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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 
Leia atentamente o texto. 
 

O fiel Dom José 
 

1. Era uma vez um príncipe que encontrou numa sapataria 
2. um rapaz tão vivo e simpático que desejou tê-lo como 
3. amigo e companheiro. O rei foi pedir ao sapateiro que 
4. desse seu filho para viver na casa real, e o sapateiro 
5. cedeu. O rapaz se chamava José, e o rei lhe deu o 'dom'. 
6. Todo o mundo no reinado só o conhecia, daí em diante, 
7. por Dom José. O príncipe e Dom José eram  
8. inseparáveis nas festas, passeios e caçadas. O rei tinha  
9. uma filha muito bonita, mas invejosa e de mau gênio.  
10. Vendo aquela amizade do irmão com Dom José,  
11. enciumou-se e planejou desfazer o afeto que ligava os  
12. dois moços. 

 
CASCUDO, Luís da Câmara. Contos tradicionais do 

Brasil. São Paulo: Global, 2014. Fragmento. 
 
01 – As palavras foram INCORRETAMENTE grafadas 
na alternativa: 

a) ferrugem – majestade  
b) garagem – jiboia  
c) vestígio – laranjeira  
d) geitoso – genjiva 
e) refúgio – hoje  

 
02 – Identifique qual das palavras relacionadas abaixo 
é uma OXÍTONA. 

a) gênio 
b) José 
c) Príncipe 
d) simpático 
e) inseparáveis  

 
03 – Assinale a alternativa em que há APENAS 
adjetivos. 

a) inseparáveis (l. 8) – afeto (l. 11) 
b) amizade (l. 10) – irmão (l. 10) 
c) invejosa (l. 9) – príncipe (l. 1)  
d) sapateiro (l. 3) – filho (l. 4)  
e) simpático (l. 2) – real (l. 4) 

 
 
 
 
 
 
 

04 – O pronome pessoal oblíquo SE foi utilizado nas 
linhas 5 e 11. Considerando a forma como foram 
empregados, é possível identificar casos distintos de 
colocação pronominal que são, respectivamente:  

a) ênclise e próclise 
b) ênclise e mesóclise 
c) próclise e ênclise 
d) próclise e mesóclise 
e) mesóclise e ênclise 

 
05 – Os termos AQUELA (l. 10) e DOIS (l. 12) são, 
nessa ordem:  

a) adjunto adnominal e adjunto adnominal  
b) adjunto adnominal e adjunto adverbial  
c) adjunto adnominal e complemento nominal 
d) adjunto adverbial e complemento nominal 
e) complemento nominal e complemento nominal 

 
06 – Após analisar os verbos destacados em cada 
uma das frases que seguem, aponte aquela em que há 
ERRO de concordância verbal.  

a) A confiança e a lealdade entre Dom José e o 
príncipe HAVIAM firmado a sua sólida 
amizade. 

b) EXISTEM amizades que ninguém consegue 
destruir. 

c) HÁ meses que o príncipe e Dom José se 
tornaram amigos inseparáveis. 

d) FAZEM dias que a filha do rei tenta destruir a 
amizade dos dois amigos. 

e) As boas amizades FAZEM bem à alma. 
 

MATEMÁTICA 

 
07 - A quarta parte de um número natural somada com 
a sua metade é igual ao dobro do seu sucessor 
subtraído de vinte. Este número vale: 

a) 16 
b) 20 
c) 24 
d) 28 
e) 32 
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08 - Um capital de R$ 3 000,00 foi aplicado num 
sistema de capitalização composto, durante dois 
meses, a uma taxa de 4% ao mês. Qual foi o montante 
recolhido ao final deste prazo? 

a) R$ 3 194,24 
b) R$ 3 332,67 
c) R$ 3 386,24 
d) R$ 3 244,80 
e) R$ 3 392,80 

 
09 – Quanto vale a soma das raízes da seguinte 
equação de segundo grau? (x – 2)(x + 5) = 0  

a) 0 
b) – 3 
c) + 3 
d) – 7 
e) + 7 

 
10 –Em um balde há vinte bolas numeradas de 1 até 
20. Qual a probabilidade de, retirando-se ao acaso 
uma bola deste balde, ela ser um número primo? 

a) 25% 
b) 30% 
c) 40% 
d) 50% 
e) 55% 

 
11 - Na compra de um produto, que está em 
liquidação, obtive um desconto de 15%, pagando pelo 
produto o valor de R$ 714,00. Qual era o preço do 
produto antes de ele entrar em liquidação? 

a) R$ 820,00 
b) R$ 830,00 
c) R$ 840,00 
d) R$ 850,00 
e) R$ 860,00 

 
12 -  Quanto vale a solução da equação de primeiro 
grau?  6x – 2(x + 4) = 3 (x – 6)  

a) – 10 
b) – 8 
c) – 6  
d) 10 
e) 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
13 – Analise os itens sobre os dados referentes à 
formação da localidade, onde hoje está o Município de 
Boa Vista do Cadeado: 
 
I - Sua tradição histórica foi marcada por lutas entre 
colonizadores portugueses e espanhóis; 
II - Foi uma conquista política na evolução história da 
expansão territorial portuguesa. 
III - Foi o Tratado de Santo Idelfonso que estabeleceu 
os limites aceitos e  firmando como território português. 
 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item I está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
14 – Analise as alternativas sobre os dados referentes 
à história da origem do nome do Município Boa Vista 
do Cadeado e assinale a INCORRETA 

a) A primeira moradora que consta na história do 
município usava um enorme cadeado na 
porteira. 

b) Como o local era uma passagem obrigatória 
na região, o local foi denominado de Serra do 
Cadeado. 

c) Tornando-a fazenda do cadeado Bússola aos 
colonizadores de Dr. Pestana e Ijuí. 

d) O povoado cresceu em uma colina que do alto, 
enxergava uma paisagem com  uma "boa 
vista". 

e) Boa Vista do Cadeado nasceu em 1930. 
 

15 – Em relação às informações sobre o Município de 
Boa Vista do Cadeado, qual é a alternativa 
INCORRETA? 

a) Quando foi emancipado sua população era 
bem menor que a população de 2010; 

b) Sua população em 2010 era de quase 2.500 
pessoas; 

c) A população estimada para 2022 prevê 
aproximadamente 4000 pessoas; 

d) O município pertence a Microrregião de Cruz 
Alta; 

e) A densidade demográfica do município, de 
acordo com o censo de 2010, era de 3,48 
hab/km². 
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16 – Entre as competências da Secretaria da 
Administração, Planejamento e Fazenda, do Município 
Boa Vista do Cadeado, NÃO consta:  

a) Orientar, coordenar e executar as atividades 
dos órgãos da administração, de sua 
competência; 

b) Referendar atos e decretos do Prefeito e proibir  
instruções para a execução de leis; 

c) Apresentar ao Prefeito relatório anual dos 
serviços realizados por suas secretarias; 

d) Comparecer à Câmara Municipal nos casos 
previstos na Lei Orgânica; 

e) Praticar os atos pertinentes às atribuições que 
lhes forem delegadas pelo Prefeito. 

 
17 – No mês de outubro deste ano vão ocorrer 
eleições, no Brasil, para os seguintes cargos, 
EXCETO: 

a) Presidente e Vice-Presidente 
b) Governador, Vice-Governador 
c) Senadores e Deputados Estaduais 
d) Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores 
e) Deputados Estaduais e Deputados Federais. 

 
18 – Analise as alternativas sobre a história do Brasil,  
e assinale a INCORRETA: 

a) O Brasil foi descoberto em 1500, mas a 
colonização do país só iniciou em 1530. 

b) O responsável por iniciar a colonização foi  
Martim Afonso de Souza. 

c) Em 1818 aconteceu a transferência da corte 
portuguesa para o Brasil. 

d) Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro 
proclamou a Independência do Brasil. 

e) No dia 15/11/1889 ocorreu a Proclamação da 
República pelo Marechal Deodoro da Fonseca 

 
19 – Analise os itens em relação à geografia brasileira:  
 
I - O Brasil é o maior país em extensão da América do 
Sul e ocupa o 5° lugar no mundo.  
II – Tanto do lado leste como todo o norte, o Brasil faz 
fronteira com o Oceano Atlântico. 
III - O Brasil faz fronteira com todas as nações da 
América do Sul.  
 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item I está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
20 – Dentre os fatos e notícias que são abordados em 
nível e mundial, na atualidade, podem ser 
relacionados:  
 
I - A pandemia do Coronavírus; 
II - A Copa do mundo na Escócia 
III - A guerra da Rússia contra a Ucrânia. 
 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
20 – De acordo com o Art. 7o da Lei nº 11.788 – faz 
parte das obrigações das instituições de ensino, em 
relação aos estágios de seus educandos: 
 
I – avaliar as instalações da parte concedente do 
estágio;  
II – indicar professor orientador, da área a ser 
desenvolvida no estágio;  
III – zelar pelo cumprimento do termo de 
compromisso.  
 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item III está correto. 
c) Apenas os itens I e III estão corretos 
d) Apenas os itens I e II estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Transfer%C3%AAncia_da_corte_portuguesa_para_o_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transfer%C3%AAncia_da_corte_portuguesa_para_o_Brasil
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Marechal

