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QUESTÕES DE PORTUGUÊS

1) Assinale a alternativa que a palavra está escrita corretamente:
a) chícara
b) abacachi
c) cazamento
d) coisa
2) Trabalho ÁRDUO, significa trabalho:
a) difícil
b) prazeroso
d) atrativo

d) gostoso

3) maria se deparou com o aviso abaixo no saguão de uma área de embarque da rodoviária de juazeiro
do Norte:
ÁREA PARA_____________REVISTAS E JORNAIS
Inicialmente a mesma pareceu confusa quanto a correta aplicação da forma verbal que completaria a
frase. Todavia, após raciocinar, chegou a conclusão que a forma correta é:
a) foliar.
b) folhear
c) folear.
d) folhiar.
4 ) Quando o assunto é homem e tarefas domésticas, o leque de perfis é variado. Além de dono de casa
efetivo, há aqueles que ajudam, esporadicamente, quando estão de folga, como no caso de Hélio Ricardo
de Lima. Na casa de Hélio, ele é responsável pela comida aos sábados, domingos e feriados, além das
compras quinzenais, enquanto a esposa cuida da casa e da roupa.
(Jornal do Comércio).
Utilizando o pronome possessivo na expressão: Se Hélio é dono de casa, logo a casa é ________:
a) vossa
b) nossa
c) sua
d) minha
5) Apenas uma das alternativas abaixo apresenta palavra trissilábica. Marque-a:
a) desconhecimento

b) nós

c) casa

d) mágico

6) Não viajaremos para celebrar a Festa de Nossa Senhora, em Abaiara, em razão da situação da
rodoviária de São Paulo que está caótica. Na frase acima, há ideia de:
a) Finalidade
b) Concessão
c) Consequência
d) Causa
7) Marque o único par de palavras abaixo que têm o mesmo significado:
a) bonita – bela

b) viver – morrer

c) feliz – infeliz

d) vida – morte

8) De acordo com a divisão silábica das palavras, analise as alternativas e assinale a resposta incorreta:
a) Estreiteza – es.tre.i.te.za
b) Amedrontar - a.me.dron.tar
c) Complicação – com.pli.ca.ção
d) Descarregamento – des.car.re.ga.men.to
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9) Qual das palavras está escrita corretamente quanto ao plural:
a) Cidadões

b) alemões

c) tabeliões

d) escrivães

10) Qual verbo está conjugado no futuro do pretérito:
a) Amei

b) compraria

c) comprei

d) amarei

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) A maior incidência de radiação ultravioleta na superfície da Terra está relacionada ao fenômeno
conhecido por:
a) efeito estufa.
b) ilha de calor no meio urbano.
c) aquecimento global.
d) destruição da camada de ozônio.
12) No Brasil, as regiões brasileiras que mais sofrem com a desertificação são:
a) Centro-Oeste e Norte

b) Sudeste e Sul

c) Nordeste e Sul

d) Nordeste e Sudeste

13) Marque a opção INCORRETA com relação aos cuidados que devemos ter na prevenção da COVID19.
a) Usar máscara quando necessário.
b) Lavar sempre as mãos com água e sabão.
c) Tomar medicação por conta própria.
d) Usar álcool em gel.
14) Primeira vacina usada no Brasil no combate a COVID-19:
a) CORONAVAC
b) ASTRAZENECA
c) JANSSEN
d) SPUTNIK
15) ANVISA significa:
a) Agência de Vigilância Sanitária
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b) Nacional Agência de Vigilância Sanitária
c) Agência Nacional de Vigilância Sanitária
d) Agência Nacional Sanitária
16) Higiene são todas as ações que praticamos no nosso dia a dia para prevenir doenças. A higiene
pessoal e fundamental para um corpo saudável. São ações de higiene pessoal as seguintes situações,
EXCETO:
a) tomar banho diariamente.
b) lavar o cabelo somente uma vez por mês.
c) manter as unhas sempre limpas e curtas.
d) escovar os dentes após as refeições.
17) A ação que melhor representa o aproveitamento do lixo é:
a) economizar água.
b) realizar a coleta seletiva para reciclagem.
c) evitar o desperdício de energia elétrica.
d) fazer o plantio de novas mudas.
18) São considerados resíduos orgânicos ou lixo orgânico:
a) Folhas, restos de alimentos e vidro;
b) Galhos de árvores, restos de alimentos e cascas de frutas;
c) Vidro, papel e alumínio;
d) Restos de alimentos, galhos de árvores e alumínio;
19) O novo presidente dos Estados Unidos da America é:
a) Bil Clinton

b) Trump

c) Joe Binden

d) Obama

20) Em que país surgiu os primeiros casos do CORONAVIRUS:
a) China

b) Japão

c) Itália

d) Estados Unidos

