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6 - Quanto vale em metros (3,6 km + 450
m)?
1 - Sobre a homofonia, é correto afirmar:
a)

b)

c)

d)

Na escrita, vocábulos homófonos
têm a mesma grafia, contudo,
apresentam pronúncias diferentes.
Similaridade fonética entre dois
vocábulos, contudo, apresentam
grafia e pronúncias diferentes.
Igualdade fonética
entre dois
vocábulos ou entre um vocábulo e
uma
expressão.
Na
escrita,
vocábulos homófonos têm uma
mesma
pronúncia,
contudo,
apresentam grafias diferentes.
consiste na presença de outros
textos dentro de um texto, sendo
conhecida
também
como
heterogeneidade enunciativa.

2 - Qual a alternativa cujas palavras
estejam grafadas corretamente?
a)
b)
c)
d)

As paixões incontidas enchem a
pessoa de vexame.
Nunca deixou de puchar a brasa
para sua sardinha.
Bruchuleavam as luzes do pátio.
Ouviu-se na multidão um muchocho
indelicado.

3 - Qual alternativa em que todas as
palavras estão grafadas corretamente?
a)
b)
c)
d)

alteza, empreza, francesa, miudeza.,
cuscus,
chimpanzé,
encharcar,
encher.
paralisar,
pesquisar,
ironizar,
deslizar.
incenso, abcesso, obsessão, Luís.

4 - Marque a alternativa cujas palavras
são acentuadas por serem oxítonas:
a)
b)
c)
d)

você, Goiânia, régua
açaí, rabicó, óculos
paletó, café, jiló
ônibus, satélite, oásis

5 - Marque a alternativa cuja palavra é
classificada como paroxítona de acordo
com a sílaba tônica:
a)
b)
c)
d)

ônibus
mão
urso
bambolê

a)
b)
c)
d)

40530 m
4040 m
4050 m
4060 m

7 - Quanto vale em metros (2,4 km + 82
hm + 12,5 dam)?
a)
b)
c)
d)

10.525 m
10.625 m
10.725 m
10.825 m

8 - Qual o valor em decímetros de 0,375
dam?
a)
b)
c)
d)

3750 dm
37,5 dm
3,75 dm
0,0375 dm

9 - Quantos minutos tem 5h05min?
a)
b)
c)
d)

300 min
305 min
310 min
315 min

10 - Quantos minutos se passaram das
9h50min até as 10h35min?
a)
b)
c)
d)

40 min
45 min
50 min
55 min

CONHECIMENTOS
GERAIS
11 - A respeito da questão da terra, o
projeto Marcha para o Oeste visava:
a)

b)

c)

d)

financiar os latifúndios existentes
para que pudessem ampliar sua
capacidade de exploração de mãode-obra.
promover o desenvolvimento de
propriedades em locais onde não
existiam latifúndios de forma a evitar
conflitos pela terra.
distribuir as terras por sorteio,
independentemente da condição
financeira do beneficiado.
promover uma reforma agrária de
forma a desarticular os latifúndios
existentes e incentivar a pequena
propriedade produtora.

12 - Qual era a estrutura básica da
produção de açúcar implantada por
Portugal no Brasil?
a)
b)
c)
d)

monocultura, trabalho assalariado
pequena propriedade familiar.
monocultura, trabalho escravo
grande propriedade.
policultura, trabalho assalariado
grande propriedade.
monocultura, trabalho escravo
pequena propriedade familiar.

e
e
e
e

13 - Ao fenômeno político que ocorria a
nível regional para garantir as articulações
de conchavos políticos nos estados e
municípios do Brasil do início do século
XX e, assim, viabilizar o estabelecimento
da hegemonia oligárquica de dois estados
(São Paulo e Minas) dá-se o nome de:
a)
b)
c)
d)

populismo
demagogismo
coronelismo
oligarquismo

14 - A Revolta da Chibata foi resultado da
insatisfação dos marujos brasileiros com
os castigos físicos e sofreu intensa
repressão do governo. O presidente
responsável por ordenar a repressão
contra os marujos foi:
a)
b)
c)
d)

Afonso Pena
Rodrigues Alves
Artur Bernardes
Hermes da Fonseca

15 - Na década de 1880, o movimento
abolicionista conquistou força, e o debate
pela Abolição espalhou-se entre a
população. Em uma ação de propaganda,
o movimento abolicionista utilizou uma flor
como símbolo. Selecione a alternativa que
indica que flor era essa:
a)
b)
c)
d)

Camélia
Tulipa
Margarida
Lírio

16 - A Região do Brasil que possui a
maior extensão territorial é:
a)
b)
c)
d)

Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Norte
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17 - Qual a cidade brasileira que
apresenta
o
maior
contingente
populacional (população absoluta)?
a)
b)
c)
d)

Rio de Janeiro
Brasília
Manaus
São Paulo

18 - Qual das alternativas abaixo
encontra-se INCORRETA sobre as Bacias
Hidrográficas do Brasil?
a)

b)

c)

d)

A bacia hidrográfica do São
Francisco é a que possui a maior
possibilidade de navegação no
Brasil.
Com 7 milhões de quilômetros
quadrados, a bacia hidrográfica
Amazônica é considerada a maior do
planeta.
No Brasil, a bacia hidrográfica do
Paraguai está presente nos estados
de Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul, tendo o Paraguai como principal
rio.
Os estados do Rio Grande do Sul e
Santa Catarina abrigam a bacia
hidrográfica do Uruguai, que possui
grande potencial hidrelétrico.

19 - O Cerrado é um dos biomas
brasileiros mais ameaçados diante da sua
biodiversidade e está presente também
no estado de Goiás. A ameaça desse
bioma deve-se a:
a)

b)
c)

d)

à estrutura das árvores que
possuem folhas rígidas e troncos
retorcidos.
às atividades humanas ligadas à
agricultura e à pecuária.
à profundidade do solo e à pouca
quantidade de nutrientes nele
existente.
às estações do ano bem definidas,
sendo seca e chuvosa.

20 - Qual das alternativas traz uma das
medidas do presidente Trump que
causaram polêmica?
a)
b)
c)
d)

Saída do Acordo de Paris.
Reconciliação dos EUA com Cuba.
Construção de um muro na fronteira
com o Canadá.
Cessação de Acordo de Comércio
Livre (ACL) entre os Estados Unidos
e Israel.

