelo autor: 
a) (   ) um compromisso pátrio inadiável pelo qual todos nós somos responsáveis. 
b) (   ) um compromisso pátrio inadiável pelo qual todos os brasileiros somos 
responsáveis. 
c) (   ) um compromisso pátrio inadiável pelo qual todos são responsáveis. 
d) (   ) um compromisso pátrio inadiável pelo qual todos os cidadãos somos responsáveis. 
 
3) Na frase a seguir foram suprimidos os sinais de pontuação. Marque a opção que 
apresenta os sinais que preenchem adequadamente cada espaço sinalizado: “Impossível 
(1) ainda (2) prescindir de outro aspecto relevante (3) a cidadania (4) que deve estar 
presente desde o Ensino Fundamental até a Educação Superior.” 
a) (   ) vírgula, ponto, ponto e vírgula, ponto e vírgula. 
b) (   ) travessão, vírgula, vírgula, travessão. 
c) (   ) vírgula, vírgula, travessão, travessão. 
d) (   ) ponto e vírgula, travessão, vírgula, vírgula. 

 
4) Leia: “... o desenvolvimento das ciências da saúde, da tecnologia e da economia 
nascem nas universidades.” A justificativa do acento gráfico nas palavras ciências e 
saúde é, respectivamente: 
 



a) (   ) proparoxítona – todas são acentuadas / u formando hiato. 
b) (   ) paroxítona terminadas em ditongo seguido de s / u formando hiato. 
c) (   ) paroxítona terminada em as / paroxítona terminada em e. 
d) (   ) paroxítona terminadas  em s / ditongo aberto aú. 
 
5) No trecho: “O respeito à dignidade e à inviolabilidade da pessoa, independentemente 
da raça, das crenças, do sexo e da orientação sexual, e o respeito à liberdade pessoal em 
relação à liberdade alheia, são princípios insubstituíveis em uma educação para a 
cidadania.” Temos para as palavras sublinhadas a seguinte classificação gramatical, 
respectivamente: 
a) (   ) substantivo, substantivo, adjetivo, pronome. 
b) (   ) substantivo, adjetivo, preposição, verbo. 
c) (   ) adjetivo, adjetivo, preposição, verbo. 
d) (   ) adjetivo, verbo, preposição, pronome. 
 
6) As palavras: conhecimento, alheia, saúde e tecnologia, são classificadas quanto à 
divisão silábica, respectivamente, em: 
a) (   ) polissílaba, trissílaba, trissílaba, polissílaba. 
b) (   ) polissílaba, polissílaba, trissílaba, dissílaba. 
c) (   ) trissílaba, trissílaba, dissílaba, polissílaba. 
d) (   ) polissílaba, dissílaba, polissílaba, trissílaba. 
 
Analise a Charge abaixo: 

 
 
(“Conseguirá a Bélgica acolher todo o colesterol do mundo?”. 
Capa em “homenagem” ao Gerard Depardieu, feita na época 
em que ele foi morar na Bélgica para evitar os novos 
impostos franceses sobre grandes fortunas.) 

 
 

7) No enunciado “Conseguirá a Bélgica acolher todo o 
colesterol do mundo?”, o sujeito é: 
a) (   ) o colesterol 
b) (   ) do mundo 
c) (   ) a Bélgica 

  d) (   ) todo 
 

8) Ainda a partir da charge, classificamos o termo “do mundo” como: 
a) (   ) complemento nominal 
b) (   ) sujeito 
c) (   ) objeto indireto 
d) (   ) predicado 

 
(https://pt-

br.facebook.com/ChargesInteligentes - 
12/10/2013) 

 
9) A palavra click procura reproduzir o 
som do toque do dedo na tela do telefone 
celular. A esse tipo de recurso gráfico 
que também constitui um processo de 
formação de palavras damos o nome de: 

https://pt-br.facebook.com/ChargesInteligentes%20-%2012/10/2013
https://pt-br.facebook.com/ChargesInteligentes%20-%2012/10/2013
https://pt-br.facebook.com/ChargesInteligentes%20-%2012/10/2013
https://pt-br.facebook.com/ChargesInteligentes/photos/a.472275636129100.106030.472264599463537/628192490537413/?type=1
https://pt-br.facebook.com/ChargesInteligentes/photos/a.472275636129100.106030.472264599463537/628192490537413/?type=1


a) (   ) onomatopeia 
b) (   ) parassíntese 
c) (   ) aglutinação 
d) (   ) justaposição 
 
10) O uso de imagens nas charges, assim como as cores nos semáforos, as placas de 
trânsito, os sons de sirenes e apitos, caracterizam a linguagem: 
a) (   ) verbal 
b) (   ) discursiva 
c) (   ) científica 
d) (   ) não verbal 
 

 

 

11) No início de 2014, Carlos montou uma página na internet sobre questões de 
matemática. No final deste ano de 2014, houve 768 visitas à página. Supondo que o 
número de visitas à página, durante o ano dobrou a cada bimestre, o número de visitas à 
página de Carlos no primeiro bimestre foi de? 
a) 36 
b) 24 
c) 18 
d) 16 
 
12) De uma empresa de Passo Fundo, 40 funcionários(colaboradores), partiram para uma 
excursão nas águas termais de Machadinho-RS. Ao chegar 2 funcionários(colaboradores) 
adoeceram e não freqüentaram as piscinas. Todos os demais freqüentaram. Sendo 20 
pela manhã e à tarde, 12 somente pela manhã, 3 somente à noite, 8 pela manhã, tarde e 
noite.  Se ninguém freqüentou as piscinas somente no período da tarde, Quantos 
freqüentaram as piscinas à noite? 
a) 16 
b) 12 
c) 14 
d) 18 
 
13) Em uma empresa de Passo Fundo trabalham 630 funcionários(colaboradores), sabe-
se que 30% são mulheres. Quantos homens trabalham nesta empresa? 
a) 200 
b) 189 
c) 441 
d) 500 
 
14) Um comerciante foi multado em sua loja de tecidos, pois tinha utilizado um “metro” 
que tinha na realidade 97 cm de comprimento. Se até aquele momento ele havia vendido 
300 “metros” em quantos metros a sua clientela foi lesada? 
a) 9 m 
b) 3 m 
c) 97 m 
d) 900 m 
 



15) O Pedro das Pedras deixa cair uma pedra branca a cada dez passos. Cada um de 
seus passos mede 50 cm e ele tem 328 pedrinhas no bolso. Quantos metros ele 
percorreu no momento que ele deixa cair a última pedrinha?   
a) 1635 m 
b) 1640 m 
c) 164000 m 
d) 163500 m 
 
16) Num cinema, há 12 fileiras com 16 poltronas  e 15 fileiras com 18 poltronas. Em um 
determinado dia, um terço dessas poltronas estavam ocupadas. Quantas pessoas 
estavam assistindo ao filme neste dia? 
a) 462 pessoas 
b) 145 pessoas 
c) 154 pessoas 
d) 162 pessoas 
 
17) Numa cidade da Argentina, a temperatura era de 12 0C. Cinco horas depois, o 
termômetro estava marcando -5 0C. A variação da temperatura nessa cidade foi de : 
a) 5 0C  
b) 7 0C 
c) 12 0 C 
d) 19 0C 
 
18) Uma quadra de esporte tem com dimensões 22 x 42 metros, uma pessoa decide 
caminhar ao seu redor, orientada por um professor de educação física, ela dará 
diariamente 20 voltas. Em uma semana ela percorrerá aproximadamente, quantos 
metros? 
a) 17920 m 
b) 18000 m 
c) 20000 m 
d) 8410 m 
 
19) Uma caixa de água tem como dimensões 2 metros de largura,  3 metros de 
profundidade,  1 metro de altura. Ela esta totalmente cheia de água, quantos litros de 
água há na caixa? 
a) 7000  
b) 6000 
c) 5000 
d) 600   
 
20) Quais das alternativas abaixo está correta: 
a) Carlos disse: 330 min são três horas e meia 
b) Pedro disse: 300 min são 3 h 
c) Bruna disse: 180 s são 6 min 
d) Paulo disse: 2,5 h são 150 min 
 


