
 

 
 

QUESTÕES PORTUGUÊS 

Leia o texto abaixo  

MACACO DE IMITAÇÃO (adaptado) 

Você já viu um amigo dar aquela gargalhada e, mesmo sem saber o motivo de tanta alegria, 
começou a rir também? Pois saiba que ter um riso contagiante não é privilégio dos humanos. 
Segundo pesquisa realizada na Itália, pesquisadores descobriram que macacos da espécie 
Theropithecus gelada também imitam seus companheiros quando eles fazem uma expressão 
facial semelhante à nossa risada. 
 
O riso do macaco funciona como um convite: 
Sempre que está a fim de brincar com um companheiro, o gelada exibe dentes e gengivas. 
Quando um gelada sorri, o macaco que é convidado a brincar imita a expressão em 75% das 
vezes. 
 
Quando a dupla é formada por mãe e filho, o filho imita o riso da mãe com maior frequência do 
que quando interage com outro adulto. Segundo a pesquisadora Elisabetta Palagi, esse 
comportamento só havia sido identificado em humanos e 
Orangotangos. “A imitação é útil porque fortalece os laços afetivos entre esses animais”, explica. 
 
RESPONDA AS QUESTÕES DE 1 A 5 DE ACORDO COM O TEXTO ACIMA.  

 
1. De acordo com o texto, os macacos usam o riso para: 
a) Provocarem-se. 
b) Comunicarem-se. 
c) Desafiarem-se. 
d) Mostrar que viram algo engraçado 
 
2. O texto lido serve para: 
a) Dar instruções. 
b) Ensinar a sorrir como os macacos. 
c) Fazer um convite. 
d) Apresentar dados de pesquisa. 
 
3. De acordo com as ideias presentes no texto, assinale a alternativa correta: 
a) Os filhotes imitam somente o riso da mãe. 
b) Todos os macacos são dotados da capacidade de rir. 
c) Os macacos usam o riso para convidar um companheiro para brincar. 
d) A pesquisa foi realizada no Brasil. 
 
4. Assinale a alternativa correta. Em: “eles fazem uma expressão facial semelhante à nossa 
risada”, a palavra destacada: 
a) Substitui um nome. 
b) Indica uma ação. 
c) Nomeia um ser. 
d) Indica uma característica. 
 
5. Em: “eles fazem uma expressão facial semelhante à nossa risada”, a palavra destacada 
significa: 
a) Idêntica. 
b) Diferente. 
c) Parecida. 
d) Normal. 
 
6. Assinale a alternativa em que TODAS as palavras estão no aumentativo: 
a) Timaço; camisona; grandalhão 
b) Patrão; barcaça; terraço 
c) Coração; legião; casarão 
d) Portão; fogaréu; digestão 
7. Assinale a palavra que está separada em sílabas de maneira INCORRETA: 
a) E-co-lo-gi-a. 
b) Ca-dei-ra. 
c) Ca-rro-ssel. 
d) Pal-mi-to.          1 



 

 
 

 
8. Assinale a única palavra de gênero masculino: 
a) Problema. 
b) Parede. 
c) Foto. 
d) Moto. 
 
9. Assinale a alternativa em que o adjetivo não tem feminino: 
a) Novo. 
b) Ruim. 
c) Enfeitado. 
d) Colorido. 
 
10.Assinale a alternativa que contém uma palavra monossílaba: 
a) Trens. 
b) Até. 
c) Noé. 
d) Casa. 
 
 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

Para responder as questões de 11 a 13, considere os dados abaixo:  

1ª linha  

2ª linha 

 
 
11. Na primeira linha qual o valor total das cédulas?  
a) R$ 150,00. 
b) R$ 160,00. 
c) R$ 170,00. 
d) R$ 180,00. 
 
12. Qual o total da diferença da maior cédula das demais (considerando todas as cédulas)? 
a) R$ 16,00. 
b) R$ 17,00. 
c) R$ 11,00. 
d) R$ 19,00. 
 
13. Qual o valor total da soma de todas as cédulas? 
a) R$ 189,00. 
b) R$ 141,00.  
c) R$ 149,00.  
d) R$ 161,00 
 
14. Um funcionário recebeu R$500,00 e gastou R$420,00 ficando com:  
a) R$ 70,00. 
b) R$ 80,00. 
c) R$ 250,00. 
d) R$ 240,00. 
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15. Uma partida de futebol tem 90 minutos de jogo, divididos em 2 tempos iguais de:   
a) duas horas. 
b) uma hora e meia.  
c) uma hora.  
d) três quartos de hora.  
 
16. Qual o valor da expressão 10+2x5:  
a) 60 
b) 52 
c) 25 
d) 20 
 
17. Qual o triplo do dobro de 2?  
a) 04 
b) 06 
c) 12 
d) 18 
 
18. Olhando as formas abaixo:  

 

O círculo está  
a) entre o quadrado e o círculo. 
b) à direita da cruz. 
c) à esquerda do triângulo e direita do quadrado. 
d) à esquerda do quadrado.  
 
19. Um padeiro entrega dois pães em cada casa de uma quadra. Sabendo que na quadra tem 8 
casas, quantos pães serão entregues na quadra?  
a) 16 pães. 
b) 10 pães. 
c) 12 pães.  
d)  9 pães.  
 
20. Papagaios é a capital da ardósia. A economia da cidade depende 80% da produção da 
ardósia. Noventa por cento da produção eram exportados para Estados Unidos e Europa. 
Quantos por cento da produção de ardósia é destinada a outros mercados.   
a) 25%  
b) 20%  
c) 15% 
d) 10% 
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