


Olá, pessoal!

Hoje estou aqui para falar um pouco de uma etapa muito importante nos 

processos seletivos para trainee: a prova online.

Apesar de muitos não darem o devido valor a essa etapa, saiba que ela 

pode fazer toda a diferença na sua caminhada rumo à realização do seu 

sonho.

A prova online é o primeiro filtro utilizado pelas empresas para eliminar 

uma quantidade significativa dos candidatos. Como as empresas 

recebem milhares de inscrições, essa etapa, apesar de ser considerada 

por muitos como a mais fácil, é a que mais corta candidatos em todos os 

processos.

Geralmente divididas em provas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e 

Matemática e Raciocínio Lógico (alguns poucos processos aplicam 

também prova de Atualidades), as provas online ultimamente têm um 

tempo exato para resolver cada uma das questões. Assim, além de 

responder corretamente, o candidato precisa ser ágil na resolução ou 

poderá perder questões consideradas fáceis.

Estar em um ambiente adequado, checar o devido funcionamento da 

internet e ter papel, caneta e calculadora em mãos são algumas dicas 

importantes para o momento da realização das provas.

Obter um bom aproveitamento nessa etapa é essencial. Mas                      

lembre-se: nada de colocar outra pessoa para resolver as                   

provas no seu lugar! O processo seletivo é um só. O que você                   

fez no início pode ser cobrado em etapas posteriores e ninguém                      

quer passar vergonha mais na frente.

O segredo é estudar! E por isso preparamos esse                                          

e-book com 30 questões comentadas de processos                              

anteriores para você começar a praticar e se                                        

preparar.

Bons estudos!

Lucas Freire

Olá, pessoal!
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LÍNGUA PORTUGUESA

Assinale a alternativa em que todos os termos tenham sido 
corretamente empregados do ponto de vista de seu significado.

a) Cabe lembrar que há analistas que falam pouco, mas que dizem 
muito. O mesmo pode ser aplicado a pacientes, cujo silêncio costuma 
ser fortemente significativo para o processo analítico. Trata-se do 
chamado silêncio que comunica, que é eivado de significados.

b) A imagem do vinho da fornicação é bela para quem gosta de vinhos e 
de fornicações. É Quaresma, e devemos flagelar a concupiscente carne 
com os santos silícios da penitência e das boas ações.

c) Em uma nação séria, ele estaria confinado em uma sela cumprindo 
seus 39 anos de prisão.

d) A paixão pelo futebol não é efêmera, fabricada e de curta duração, 
mas tem nuances, é comovente, patética, profundamente humana.

e) A nova lei vale para estudantes de qualquer extrato social e também 
para não estudantes de baixa renda com idade entre 15 e 29 anos que 
estejam inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do governo.

GRAU DE DIFICULDADE: INTERMEDIÁRIO

Alternativa A: INCORRETA. O termo “eivado” está empregado no texto de

modo incoerente. Tal termo significa “corrompido” ou “contaminado”.

Perceba que esse sentido não se aplica ao texto.

Alternativa B: INCORRETA. A expressão “santos silícios” não possui sentido no

enunciado em que aparece. Observe que a sentença está sem sentido a partir

do emprego da referida expressão.

Alternativa C: INCORRETA. O termo “sela” está incorretamente empregado. No

sentido do texto, o termo correto seria “cela”.

Alternativa D: CORRETA. A sentença apresentada não possui qualquer termo

inadequado quanto ao sentido. Todos estão, portanto, coerentemente

empregados.

Alternativa E: INCORRETA. O termo “extrato” está empregado de modo

incoerente, pois se refere a “classe” ou “posição”. No caso, o termo

corretamente empregado seria “estrato”.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Assinale a alternativa em que todas as concordâncias estejam realizadas 
de acordo com a norma culta da língua portuguesa.

a) Grande parte dos cineastas que usou esse tipo de imagem em seus 
filmes dispunha de orçamento baixo.

b) O fundador da empresa encrencou-se no Estados Unidos e recebeu 
sentenças que somaram 300 anos de cadeia.

c) A inflação é uma taxa de crescimento de preços de bens de mercado 
para a qual se estabelecem políticas que visam mantê-la dentro de uma 
estreita faixa de controle.

d) Nenhum dos candidatos serão inflexíveis a ponto de elevar o 
desemprego logo após o pleito.

e) A candidata está no comando do país há quatro anos, impondo um 
modelo de intervencionismo estatal que não funcionou. Não se tratam 
de erros pontuais, mas de uma estratégia a ser revista.

GRAU DE DIFICULDADE: DIFÍCIL

Alternativa A: INCORRETA. A forma verbal “usou” refere-se a “cineastas”,

portanto deveria estar flexionada no plural. Já a forma verbal “dispunha” está

concordando com “grande parte” e, portanto, está flexionada no singular.

Alternativa B: INCORRETA. A expressão “no Estados Unidos” está incorreta,

pois o artigo, nesse caso, concorda com o substantivo plural “Estados Unidos”.

O correto seria grafar “nos Estados Unidos”.

Alternativa C: CORRETA. A sentença está correta no que diz respeito à

concordância. A forma verbal ‘estabelecem” está no plural, concordando com

o sujeito “políticas”.

Alternativa D: INCORRETA. A forma nominal “nenhum” obriga a estrutura

verbal a ser flexionada no singular. Desse modo, a expressão “serão inflexíveis”

está incorreta; o correto seria “está inflexível”.

Alternativa E: INCORRETA. A forma verbal “tratam” está flexionada de modo

incorreto. Como a referida forma verbal está ligada à partícula “se”, índice de

indeterminação do sujeito, tal forma deveria estar flexionada no singular, pois

o índice de indeterminação não aparece ligado a forma verbal no plural. O

correto seria grafar “Não se trata de erros pontuais...”.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Assinale a alternativa na qual se incorre em desvio da norma culta.

a) A três meses da eleição no clube, o Santos demitiu os principais 
funcionários de tecnologia da informação.

b) Chovia bastante, como a tempos não acontecia na cidade, mas a 
torcida permaneceu firme no estádio dando apoio ao time.

c) A rede de comunicações do governo brasileiro é sua. Cuide dela, pois 
os outros não haverão de fazer isso.

d) Será que nossas grandes empresas públicas sobreviverão a mais 
quatro anos desse governo?

e) Está abandonada e é doente quase terminal, atacada há longos anos 
pelos males da desindustrialização.

GRAU DE DIFICULDADE: INTERMEDIÁRIO

Alternativa A: INCORRETA. Não houve qualquer falha quanto à norma culta.

Observe, inclusive, que a expressão “a três meses da eleição” está grafada

corretamente porque se refere ao futuro.

Alternativa B: CORRETA. A expressão “como a tempos” está com uma

incorreção. Já que se refere a tempo passado, deve ser grafado como há

tempos”. A forma verbal “há”, quando equivale a “faz”, indica passado.plural

“Estados Unidos”. O correto seria grafar “nos Estados Unidos”.

Alternativa C: INCORRETA. Não houve qualquer falha quanto à norma culta.

Observe, inclusive, que a forma verbal “ haverão de fazer” está correta, pois o

auxiliar “haverão” concorda com o sujeito, o termo “os outros”.

Alternativa D: INCORRETA. A sentença está sem qualquer desvio quanto à

norma culta, ou seja, está grafada de modo correto.

Alternativa E: INCORRETA. A sentença está sem qualquer desvio quanto à

norma culta, ou seja, está grafada de modo correto. A expressão “há longos

anos” está correta, pois a forma verbal “há” indica tempo passado.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Assinale a alternativa na qual todos os verbos estejam corretamente 
conjugados.

a) Deixa-se em caminho, de saída, um mal que não se remedeia, como 
vestígio das vinditas sumárias do povo, a cuja regulação se volta a longa 
e difícil conquista do Estado de Direito.

b) Haruo Ishikawa, do Sinduscon-SP (sindicato patronal da construção 
civil), diz que a entidade intermedia a negociação entre empresas e 
trabalhadores.

c) Ouvi reclamações de algumas das pessoas que não reaveram o 
dinheiro dos bilhetes que compraram.

d) Quando Hosni Mubarak chegou ao poder no Egito, em outubro de 
1981, a Turquia ainda era governada por seu Exército, que, um ano 
antes, havia intervido para impor uma aparência de ordem ao fraturado 
cenário político do país.

e) Precavenha-se contra esse potencial violento redobrando a atenção 
ao dirigir e ao manipular algo que possa feri-lo.

GRAU DE DIFICULDADE: INTERMEDIÁRIO

Alternativa A: CORRETA. A forma verbal “remedeia” está corretamente

flexionada. Vale lembrar que os verbos “mediar”, “intermediar”, “incendiar”,

“remediar”, “odiar” e “ansiar” ganham “e” no presente do indicativo e do

subjuntivo, exceto na 1ª e 2ª pessoas do plural.

Alternativa B: INCORRETA. A forma verbal “intermedia” está incorreta. O

correto seria empregar “intermedeia”. Vale lembrar que o verbo

“intermediar” é conjugado como “mediar”.

Alternativa C: INCORRETA. A forma verbal “reaveram” está incorreta. O correto

seria empregar “reouveram”. Vale lembrar que o verbo “reaver” é conjugado

como o verbo “haver”.

Alternativa D: INCORRETA. A forma verbal “intervido” está incorreta. O correto

seria empregar “intervindo”. Vale lembrar que o verbo “intervir” é conjugado

como o verbo “vir”.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Assinale a alternativa em que haja erro de grafia.

a) Se o ranking considerasse apenas as universidades "stricto sensu", 
cerca de metade das instituições arroladas pelo MEC seriam 
desqualificadas. Vê-se, portanto, porque dois rankings podem fornecer 
resultados muito distintos.

b) "Consumidores e empresários ficam mais cautelosos quanto a novos 
investimentos porque o cenário é incerto", afirmou.

c) A meu ver, o fato de ele estar profundamente inserto também na 
tradição da literatura brasileira nem enfraquece sua novidade nem 
diminui o gênio do autor.

d) Para ilustrar o porquê disso, o professor de biologia Sönke Johnsen, da 
Universidade Duke, na Carolina do Norte, recentemente iniciou uma 
palestra pintando um cenário macabro.

e) Na reprodução de todos os textos cantados, houve o cuidado de 
apontar a correspondência entre os versos musicados e cada seção das 
obras, o que permitiu ao ouvinte interessado acompanhar o contexto do 
espetáculo passo a passo.

GRAU DE DIFICULDADE: INTERMEDIÁRIO

Alternativa A: CORRETA. O erro de grafia da questão está no emprego do

termo “porque”, que deveria ser grafado separado, haja vista que equivale a

“por qual razão”.

Alternativa B: INCORRETA. A sentença não apresenta qualquer erro de

ortografia, ou seja, todas as palavras estão corretamente grafadas.

Alternativa C: INCORRETA. A sentença não apresenta qualquer erro de

ortografia, ou seja, todas as palavras estão corretamente grafadas. Observe,

inclusive, que o termo “inserto” está corretamente escrito.

Alternativa E: INCORRETA. O verbo “precaver-se” não possui todas as formas.

Como não possui algumas formas do presente do indicativo e do subjuntivo,

também não possui a maior parte das formas do imperativo. A forma verbal

“precavenha-se”, portanto, não existe.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Assinale a alternativa correta quanto ao emprego dos pronomes átonos:

a) O filósofo a indicava as páginas e não só a estimulou a cantar mas a 
deu de presente a inédita "La Rue des Blancs-Manteaux", que escrevera 
para sua peça "Entre Quatro Paredes".

b) O filósofo lhe indicava as páginas e não só lhe estimulou a cantar mas 
lhe deu de presente a inédita "La Rue des Blancs-Manteaux", que 
escrevera para sua peça "Entre Quatro Paredes".

c) O filósofo lhe indicava as páginas e não só a estimulou a cantar mas 
lhe deu de presente a inédita "La Rue des Blancs-Manteaux", que 
escrevera para sua peça "Entre Quatro Paredes".

d) O filósofo lhe indicava as páginas e não só a estimulou a cantar mas a 
deu de presente a inédita "La Rue des Blancs-Manteaux", que escrevera 
para sua peça "Entre Quatro Paredes".

e) O filósofo a indicava as páginas e não só lhe estimulou a cantar mas 
lhe deu de presente a inédita "La Rue des Blancs-Manteaux", que 
escrevera para sua peça "Entre Quatro Paredes".

GRAU DE DIFICULDADE: INTERMEDIÁRIO

Alternativa A: INCORRETA. A primeira ocorrência do pronome oblíquo “a” está

incorreta, pois, como funciona como objeto indireto, o correto seria empregar

“lhe”; de igual forma, na terceira ocorrência, pelo mesmo motivo, deveria ser

empregado o pronome “lhe”. A sentença correta seria: “o filósofo lhe indicava

as páginas e não só a estimulou a cantar mas lhe deu de presente a inédita

(...), que escrevera para sua peça (...)”.

Alternativa D: INCORRETA. A sentença não apresenta qualquer erro de

ortografia, ou seja, todas as palavras estão corretamente grafadas. Observe,

inclusive, que o vocábulo “porquê” está correto por se tratar de um

substantivo.

Alternativa E: INCORRETA. A sentença não apresenta qualquer erro de

ortografia, ou seja, todas as palavras estão corretamente grafadas.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Assinale a alternativa na qual está correta a correlação de tempos 
verbais.

a) O ministro Luís Inácio Adams (Advocacia-Geral da União) disse que 
Graça Foster ficaria inviabilizada no cargo se tiver seus bens bloqueados.

b) É por causa dela que o aposentado, de 74 anos, escolheu o ônibus 
para ir a Fortaleza.

c) Caso isso ocorra no fim do século, a temperatura média do planeta 
terá mais de 50% de risco de exceder o acréscimo de 2°C em relação ao 
clima pré-Revolução Industrial, o limite considerado perigoso pela ONU.

d) O recurso iria para governos e prefeituras que não conseguirem 
bancar o valor mínimo por aluno.

e) Sobre a eterna questão das mensalidades, temos de lembrar que, se 
quisermos falar em justiça social, deveríamos ser um pouco mais 
radicais.

Alternativa B: INCORRETA. A segunda ocorrência do pronome oblíquo “lhe”

está incorreta, pois, como funciona como objeto direto, o correto seria

empregar “a”. A sentença correta seria: “o filósofo lhe indicava as páginas e

não só a estimulou a cantar mas lhe deu de presente a inédita (...), que

escrevera para sua peça (...)”.

Alternativa C: CORRETA. Todos os pronomes oblíquos estão empregados de

modo correto.

Alternativa D: INCORRETA. A terceira ocorrência do pronome oblíquo está

incorreta, pois, conforme explicado anteriormente, o correto seria empregar

“lhe”, por funcionar como objeto indireto.

Alternativa E: INCORRETA. A primeira ocorrência do pronome oblíquo está

incorreta, pois, conforme explicado anteriormente, o correto seria empregar

“lhe”, por funcionar como objeto indireto.

GRAU DE DIFICULDADE: DIFÍCIL
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LÍNGUA PORTUGUESA

Assinale a alternativa em que o pronome relativo esteja empregado de 
acordo com a norma culta.

a) Ela já fez a ponte entre alguns empresários e Marina e, às vezes, 
consegue contatos que os encarregados de levantar fundos para a 
campanha possam pedir doações.

b) Há várias fotografias expostas na Praça das Armas, ao redor da qual se 
concentra a vida mais intensa da cidade.

c) A data que o comercial irá ao ar ainda está sendo definida.

d) O projeto já foi aprovado pelo Senado e agora deve passar pelos 
deputados, onde o governo confia que tem maioria.

e) Segundo declarações feitas pela própria candidata, um governo 
liderado por ela restabeleceria o tripé macroeconômico, cuja uma das 
pernas é o superávit primário.

Alternativa A: INCORRETA. As formas verbais “ficaria” e “tiver” não são

compatíveis. Observe que o futuro do pretérito do indicativo se compatibiliza

com o imperfeito do subjuntivo. Veja o período com os tempos corretamente

correlacionados: “... Graça Foster ficaria inviabilizada no cargo se tivesse seus

bens bloqueados”.

Alternativa B: INCORRETA. As formas verbais “É” e “escolheu” não são

compatíveis no período. O correto seria escrever da seguinte maneira: “Foi

por causa dela que o aposentado, de 74 anos, escolheu o ônibus para ir a

Fortaleza”.

Alternativa C: CORRETA. As formas verbais “ocorra” e “terá” são compatíveis,

pois o presente do subjuntivo se compatibiliza com o futuro do presente.

Alternativa D: INCORRETA. As formas verbais “iria” e “conseguirem” não são

compatíveis, pelo mesmo motivo abordado no item “a”. Observe a correlação

correta: “o recurso iria para governos e prefeituras que não conseguissem

bancar o valor mínimo por aluno”.

Alternativa E: INCORRETA. As formas verbais “quisermos” e “deveríamos” não

são compatíveis, pelo mesmo motivo abordado no item “a”. Observe a

correlação correta: “... se quisermos falar em justiça social, deveremos ser um

pouco mais radicais”.
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LÍNGUA PORTUGUESA

GRAU DE DIFICULDADE: DIFÍCIL

Alternativa A: INCORRETA. A forma “que” deveria ser substituída pela forma

“através dos quais”. Observe que a referida expressão substitui o termo

“através dos contatos”. Avalie: “Ela já fez a ponte entre alguns empresários e

Marina e, às vezes, consegue contatos através dos quais os encarregados de

levantar fundos para a campanha possam fazer doações”.

Alternativa B: CORRETA. A expressão “da qual” está corretamente empregada,

substituindo o termo “da Praça das Armas”. Observe que o período, na

segunda oração, traz a seguinte informação: ao redor da Praça das Armas se

concentra a vida mais intensa da cidade.

Alternativa C: INCORRETA. O pronome relativo “que” deveria estar regido pela

preposição “em”. O correto seria escrever: “A data em que o comercial irá ao

ar ainda está sendo definida”. Tal expressão destacada equivale ao termo “na

data”.

Alternativa D: INCORRETA. O pronome relativo “onde” indica lugar físico; está,

portanto, mal empregado, pois, na sentença, faz referência ao termo “pelos

deputados”. Frise-se que o período está mal redigido. O melhor seria trazer a

referência “Câmara de Deputados” e empregar “na qual”. Observe: O projeto

já foi aprovado pelo Senado e agora deve passar pela Câmara de Deputados,

na qual o governo acredita que tem maioria.

Alternativa E: INCORRETA. O pronome relativo “cuja” não cabe na referida

sentença, pois está mal estruturada. O pronome “cujo” relaciona o substantivo

antecedente com o substantivo consequente. O correto seria colocar, como

oração adjetiva, uma oração iniciada com o pronome relativo “que”. Observe:

Segundo declarações feitas pela própria candidata, um governo liderado por

ela restabeleceria o tripé macroeconômico, que possui o superávit primário

como uma das pernas.

9 Assinale a alternativa em que não haja nenhuma impropriedade 
gramatical, considerando o padrão culto da língua.
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LÍNGUA PORTUGUESA

GRAU DE DIFICULDADE: INTERMEDIÁRIO

Alternativa A: INCORRETA. O discurso está coloquial e informal. Observe,

inclusive, a repetição da forma “Queria”, atribuindo um “tom” pessoal ao

texto, e o emprego da expressão “tivesse lá também”.

Alternativa B: INCORRETA. A expressão “ganhou terreno” é informal e

coloquial. Tal fato retira o “tom” formal do discurso, indo de encontro ao

padrão culto da língua.

Alternativa C: INCORRETA. A expressão “Nossas famílias são amigas há muito

tempo” expressa pessoalidade e informalidade ao discurso; nega, portanto, o

padrão culto da língua.

Alternativa D: CORRETA. Todo o período está escrito de acordo com as normas

da língua padrão, ou seja, não há coloquialismo, informalidade, gírias ou falhas

gramaticais.

Alternativa E: INCORRETA. A forma verbal “preza” confere ao discurso

informalidade.

a) Na época da minha juventude, o movimento pelo impeachment [do 
ex-presidente Fernando Collor] era um movimento mais de jovens de 
classe média. Eu queria que não tivesse sido assim. Queria que a 
juventude da periferia tivesse presente lá também.

b) Na semana da principal vitrine do mercado de aviões do mundo, a 
Embraer ganhou terreno na guerra que trava com a canadense 
Bombardier pela liderança no seguimento de jatos para companhias 
aéreas regionais.

c) A Klabin foi sócia da Votorantim na Nitroquímica. Nossas famílias são 
amigas há muito tempo e fomos vizinhos em prédios germinados no 
centro de São Paulo por décadas.

d) O estilo nipônico é mais sugestivo, provocando medo em razão da 
atmosfera pesada dos filmes, enquanto o hollywoodiano não prima pela 
sutileza, introduzindo muita ação na fórmula japonesa.

e) Lemann preza por sua privacidade e não concede entrevistas.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Assinale a alternativa em que não ocorra nenhum pleonasmo.

a) Hoje a multidão é entendida como uma soma de singularidades em 
que se respeita a individualidade de cada um porque isso vende, virou 
até uma estratégia comercial.

b) A Promotoria do Patrimônio Público e Social vai apurar suspeita de 
improbidade administrativa e dano ao erário público.

c) O Ipea traçou um panorama benevolente da qualidade dos serviços ao 
sondar a opinião de moradores de 3.809 domicílios em 212 municípios 
do país.

d) O deputado acusa o colegiado de agir como um "tribunal de exceção" 
por ter aprovado sua cassação nomeando deputados para atingir o 
quorum mínimo exigido para a votação.

e) Como o vencimento da corte é a referência para o teto salarial do 
funcionalismo público, um eventual aumento abrirá caminho para 
ganhos maiores em todo o poder público.

GRAU DE DIFICULDADE: DIFÍCIL

Alternativa A: INCORRETA. Há um pleonasmo na expressão “individualidade de

cada um”.

Alternativa B: INCORRETA. Há pleonasmo quando a sentença emprega

“improbidade administrativa” e “dano ao erário público”, pois a improbidade é

dano ao erário público.

Alternativa C: CORRETA. O período não trouxe qualquer repetição

desnecessária, ou seja, pleonasmo.

Alternativa D: INCORRETA. Há um pleonasmo na expressão “quórum mínimo”.

Alternativa E: INCORRETA. Há um pleonasmo quando a sentença coloca

“eventual aumento abrirá caminho para ganhos maiores em todo o poder

público”. Perceba que “aumento” é “ganho maior”.
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1

LÍNGUA INGLESA

Identify the one underlined word or phrase that is incorrect:

It's high time those children are in bed.

a) It's

b) high

c) are

d) in

GRAU DE DIFICULDADE: DIFÍCIL

Alternativa A: CORRETA. Um erro muito comum entre os brasileiros é

esquecer ou simplesmente não usar o it nas frases. It é um pronome pessoal e

é usado quando o sujeito é impessoal ou inexistente. Em português temos

algumas frases em que o sujeito está oculto, mas a língua inglesa não permite

essa situação. Mesmo que ele não possua exatamente um significado e até

pareça sem sentido, o uso do sujeito é obrigatório.

Alternativa B: CORRETA. “It's time” é uma expressão idiomática e significa está

na hora. Na expressão It's “High time” o “high” é utilizado para enfatizar e

deve ser usado quando você quiser mencionar que algo já deveria ter sido

feito ou que alguém já deveria ter feito algo. Tradução Já não é sem tempo, Já

está mais do que na hora.

Alternativa C: INCORRETA. Na construção de frases usando a expressão

idiomática acima, é comum empregarmos o verbo (combinado à expressão)

no passado simples, em especial quando lamentamos algo que não fizemos

até o momento.

Alternativa D: CORRETA. O sentido é de que as crianças deveriam estar na

cama dormindo. Diferente da sentença “she’s on the bed” – significa que a

pessoa está deitada sobre a cama (apenas deitada sem a intenção de dormir).
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I am very keen _____ modern paintings.
a) on
b) of
c) in
d) after

GRAU DE DIFICULDADE: INTERMEDIÁRIO

Alternativa A: CORRETA. A expressão 'be keen on something' ou 'be keen on

somebody' é muito comum no inglês britânico e equivale a 'like'. Ou seja, 'be

keen on' significa 'gostar de' ou ainda 'gostar muito de'.

Alternativas B, C, e D: INCORRETAS. A expressão correta é formada pelo

adjetivo “keen” e a preposição “on” e não utilizamos o adjetivo “keen” com as

preposições of, in ou after.

3 Choose the sentence which means exactly the same as the sentence 
printed before.

GRAU DE DIFICULDADE: DIFÍCIL

Alternativa A: CORRETA. A expressão “Once in a blue moon” significa

raramente e é sinônima da palavra seldom. Ambas as frases são traduzidas:

Ele raramente vai lá.

He goes there once in a blue moon.

a) He seldom goes there.

b) He goes there once a month.

c) He goes there when the moon is blue.

d) When he is blue he goes there once.
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Alternativa B: INCORRETA. “Once in a month”. Tradução: uma vez por mês. Não

é sinônimo da expressão “Once in a blue moon.”. O uso da palavra “once”

nessa alternativa pode induzir ao erro.

Alternativa C: INCORRETA. Ele raramente vai lá é diferente de dizer que ele vai

lá quando a lua está azul. O candidato pode escolher essa alternativa, se as

palavras “blue” e “moon” forem traduzidas separadamente.

Alternativa D: INCORRETA. A tradução dessa frase é: quando ele está triste, ele

vai lá. A alternativa utiliza em uma ordem diferente as palavras blue, he, goes,

there, once e pode confundir o leitor.

4 We must at all costs catch the 7:30 train.

a) We must catch the 7:30 train without fail.  
b) We have to catch the 7:30 train no matter how expensive it is.
c) We have to pay all costs to catch the 7:30 train.
d) We have to catch the 7:30 train with all costs included.

GRAU DE DIFICULDADE: DIFÍCIL

Alternativa A: CORRETA. A frase pode ser traduzida: Nós precisamos, de

qualquer maneira, pegar o trem das 7:30.Essa alternativa diz o mesmo em

outras palavras. Nós não podemos perder o trem das 7:30 .

Alternativa B: INCORRETA. A frase diz que nós temos que pegar o trem

independentemente do custo da passagem. O candidato tem que prestar

atenção que o custo aqui está relacionado ao valor da passagem do trem e

não a qualquer custo ou de qualquer maneira.

Alternativa C: INCORRETA. A frase diz que nós temos que pagar todos os

custos para pegar o trem das 7:30. Aqui significa que além da passagem tem

outros custos que temos que pagar para pegar o trem das 7:30.

Alternativa D: INCORRETA. A frase diz que nós temos que pegar o trem das

7:30 com todos os custos incluídos.
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A character ___________is a written statement of a person’s good 
qualities, written by someone who knows the person well, is sent to a 
future employee.

a) reliable
b) referrer
c) reference
d) referee

GRAU DE DIFICULDADE: INTERMEDIÁRIO

Alternativa A: INCORRETA. “Reliable” é um adjetivo e significa confiável.

“Character” nessa frase está funcionando como adjetivo e não como

substantivo. Desse modo, não poderíamos escolher essa alternativa. A

“reliable character” significa um personagem confiável, mas não corresponde

a definição descrita.

Alternativa B: INCORRETA. Esse vocábulo não existe na língua inglesa. Existe o

verbo “refer”, mas acrescentando o sufixo “er” não transformamos o verbo

em substantivo como acontece com outros verbos em inglês.

Alternativa C: CORRETA. A alternativa explica o que é uma “Character

reference” (carta de recomendação). É uma declaração escrita a respeito das

qualidades da pessoa, escrita por alguém que a conhece bem e, destinada a

um futuro empregador.

Alternativa D: INCORRETA. O substantivo “referee” significa árbitro /juiz e a

definição descrita na alternativa não é a descrição da função de um árbitro.

6 If we don’t have some rain soon, there will be a serious _____.
a) drought    
b) famine
c) flood
d) dry
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GRAU DE DIFICULDADE: INTERMEDIÁRIO

Alternativa A: CORRETA. A frase diz que se não chover logo, haverá uma forte
seca. O substantivo seca é “drought”.

Alternativa B: INCORRETA. A palavra “famine” significa fome e não completa a

frase corretamente.

Alternativa C: INCORRETA. A palavra “flood” significa enchente e não completa

a frase corretamente.

Alternativa D: INCORRETA. A palavra “dry” é um adjetivo e significa seco. Não

completa corretamente o sentido da frase .

7 Choose the word or phrase which best completes each sentence.

GRAU DE DIFICULDADE: INTERMEDIÁRIO

Alternativa A: CORRETA. A “question tag” para “I am” não é a forma negativa

“am not” I e sim “aren’t I”.

Alternativa B: INCORRETA. Observe que quando a 1ª parte é afirmativa, a 2ª

parte será negativa. Quando a frase está na afirmativa, a “tag question” tem

que está na negativa.

Alternativa C: INCORRETA. Quando temos o verbo auxiliar na sentença, como o

verbo to be, nós utilizamos esse verbo para formar a “tag question”.

Alternativa D: INCORRETA. O verbo TO BE da frase principal não é o IS,

portanto a “tag question” não pode ser formada com esse verbo.

I’m late,_______ ?

a) Aren’t I

b) Am I

c) Do I

d) Isn’t it 
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If I _______the president, I______taxes.

a )am / will cut down
b) was / cut down
c) were / would cut down
d) be / would cut down

GRAU DE DIFICULDADE: INTERMEDIÁRIO

Alternativa A: INCORRETA. A frase está no “1st conditional” e expressa

situações ou ações possíveis ou prováveis de acontecerem no futuro e não é o

que está sendo dito na frase que pode ser traduzida: Se eu fosse o presidente,

eu reduziria os impostos.

Alternativa B: INCORRETA. A estrutura verbal do “second conditional” é

formada pelo verbo no passado na “IF Clause” e o “would” + verbo na “main

clause”.

Alternativa C: CORRETA. O “second conditional” é usado para expressar ações

ou situações improváveis, hipotéticas ou imaginárias no presente ou no futuro

e a forma está correta porque eu não sou o presidente portanto eu não vou

reduzir os impostos.

Alternativa D: INCORRETA. O verbo TO Be não está na forma do passado.

9 Marcia runs the farm _____ her own.
a) on
b) by
c) with
d) of

GRAU DE DIFICULDADE: INTERMEDIÁRIO

Alternativa A: CORRETA. Quando a pessoa faz algo sozinha, sem ajuda de

outras pessoas: On her /his own.
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Alternativa B: INCORRETA. Eu não posso dizer “by her own”, mas posso usar

“by herself” com o mesmo sentido.

Alternativas C e D: INCORRETAS. A expressão correta é formada pela

preposição “on”, as preposições with ou of não são usadas.

10 Don't _____ me or I won't be able to stop laughing.

a) pat
b) massage
c) scratch
d) tickle

GRAU DE DIFICULDADE: INTERMEDIÁRIO

Alternativa A: INCORRETA. O verbo “pat” significa bater, dar palmadas. Se o

leitor escolher essa alternativa ele está dizendo: “Não me bata ou eu não vou

conseguir parar de rir”. O leitor precisa saber o significado dos verbos para

completar a frase corretamente.

Alternativa B: INCORRETA. O verbo “massage” significa massagear. Se o leitor

escolher essa alternativa ele está dizendo: “Não me faça massagem ou eu não

vou conseguir parar de rir”.

Alternativa C: INCORRETA. O verbo “scratch”significa arranhar . Se o leitor

escolher essa alternativa ele está dizendo: ”Não me arranhe ou eu não vou

conseguir parar de rir”.

Alternativa D: CORRETA. O verbo “tickle” significa fazer cócegas. Se o leitor

escolher essa alternativa ele está dizendo: “Não faça cócegas em mim ou eu

não vou conseguir parar de rir”.
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

Se um capital de R$ 2.200 é aplicado em um fundo de investimento com 
remuneração de 1% ao mês, de quanto será o montante após um mês 
de aplicação?

a) R$ 2.400
b) R$ 2.222
c) R$ 2.420
d) R$ 2.244
e) R$ 2.422

GRAU DE DIFICULDADE: FÁCIL

Alternativa B: CORRETA. Basicamente, vamos aplicar os conceitos básicos da

matemática financeira:

Juro após 1 mês = Capital × Taxa de juros mensais

Juro após 1 mês = 2.200 × 1/100 = R$ 22

Montante = Capital + Juro

Montante = 2.200 + 22 = R$ 2.222

2 Foram encontrados 284 gramas de uma substância radioativa em um 
aterro sanitário numa cidadezinha do Mato Grosso. Supondo que o 
tempo de meia-vida da susbstância X – tempo que demora a degradar-
se pela metade – é de 7 anos, quanto tempo demorará para a porção 
radioativa da substância ser de 71 gramas?

a) R$ 84.400
b) R$ 84.640
c) R$ 86.600
d) R$ 86.460
e) R$ 92.000
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GRAU DE DIFICULDADE: INTERMEDIÁRIO

Alternativa E: CORRETA. Para começar, precisamos organizar os dados.

Quantidade Inicial (Q0) = 284 gramas

Taxa de Meia-vida (m) = 0,5 a cada 7 anos

Quantidade Final (Q1) = 71 gramas

Período (t) = é o que queremos descobrir; que a unidade representa 7 anos.

Assim:

Q1 = Qo × mt

71 = 284 × (0,5)t

71/284 = (0,5)t

Simplificando a fração 71/284 e transformando a taxa em um valor

fracionário, temos:

1/4 = (1/2)^t

(1/2)^2 = (1/2)^t

t = 2 períodos de 7 anos.

Desta forma, temos que o tempo necessário é de 2 × 7 = 14 anos.

3 Uma pequena represa com capacidade para 3 km³ de água armazena 
quantos litros?

a) 3 milhões de litros
b) 3 bilhões de litros
c) 30 bilhões de litros
d) 300 bilhões de litros
e) 3.000 bilhões de litros

GRAU DE DIFICULDADE: INTERMEDIÁRIO

Alternativa E: CORRETA. Essa questão poderia ser considerada fácil, mas tem

um detalhe importante que, se passar despercebido, induzirá a um erro muito

comum: o de achar que 1 km³ é o mesmo que 1.000 m³.
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Depois disso, podemos transformar para a escala de litros (1 m³ = 1.000 litros).

Transformando 3 km³ de água em m³:

3 km³ = 3.000 hm³ = 3.000.000 dam³ = 3.000.000.000 (3 bilhões) m³

Agora, transformando 3 bilhões de m³ em litros:

3 bilhões de m³ = 3.000 bilhões de litros

4 Ana herdou um terreno de 347 m² de seus pais. Cada um de seus três 
filhos herdará um terço dessa propriedade. Elisa é uma das filhas. Ela 
planeja construir uma casa na sua parte do terreno. Supondo que a 
construção pode ocupar no máximo 70% de sua parte do terreno, que 
fração do terreno original será ocupada, no máximo, pela casa de Elisa?

a) 23,33%
b) 25,13%
c) 33,33%
d) 28,33%
e) 21,31%

GRAU DE DIFICULDADE: FÁCIL

Alternativa A: CORRETA. Primeiramente, vamos transformar a fração de 1/3

numa porcentagem:

1/3 = 0,3333 = 33,33%

Agora, montamos a regra de três simples:

(70%)/(100%) = x/(33,33%)

x = 0,7 × 33,33%

x = 23,33%.
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Se o raio de uma circunferência tiver um acréscimo de 50%, então o 
acréscimo percentual em seu comprimento será igual a:

a) 25%
b) 50%
c) 75%
d) 80%

GRAU DE DIFICULDADE: FÁCIL

Alternativa B: CORRETA. Para esta questão, precisamos apenas da fórmula do

comprimento de uma circunferência, a qual é dada por:

C = 2πr

onde C é a medida do comprimento da circunferência, r é o seu raio e π é o

número irracional chamado “pi” (aproximadamente 3,14).

Consideremos o raio original com medida igual a r; com o acréscimo de 50%,

o novo raio terá medida igual a 3r/2.

Assim, o novo comprimento será igual a:

C = 2π(3r/2) = 3πr

Fazendo a razão entre os comprimentos:

3πr/2πr = 3/2 = 150%

Portanto, o comprimento da nova circunferência é 50% maior do que o

original.

6 Se o lucro de venda de um produto é de 2/3 do preço de custo, então o 
lucro considerado sobre o preço de venda é de:

a) 20%
b) 33%
c) 40%
d) 50%
e) 67%
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GRAU DE DIFICULDADE: INTERMEDIÁRIO

Alternativa C: CORRETA. Como foi dito, o lucro de venda de um produto é de

2/3 do preço de custo.

Para fins de melhor entendimento, chamaremos o preço de custo de x.

Desta forma, o lucro foi de 2x/3; isso nos dá um preço de venda igual a 5x/3.

Agora, chamaremos o preço de venda de y. Temos então que:

y = 5x/3

Fazendo a razão de y para x:

y/x = 5/3

Invertendo:

x/y = 3/5

Temos então que a razão entre o preço de custo e o preço de venda é igual a

3/5, ou seja: 60%.

Isso quer dizer que o custo do produto foi pago com 60% do preço de venda.

Portanto, o que restou foi um lucro de 100 – 60 = 40% sobre o preço de

venda.

7 Ou A = B, ou B = C, mas não ambos. Se B = D, então A = D. Ora, B = D. 
Logo:

a) B ≠ C
b) B ≠ A
c) C = A
d) C = D
e) D ≠ A

GRAU DE DIFICULDADE: FÁCIL

Alternativa A: CORRETA. Sabemos que B = D.

Pela segunda afirmação, temos a implicação de que, se B = D, então A = D.
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Logo, A = D. Já que B = D, então também sabemos que A = B.

Agora, pela primeira afirmação, sabemos que não podemos ter A = B e B = C

ao mesmo tempo.

Logo, B ≠ C.

8 Em uma urna existem 38 bolas que se diferenciam apenas pela cor: 15 
vermelhas, 15 amarelas e 8 azuis. De olhos vendados, uma pessoa retira 
uma bola de cada vez da caixa. Qual o número mínimo de bolas que 
deve ser retirado, para que ela tenha certeza que saíram duas bolas da 
mesma cor?

a) 16
b) 9
c) 8
d) 4

GRAU DE DIFICULDADE: FÁCIL

Alternativa D: CORRETA. Vamos começar listando nossos dados: temos uma

urna com bolas vermelhas, bolas verdes e bolas azuis. Queremos retirar bolas

até termos certeza de que saíram pelo menos duas bolas da mesma cor.

Ora, temos 3 cores diferentes. Sendo assim, pelo Princípio das Casas dos

Pombos, sabemos que, se retirarmos 4 bolas, teremos a certeza de que pelo

menos duas delas terão a mesma cor.

9 Quando minha mãe tinha 41 anos, eu tinha 9. Agora, ela é duas vezes 
mais velha do que eu. Quantos anos eu tenho?

a) 32
b) 48
c) 28
d) 22
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GRAU DE DIFICULDADE: INTERMEDIÁRIO

Alternativa A: CORRETA. Vamos modelar essa questão como uma equação de

primeiro grau. Seja x o número de anos que se passaram do primeiro registro

(a mãe com 41 anos e “eu” com 9) para os dias de hoje.

Então, a idade de minha mãe hoje é de “x + 41” anos, enquanto a minha idade

atual é de “x + 9” anos.

Como minha mãe hoje é duas vezes mais velha do que eu, então a equação é

esta:

2(x + 9) = x + 41

Resolvendo a equação de 1º grau:

2x + 18 = x + 41

2x – x = 41 – 18

x = 23 anos passados.

Portanto, hoje eu tenho 23 + 9 = 32 anos.

10 Meu pai tem 42 anos de idade. Meu cachorro tem 8. Se fosse um ser 
humano, a idade do meu cachorro seria 56 anos. Quantos anos meu pai 
teria se ele fosse um cachorro?

a) 5
b) 6
c) 7
d) 8

GRAU DE DIFICULDADE: FÁCIL

Alternativa B: CORRETA. Para esta questão, podemos montar uma regra de três

simples. 8 anos de cachorro estão para 56 anos de humano, assim como x

anos de cachorro estão para 42 anos de humano. Ou seja: 8/56 = x/42

Simplificando a primeira razão por 8: 1/7 = x/42

Resolvendo: 7x = 42

x = 42 ÷ 7 = 6 anos.
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