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PORTUGUÊS  

 

1. Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas corretamente: 
a) Dispender – xadrez - sargeta 
b) Aterrizar – doçaria - estada 
c) Degladiar – xadrez - obsessão 
d) Pertubar – mendingo - afta 
e) Sombrancelha – pretensão - tijela 
 
 

2. Assinale a frase gramaticalmente correta: 

a) Porque você atrasou? 
b) Marta pediu demissão por quê ganhava pouco. 
c) Eis o porque da minha revolta. 
d) Não sei por que brigamos. 
e) Não vim porquê estava doente 
 

3. Complete as frases utilizando mal/mau, mas/mais e assinale a alternativa correta. 
I. Flores são _________ (mas/mais) perfumadas que lixo. 
II. Plantar uma floresta requer trabalho, ________ (mas/mais) dá prazer. 
III. Me sinto _________ (mau/mal) quando vejo a natureza sendo destruída, _________ (mas/mais) 
não fico de braços cruzados. 
IV. O _________ (mau/mal) homem é aquele que não cuida do seu bem mais precioso: a natureza. 
 

a) mas, mas, mau, mas, mal 
b) mais, mais, mau, mais, mau 
c) mais, mas, mal, mas, mau 
d) mas, mais, mal, mais, mal 
e) n. d. a. 

 
4. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta quanto às regras de emprego da crase. 

Sentou-se ___ mesa e pôs-se ___ chamar uma ___ uma ___ pessoas que aguardavam lá fora. 
 
a) à - à – a - as 
b) a - à – à - às 
c) à - à – à - às 
d) à - a – a - as 
e) n. d. a. 
 

5. Identifique as vozes verbais nas orações abaixo. 
 
I. Seus filhos pintaram toda a minha parede com canetinha. 
II. Toda a revitalização foi custeada pela iniciativa privada. 
III. Empregou-se para cada fase uma abordagem distinta. 
IV. Cantam e dançam como ninguém. 
V. Isto foi feito por eles. 
 



E assinale a alternativa correta:  
a) voz ativa; voz passiva; voz reflexiva; voz ativa; voz passiva 
b) voz ativa; voz passiva; voz ativa; voz ativa; voz ativa 
c) voz reflexiva; voz reflexiva; voz passiva; voz passiva; voz ativa 
d) voz passiva; voz ativa; voz ativa; voz ativa; voz ativa 
e) n. d. a. 
 
 

6. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:  
Já ___ anos que ___ na comunidade uma escola de ensino fundamental. Hoje, do prédio só 
___ ruínas. 
 
a) fazem, havia, resta 
b) fazem, havia, resta 
c) fazem, haviam, restam 
d) faz, havia, restam 
e) faz, havia, resta 

 
 

7. Assinale a alternativa que apresenta erro de colocação pronominal: 
 
a) Você não devia calar-se. 
b) Se trouxer-me o relatório até amanhã, pago-o na segunda-feira. 
c) Apesar dos gritos, ninguém o escutou. 
d) Não lhe darei mais nenhum adiantamento. 
e) As pessoas não querem mais apoiá-lo. 
 
8. Assinale a alternativa que só contém preposições: 
 
a) durante, ante, após 
b) acima, sobre, visto 
c) sem, atrás, sobre 
d) conforme, caso, senão 
e) para, sob, em  
 
9. "Podem falar o que quiserem: isso não vai abalar minha convicção." 
O período acima pode ser reescrito, com a substituição dos dois pontos (:) por vírgula e a ligação das 

duas orações pela conjunção: 
 
a) portanto 
b) e 
c) como 
d) porém 
e) pois  
 
 
10. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do período a seguir. 
Eles _____ incumbiram-se de providenciar as procurações, que enviaram _____ aos contratos, 

como instrumentos _____ para os fins pretendidos. 



 
a) mesmos, anexas, bastantes 
b) mesmo, anexo, bastante 
c) mesmas, anexa, bastantes 
d) mesmo, anexos, bastantes 
e) mesmos, anexo, bastante 
 

11. Leia o trecho abaixo e assinale a alternativa que identifica corretamente as classes gramaticais 
das palavras sublinhadas: 
"Mas eu não quero me encontrar com gente louca", observou Alice. 
" Você não pode evitar isso", replicou o gato. "Todos nós aqui somos loucos. Eu sou louco, 
você é louca". 
"Como você sabe que eu sou louca?" indagou Alice. 
"Deve ser", disse o gato, "Ou não estaria aqui". 
(Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas). 
 
a) Conjunção, sujeito, pronome, substantivo, substantivo, preposição 
b) Substantivo, pronome, sujeito indeterminado, adjetivo, adjetivo, conjunção 
c) Conjunção, pronome, pronome, adjetivo, substantivo, advérbio  
d) Interjeição, pronome, numeral, substantivo, substantivo, preposição 
e) n. d. a. 

 
 

12. Leia o período a seguir e assinale a alternativa que preenche as lacunas corretamente: 
"Na manhã seguinte, todos no escritório ficaram _____ ansiosos _____ ler os jornais, ____  
já soubessem que as críticas haviam sido _____ desfavoráveis _____ estagiário, que, 
conquanto fosse extremamente eficiente _____ serviço burocrático, até mostrava um certo 
pendor _____ arte." 

 
a) meio - para - embora - bastante - para com o - no - para a 
b) muito - em - bastante - porque - com o - nas - em 
c) bastante - por - meias - entretanto - ao - a - à 
d) meias - para - muito - conquanto - pelo - em - por 
e) bem - por - meio - certamente - para o - pelas – na 
 

13. “Podem preparar milhões de festas ao luar/ 
Que eu não vou ir, melhor nem pedir, que eu não vou ir, não quero ir”  
(Você e Eu, Carlos Lyra e Vinicius de Morais) 
Nesse período, a conjunção que tem função: 
 
a) Aditiva 
b) Alternativa  
c) Explicativa 
d) Comparativa 
e) Adversativa  

 
14. Identifique qual alternativa abaixo não é uma oração. 

a) Cabra da moléstia! 
b) Aguardo? 



c) Estou providenciando. 
d) Que o diabo te carregue. 
e) É possível que eles desistam.  

 
 

15. Leia o trecho final do poema A Morte do Leiteiro, de Carlos Drummond de Andrade, e 
responda:  
 
[...] 
Da garrafa estilhaçada, 
no ladrilho já sereno 
escorre uma coisa espessa 
que é leite, sangue... não sei. 
Por entre objetos confusos, 
mal redimidos da noite, 
duas cores se procuram, 
suavemente se tocam, 
amorosamente se enlaçam, 
formando um terceiro tom 
a que chamamos aurora. 

 
De qual construção poética serve-se o autor para representar o nascer do sol? 
 

a) Leite e sangue 
b) Objetos confusos, mal redimidos da noite 
c) A garrafa estilhaçada no ladrilho sereno 
d) Duas cores que se enlaçam 
e) n. d. a. 

 
 
 
QUESTÕES ATUALIDADES EJAP 2021  
 
16. Enquanto a variante _______ é a mais recente ameaça ligada à Covid-19 no mundo, devido à sua 
alta capacidade de transmissão, a proliferação de casos de uma cepa bem menos conhecida pela 
América do Sul atraiu a atenção da Organização Mundial da Saúde (OMS). Identificada pela primeira 
vez em agosto de 2020, no Peru, a _______ foi classificada como variante de interesse pela OMS, em 
junho deste ano. Por isso, ela deve ser estudada e acompanhada. (Fonte: 
https://www.otempo.com.br/mundo/) 
Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas:  

a) gama e delta 
b) delta e lambda 
c) beta e delta 
d) gama e beta 
e) n. d. a. 
 

17. Sobre os Jogos Paralímpicos, assinale a alternativa incorreta: 
a) são a edição das Olimpíadas voltada para atletas com deficiência 
b) ocorrem em seguida às Olimpíadas, no mesmo país 
c) são dedicados à promoção e disseminação do capacitismo 



d) Surgiram em 1948, na Inglaterra, com uma competição de arco e flecha entre soldados 
veteranos da guerra com lesões na medula espinhal, como parte de seu programa de 
reabilitação 

e) o Brasil pela quarta vez seguida ficou entre os dez maiores medalhistas 

18. Esses países participaram das Olimpíadas 2021, exceto: 
a) Austrália 
b) Portugal 
c) Coreia do Sul 
d) Tuvalu 
e) África do Sul 

 
19. A respeito do G7, assinale a alternativa correta: 
 

a) entre os temas abordados na reunião deste ano estava a mudança climática 

b) é a abreviação de Grupo dos Sete, uma organização de líderes de algumas das maiores 
economias do mundo: Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados 
Unidos, tendo a Rússia como membro honorário 

c) são os sete países mais ricos da Europa 

d) é um órgão da ONU dedicado à regulação do comércio entre os países 

e) seus membros aprovaram um imposto global sobre as empresas com taxa mínima de 15%, a 
ser cobrado a partir de janeiro de 2023   

 
20. O Plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar, no dia 26 de agosto deste ano, o 
Recurso Extraordinário (RE) 1.017.365, com repercussão geral, que discute o chamado marco 
temporal para a definição das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena. 
A respeito do marco temporal, considere as seguintes informações:  
 

I. é um decreto governamental que atribui a cada Estado da federação a competência para a 
identificação e delimitação de terras indígenas dentro de seu território 

II. trata-se de uma tese defendida pela Advocacia Geral da União (AGU)  
III. pelo critério do marco temporal, só teriam direito de reivindicar terras para si os povos 

que as estivessem ocupando até a data da promulgação da atual Constituição 
IV. o relator do recurso, Min. Edson Fachin, votou pela aplicação do critério da 

tradicionalidade, sustentando que os direitos territoriais originários dos índios são 
reconhecidos pela Constituição, mas preexistem à promulgação da Constituição 

V. é a tese segundo a qual os indígenas que forem expulsos de suas terras somente poderão 
reclamá-las de volta num prazo máximo de 30 anos, sob pena de perda definitiva 

 
E responda:  

a) estão corretas I, II e III 
b) estão corretas II e V 
c) estão corretas II, III e IV 
d) estão incorretas todas as afirmações 
e) estão corretas II, IV e V 

 
 



21. Segundo a Funai, são quatro os motivos principais para se demarcar terras indígenas 
(http://www.funai.gov.br/index.php/2014-02-07-13-25-20):  

I. ordenamento fundiário: reduz conflitos pela terra, já que delimita o espaço que em que as 
tribos indígenas podem estabelecer-se, evitando que ocupem terras produtivas e 
permitindo a adequada exploração econômica de recursos florestais e minerais; 

II. garantia da diversidade étnica e cultural: as terras indígenas fazem parte do patrimônio 
cultural brasileiro, e servem como manutenção dos modos de vida e dos saberes e 
expressões desses povos, evitando o etnocentrismo, por exemplo; 

III. conservação ambiental: as terras indígenas contribuem para a proteção do meio ambiente e 
da biodiversidade, já que elas são mais protegidas, segundo dados do Plano de Prevenção e 
Controle do Desmatamento na Amazônia (PPCDAM); 

IV. proteção de povos indígenas isolados: são povos que vivem em situação de isolamento 
voluntário, portanto, vulneráveis a doenças e epidemias.   

E responda:  
a) estão corretas todas as afirmações 
b) estão incorretas todas as afirmações 
c) estão corretas I, II e III 
d) estão corretas I, III e IV 
e) estão corretas II, III e IV 

 
22. O Brasil volta a participar do Conselho de Segurança das Nações Unidas a partir de 2022. Assinale 
a alternativa correta: 
 

a) Apenas cinco países atualmente têm assento permanente no Conselho: Estados Unidos, 
França, Grã-Bretanha, Alemanha e Rússia. 

b) O Brasil fazia parte do Conselho até 1964, tendo sido excluído pelos demais membros a 
partir do golpe militar ocorrido nesse ano 

c) Nos termos do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP), de somente os 
membros do Conselho podem obter as permissões necessárias para a fabricação de 
artefatos nucleares em seu território 

d) Somente o Conselho de Segurança, responsável por manter a paz e a segurança 
internacionais, pode autorizar a criação, continuação e encerramento dos conflitos bélicos, 
de acordo com os Capítulos VI, VII e VIII da Carta da ONU 

e) É o Conselho que autoriza sanções econômicas, o envio de missões de paz e o uso da força 
 
23. Uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência no 
último ano no Brasil, durante a pandemia de Covid, segundo pesquisa do Instituto Datafolha 
encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) [...].  
Isso significa que cerca de 17 milhões de mulheres (24,4%) sofreram violência física, psicológica ou 
sexual no último ano. A porcentagem representa estabilidade em relação à última pesquisa, de 2019, 
quando 27,4% afirmaram ter sofrido alguma agressão. (https://g1.globo.com/sp/sao-
paulo/noticia/2021/06/07/1-em-cada-4-mulheres-foi-vitima-de-algum-tipo-de-violencia-na-
pandemia-no-brasil-diz-datafolha.ghtml) 
Qual é o nome da lei criada para amparar a mulher que é vítima de violência, principalmente a 
doméstica? 

http://www.funai.gov.br/index.php/2014-02-07-13-25-20


a) Lei Maria da Penha 
b) Lei de Crimes Hediondos 
c) Lei do Feminicídio 
d) Lei nº 13.104, de 09/03/2015, que altera o art. 121 do Código Penal para prever o 

feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio 
e) n. d. a. 

 
 
24. As criptomoedas crescem de forma bastante acelerada. No dia 12 de maio de 2019, o valor total 
do mercado de cripto era de US$ 215 bilhões. Exatamente dois anos depois, chegou à marca de US$ 
2,5 trilhões, uma variação de 1062,8%. As informações são da plataforma Coinmarketcap, site de 
monitoramento de preços de criptoativos. 
(https://einvestidor.estadao.com.br/investimentos/criptomoedas-valorizacao-2021) 
Qual a criptomoeda mais famosa?   

a) dólar 
b) euro 
c) AXS 
d) bitcoin 
e) PicPay 
 
 
25. Após sofrer um incêndio em 2015, que destruiu parte do prédio e do acervo, a reabertura 
ocorreu em 31 de julho deste ano. De que museu se está falando? 
a) Museu Nacional do Rio de Janeiro 
b) Cinemateca 
c) Memorial da América Latina 
d) Museu de Ciências Naturais da PUC de Minas Gerais 
e) Museu da Língua Portuguesa 

 
 
 

26. Assinale a opção CORRETA: 
 
                                                                          

                                                                                  
                                . 

                                                         ri, assim como uma 
Vara de Execuçã                               de Penas e Medidas Alternativas. 

III. Nas Comarcas de Laranjal do Jari e Oiapoque existem varas especializadas 
da     ncia e Juventude. 

IV. As Comarcas de Porto Grande e Ferreira Gomes são compostas de duas 
Varas de Compet      Geral, uma das quais, em ambas, já instaladas. 

 
a) As alternativas I e III estão corretas. 
b) As alternativas II e IV estão corretas. 
c) As alternativas II e III estão corretas. 
d) As alternativas I, II e IV estão corretas. 
e) As alternativas II, III e IV estão corretas. 
 
 

https://einvestidor.estadao.com.br/investimentos/criptomoedas-valorizacao-2021


27. Assinale a opção CORRETA: 
 
                                                                              

                                                                 geral. 
II. A Comarca de                                                            

                                              de Penas e Medidas Alternativas. 
III. Nas Comarcas de Laranjal do Jari e Oiapoque existem varas especializadas 

da     ncia e Juventude. 
IV. As Co                                                              

                     Geral, uma das quais, em ambas, já instaladas. 
 
a) As alternativas I e III estão corretas. 
b) As alternativas II e IV estão corretas. 
c) As alternativas II e III estão corretas. 
d) As alternativas I, II e IV estão corretas. 
e) As alternativas II, III e IV estão corretas. 
 
 
28. Assinale a opção CORRETA: 
 
                                                                               

         e Juventude. 
II. A Comarca d                                                             

                                              de Penas e Medidas Alternativas. 
                                                                        

                     Geral, uma das quais, em ambas, já instaladas. 
                                                                      

                                                                          geral. 
 
a) As alternativas I e III estão corretas. 
b) As alternativas II e IV estão corretas. 
c) As alternativas II e III estão corretas. 
d) As alternativas I, II e IV estão corretas. 
e) As alternativas II, III e IV estão corretas. 
 
 
29. Assinale a opção CORRETA: 
 
                                                          ,                

                                              de Penas e Medidas Alternativas. 
                                                                              

                                        , Habeas Corpus e recursos oriundos do 
                                                                                
                                                                                         
                   em colegiado, pelo mandato de dois anos, prorrogável uma única      
                  de um deles. 

                                                                       
                                                                          geral. 

IV. Nas Comarcas de Laranjal do Jari e Oiapoque existem vara                 
            e Juventude. 

 
a) As alternativas I e III estão corretas. 



b) As alternativas II e IV estão corretas. 
c) As alternativas II e III estão corretas. 
d) As alternativas I, II e IV estão corretas. 
e) As alternativas II, III e IV estão corretas. 
 
 
30. Assinale a opção CORRETA: 
 
                                                                             

                                        , Habeas Corpus e recursos oriundos do 
Sistema de Juizados Especiais de todo o Estado do Ama                           
                                                                                         
                                                                                       
                  de um deles. 

II. A Comarca d                                                             
                                              de Penas e Medidas Alternativas. 

                                                                       
enquanto que a Comarca de Santana poss                                    geral. 

                                                                             
            e Juventude. 

 
a) As alternativas I e III estão corretas. 
b) As alternativas II e IV estão corretas. 
c) As alternativas II e III estão corretas. 
d) As alternativas I, II e IV estão corretas. 
e) As alternativas II, III e IV estão corretas. 
 

 
 
 


