


 

 
 

PORTUGUÊS 

01 PREFEITURA DE AREIAL/PB 2021 Considerando o título, o corpo do texto e seus conhecimentos 

de mundo, pode-se afirmar que: 

I- Apesar de ter caído 5 posições no IDH, o Brasil continua em uma posição privilegiada no IDH. 

II- Em comparação com países da América do Sul, o Brasil caiu duas posições e ficou com o 7º melhor 

IDH entre os 12 países da região. 

III- Como os dados foram do ano de 2019, o índice não reflete o impacto da pandemia do Novo Corona 

Vírus. 

É CORRETO o que se afirma em: 

a) I, II e III. 

b) II e III apenas. 

c) III apenas. 

d) II apenas. 

e) I e III apenas. 

02 PREFEITURA DE AREIAL/PB 2021 Analise as proposições e coloque (V) para verdadeiro e (F) 

para falso, em relação ao enunciado: “O principal motivo da queda do Brasil no ranking é a falta de 

avanços na educação.” (linhas 6 e 7) 

( ) Apenas a educação contribui para a diminuição do IDH no Brasil. 

( ) Outros fatores, além da educação, contribuem para o Brasil cair de posição no IDH. 

( ) Esses resultados reforçam a necessidade de o País aprimorar a qualidade e a equidade da nossa 

Educação. 

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses. 

a) F, F e V. 

b) V, V e V. 

c) V, F e V. 

d) F, V e V. 

e) F, F e F. 

03 PREFEITURA DE AREIAL/PB 2021 Em relação ao enunciado: “O principal motivo da queda do 

Brasil no ranking é a falta de avanços na educação.” (Linhas 6-7). 

Analise as proposições e coloque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas. 

( ) Há a presença de um sujeito composto. 

( ) Há a presença de um sujeito simples, cujo núcleo é o termo “motivo”. 

( ) Há a presença de um sujeito indeterminado, justificado pela presença de um verbo de ligação. 

Marque a alternativa CORRETA de preenchimento dos parênteses. 



 

 
 

a) V, V e F.     c) V, F e V.     e) F, V e F. 

b) V, V e V.     d) F, F e F. 

04 PREFEITURA DE AREIAL/PB 2021 Leia os enunciados a seguir e responda ao que se pede. 

1. “O Brasil caiu cinco posições no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) conforme 

relatório das Nações Unidas, divulgado nesta terça-feira.” (Linhas 1-2) 

2. “O país tem a segunda maior concentração de renda do mundo, atrás apenas do Qatar, conforme o 

relatório da ONU.” (Linhas 4-5) 

3. “O Brasil agora é o 6º entre os países daAmérica do Sul, atrás de Chile,Argentina, Uruguai, Peru e 

Colômbia.” (Linha 9) 

Sobre os enunciados, pode-se afirmar que: 

I- Todos os enunciados apresentam traços relacionados a aspectos de tempo e de lugar. 

II- Apenas 1 e 3 apresentam elementos linguísticos demarcadores de tempo e lugar. 

III- O 2 apresenta demarcador apenas de lugar. 

É CORRETO o que se afirma em 

a) I, II e III.     c) I apenas.     e) II e III apenas. 

b) I e III apenas.    d) II apenas. 

05 PREFEITURA DE AREIAL/PB 2021 Em: “O país tem a segunda maior concentração de renda do 

mundo,..” (Linhas 4-5), a transitividade verbal de TER é justificada, pois é um verbo 

a) transitivo indireto e necessita de um objeto indireto. 

b) transitivo direto e, por isso, necessita de complemento. 

c) transitivo indireto e necessita de uma preposição para estabelecer a regência verbal com o seu 

complemento. 

d) intransitivo e, por isso, necessita de complemento. 

e) intransitivo e, por isso, necessita de objeto indireto. 

06 PREFEITURA DE AREIAL/PB 2021 Leia com atenção os fragmentos do texto. 

“O país tem a segunda maior concentração de renda do mundo,” (Linhas 4-5) 

“O Brasil agora é o 6º entre os países daAmérica do Sul...” (Linha 9) 

“O Brasil caiu cinco posições no ranking de Desenvolvimento Humano (IDH) conforme relatório das 

Nações Unidas, divulgado nesta terça-feira (15).” (Linhas 1-2) 

“O IDH brasileiro teve evolução de 0,003 em relação a 2018...” (Linha 6) 

Analisando morfologicamente as palavras destacadas, pode-se afirmar que: 

I- Todas as palavras destacadas apresentam a mesma classificação morfológica. 

II- As palavras destacadas apresentam distintas classificações morfológicas. 

III- Apalavra “segunda” é a única com classificação diferenciada das demais. 



 

 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) II apenas.     c) III apenas.     e) I, II e III. 

b) I e II apenas.    d) II e III apenas. 

 

Leia a estrofe a seguir retirada de um poema do escritor Murilo Mendes para responder às questões 

abaixo. 

“Nós todos estamos na beira da agonia 

Caminhando sobre pedras angulosas e abismos. 

Ninguém ouve o barulho da banda de música 

Que está ali firme do outro lado do século.” 

MENDES, Murilo. Reflexão e convite. Rio de Janeiro: NovaAguilar, 1994, p. 118 (Fragmento). 

 

07 PREFEITURA DE AREIAL/PB 2021 Leia as informações sobre as palavras destacadas nos trechos 

a seguir e assinale (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas. 

( ) “Nós todos estamos na beira da agonia”, expressa a totalidade dos seres humanos, não define 

exatamente quem fala.” 

( ) “Nós todos estamos na beira da agonia”. “todos está flexionado no masculino plural para concordar 

com o substantivo masculino plural seres ( humanos), que está subentendido no enunciado. 

( ) “Caminhando sobre pedras angulosas e abismos.” A palavra sobre pode ser substituída sem prejuízo 

de sentido por sob. 

Marque a alternativa CORRETA de preenchimento dos parênteses. 

a) V, F e V.     d) F, F e V. 

b) V, V e F.     e) F, V e F. 

c) V, V e V. 

08 PREFEITURA DE AREIAL/PB 2021 Sobre os pronomes empregados no texto, pode-se afirmar: 

I- “ninguém” (verso 3) não esclarece nem define a pessoa de quem se trata, seu sentido é vago. 

II- “outro” (verso 4) não determina qual seria o lado exato do século. 

III- “ninguém” (verso 3) concorda com um substantivo banda, por isso é variável. 

A alternativa que corresponde CORRETAMENTE é: 

a) I e II apenas.     d) III apenas. 

b) II e III apenas.     e) I e III apenas. 

c) I, II e III. 

 

Leia a tira abaixo e responda às questões abaixo. 



 

 
 

 

(https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2020/09/7-tirinhas-de-mafalda-Acesso em: 05/12/2020) 

09 PREFEITURA DE AREIAL/PB 2021 No segundo quadrinho, a expressão “a gente” 

I- corresponde a “nós” e é característica da linguagem coloquial. 

II- está adequada, pois foi empregada em conversação de situação do cotidiano. 

III- está inadequada, pois só pode ser empregada na linguagem oral. 

A alternativa que corresponde CORRETAMENTE é: 

a) I, II e III.      d) I e II apenas. 

b) I e III apenas.     e) II e III apenas. 

c) II apenas. 

10 PREFEITURA DE AREIAL/PB 2021 No enunciado: “Mas fazer isso com um freguês? ” (quarto 

quadrinho) Apalavra freguês expressa sentido: 

a) Conclusivo.    c) Pontual.     e) Descontínuo. 

b) Habitual.     d) Durativo. 

 

GABARITOS PORTUGUÊS 
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MATEMÁTICA 

01 PREFEITURA DE AREIAL/PB 2021 Uma escola oferece um desconto de 8% na mensalidade se 

o boleto for pago até o dia 5 de cada mês. Paulo tem um filho matriculado nessa escola, cujo valor da 

mensalidade é R$ 250,00. Certo mês, com intuito de aproveitar o desconto, ele realizou o pagamento no 

primeiro dia do mês. Logo, o valor pago foi de: 

a) R$ 225,00 

b) R$ 242,00 

c) R$ 210,00 

d) R$ 230,00 

e) R$ 228,00 



 

 
 

02 PREFEITURA DE AREIAL/PB 2021 Uma artesã trabalha com a produção de peças de crochê. 

Para calcular o preço de venda de uma peça confeccionada, ela considera o valor gasto com a compra 

dos novelos de linha e adiciona, a esse valor, 12 reais por cada hora trabalhada. Na produção de um 

tapete, ela utilizou 8 novelos de linha, cada um adquirido pelo valor de 7 reais, e levou 12 horas para 

produzir a peça. O preço de venda do tapete é: 

a) R$ 150,00 

b) R$ 220,00 

c) R$ 200,00 

d) R$ 180,00 

e) R$ 160,00 

03 PREFEITURA DE AREIAL/PB 2021 Um terreno retangular, cujas medidas dos lados são 40 e 60 

metros, será cercado com estacas de concreto e arame farpado. 

Sabendo-se que a distância entre uma estaca e outra deve ser sempre de 2,5 metros, quantas estacas serão 

necessárias para cercar o terreno? 

a) 60 

b) 100 

c) 90 

d) 40 

e) 8  

04 PREFEITURA DE AREIAL/PB 2021 O estacionamento de um determinado condomínio possui 

área total de 900 m2, sendo 3/5 dessa área destinada às vagas de 2 garagem. Sabendo-se que cada vaga 

possui 12 m de área, é CORRETO afirmar que a quantidade de vagas de garagem desse estacionamento 

é: 

a) 47 

b) 45 

c) 44 

d) 42 

e) 40 

05 PREFEITURA DE AREIAL/PB 2021 Em comemoração ao dia da criança, uma escola promoverá 

um “passeio cultural” com os 120 alunos do Ensino Fundamental I. 

Para saber a preferência desses alunos em relação aos possíveis lugares, a escola realizou uma enquete 

na qual cada um poderia escolher apenas uma das seguintes opções: cinema, teatro, museu ou circo. O 

resultado da pesquisa está representado no gráfico de colunas abaixo: 



 

 
 

 

A interpretação CORRETA do gráfico permite concluir que: 

a) Metade dos alunos preferem ir ao teatro ou circo. 

b) 1/5 dos alunos preferem ir ao teatro. 

c) 50% dos alunos preferem ir ao cinema. 

d) 20% dos alunos preferem ir ao museu. 

e) 2/5 preferem ir ao circo. 

06 PREFEITURA DE AREIAL/PB 2021 Pedro começou a assistir a um filme às 15 h e 40 min. Após 

ver o filme completo, sem interrupções, o relógio marcava 18h e 12min. Qual a duração do filme? 

a) 3h e 52min 

b) 2h e 52min 

c) 2h e 32min 

d) 3h e 28min 

e) 3h e 32 min 

07 PREFEITURA DE AREIAL/PB 2021 Márcia deseja arrecadar R$ 56,00 com a venda de um bolo, 

o qual será dividido em 16 fatias. Por quanto ela deve vender cada fatia para obter o valor desejado? 

a) R$ 3,50 

b) R$ 4,00 

c) R$ 3,80 

d) R$ 4,50 

e) R$ 3,20 



 

 
 

08 PREFEITURA DE AREIAL/PB 2021 Calculando a expressão , obtém-se: 

 

 

09 PREFEITURA DE AREIAL/PB 2021 Numa criação de peixes, um dos tanques tem uma 

quantidade estimada de 300 peixes, cada um pesando 200 gramas, em média. 

Sabendo-se que a quantidade de ração a ser colocada no tanque deve corresponder a 5% do peso total 

dos peixes, qual a quantidade de ração, em quilogramas, que deve ser colocada nesse tanque? 

a) 2 kg 

b) 3 kg 

c) 2,5 kg 

d) 3,5 kg 

e) 4 kg 

10 PREFEITURA DE AREIAL/PB 2021 As figuras representam uma pirâmide de base hexagonal e 

um prisma de base pentagonal. Analise as afirmações e coloque (V) para as verdadeiras e (F) para as 

falsas. 

 

( ) Somando as arestas da pirâmide e do prisma obtemos 27 arestas. 

( ) O prisma possui 2 vértices a mais que a pirâmide. 

( ) O prisma possui 10 arestas. 

( ) A pirâmide e o prisma possuem a mesma quantidade de faces. 

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses. 

a) V, F, F e V. 

b) V, F, V e F. 

c) F, V, F e F. 



 

 
 

d) V, V, F e V. 

e) F, V, V e F. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

01 PREFEITURA DE AREIAL/PB 2021 “Hoje, a agricultura passa por uma nova revolução com a 

digitalização, que promete impactar praticamente todos os seus processos. ” 

(Revista Globo Rural. Novembro 2020. Nº 4211. P30) 

Analise as proposições a seguir acerca das informações acima e responda ao que se pede. 

I- Máquinas e implementos já coletam volumes de dados nas lavouras e criações que, agregados e 

analisados, permitem uma tomada de decisão baseada, por exemplo, em previsões. 

II- A digitalização poderá revolucionar a relação da agricultura com o meio ambiente, permitindo a 

economia de recursos escassos, a redução de poluentes e o fortalecimento dos serviços ambientais. 

III- A busca pela sustentabilidade deu grande visibilidade aos serviços ambientais, como regulação do 

clima, reciclagem de resíduos, controle de doenças e pragas, etc.Adigitalização poderá permitir avanços 

concretos na descrição, qualificação e valoração desses serviços. 

É CORRETO o que se afirma em: 

a) I e III apenas.    c) II e III apenas.     e) I apenas. 

b) I, II e III.     d) I e II apenas. 

02 PREFEITURA DE AREIAL/PB 2021 “A Desigualdade Social no Brasil é um problema que afeta 

grande parte da população brasileira. As regiões mais afetadas pelos problemas sociais são o Norte e o 

Nordeste do país, as quais apresentam os piores IDH's (Índice de Desenvolvimento Humano) do Brasil. 

” (https://www.todamateria.com.br/desigualdade-social-no-brasil/.Acesso em 24/11/20 às 10:00). 

Decorrente, essencialmente, da má distribuição de renda, uma das consequências da desigualdade social 

no Brasil pode ser observada pelo(a): 

a) Favelização presente em cidades brasileiras. 

b) Acesso igualitário à educação de qualidade. 

c) Acesso ao sistema de saúde pública de alto padrão por todos os segmentos da população. 

d) Baixíssimo nível de desemprego. 

e) Saneamento básico presente em todos os recantos do país. 

03 PREFEITURA DE AREIAL/PB 2021 O município de Conde, na Paraíba, é considerado uma 

vitrine tropical, com coqueiros, falésias e praias selvagens de areia branca. 

Assinale a alternativa que contém uma das mais belas praias do litoral sul paraibano: 



 

 
 

a) Baía da Traição.     c) Jacaré.     e) Lucena. 

b) Cabo Branco.     d) Coqueirinho. 

04 PREFEITURA DE AREIAL/PB 2021 “Não é de hoje que mentiras são divulgadas como verdades, 

mas foi com o advento das redes sociais que esse tipo de publicação popularizou-se. A imprensa 

internacional começou a usar com mais frequência o termo fake news durante a eleição de 2016 nos 

Estados Unidos, na qual Donald Trump tornou-se presidente. 

(FONTE: https://mundoeducacao.uol.com.br/curiosidades/fake-news.htm Acesso em 16/09/20 às 16:00 horas) 

Por fake news pode-se entender, um termo em inglês que: 

a) é usado exclusivamente a informações consideradas verdadeiras. 

b) é usado para se referir a falsas informações divulgadas, principalmente, em redes sociais. 

c) pode ser utilizado para informações verdadeiras ou falsas desde que disponibilizadas nas redes sociais 

d) é usado exclusivamente para referir-se a falsas informações do mundo político 

e) pode ser utilizado para informações verdadeiras exclusivamente em redes sociais. 

05 PREFEITURA DE AREIAL/PB 2021 “Dengue é uma doença febril grave causada por um 

arbovírus. Arbovírus são vírus transmitidos por picadas de insetos, especialmente 

os mosquitos” (FONTE http://saude.gov.br/saude-de-a-z/dengueAcesso em 17/09/20 às 8:00 horas) 

Analise as proposições a seguir e responda o que se pede. 

I- O transmissor (vetor) da dengue é o mosquitoAedes aegypti, que precisa de água parada para se 

proliferar. É importante manter a higiene porque os ovos do mosquito podem sobreviver por um ano até 

encontrar as melhores condições para se desenvolver. 

II- É importante combater o mosquito da dengue, fazendo limpeza adequada e não deixando água parada 

em pneus, vasos de plantas, garrafas, ou outros recipientes que possam servir de reprodução do mosquito 

Aedes Aegypti. 

III- Todas as faixas etárias são igualmente suscetíveis, porém as pessoas mais velhas têm maior risco de 

desenvolver dengue grave e outras complicações que podem levar à morte. O risco de gravidade e morte 

aumenta quando a pessoa tem alguma doença crônica, como diabetes e hipertensão, mesmo tratada. 

Está CORRETO o que se afirma em: 

a) II e III apenas. 

b) II apenas. 

c) I apenas. 

d) I e II apenas. 

e) I, II e III. 

06 PREFEITURA DE AREIAL/PB 2021 “O Governo Jair Bolsonaro teve início no dia 1.º de janeiro 

de 2019 e está previsto para terminar no dia 31 de dezembro de 2022. O militar reformado Jair Bolsonaro 

foi eleito o 38.º presidente do Brasil no dia 28 de outubro de 2018, com 55,13% dos votos válidos no 

segundo turno das eleições presidenciais, derrotando o candidato do PT, Fernando Haddad, que obteve 

44,87% dos votos válidos.” 



 

 
 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Jair_Bolsonaro.Acesso em 24/11/20 ás 11:00 horas) 

O governo conta com ministros de formação militar, sendo também militar o Vice-Presidente da 

República, um general chamado: 

a) Marcos Pontes. 

b) Augusto Heleno. 

c) Hamilton Mourão. 

d) Paulo Guedes. 

e) Eduardo Pazuello. 

07 PREFEITURA DE AREIAL/PB 2021 A nova cédula de duzentos reais, lançada em 2020, pelo 

Banco Central, tem a imagem de um animal típico da América do Sul e que no Brasil pode ser encontrado 

no cerrado. Este animal é o(a): 

a) Tucano. 

b) Capivara. 

c) Onça-pintada. 

d) Lobo-guará. 

e) Cachorro-do-mato. 

08 PREFEITURA DE AREIAL/PB 2021 Em novembro de 2020 realizaram-se as eleições para 

prefeitos e vereadores dos municípios brasileiros que ocuparam os seguintes poderes, respectivamente: 

a) Executivo Municipal e Legislativo Municipal. 

b) Executivo Estadual e Câmara de Vereadores. 

c) Executivo federal e Câmara de Vereadores. 

d) Senado federal e Câmara dos Deputados. 

e) Executivo Estadual eAssembleia Legislativa. 

09 PREFEITURA DE AREIAL/PB 2021 “Benefício financeiro concedido pelo Governo Federal 

destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e 

desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise 

causada pela pandemia do Coronavírus – COVID 19” 

(https://www.caixa.gov.br/auxilio/PAGINAS/DEFAULT2.ASPX.Acesso em 29/09/20 ás 9:20 horas): 

O texto acima refere-se à (ao): 

a) Fome Zero. 

b) Bolsa Família. 

c) Renda Brasil. 

d) Auxílio Temporário. 

e) Auxílio Emergencial. 



 

 
 

10 PREFEITURA DE AREIAL/PB 2021 Não terá sido por falta de exemplo que o governador do 

estado do Rio de Janeiro foi afastado em agosto de 2020, ele “ é o sexto ocupante do cargo a se ver 

enrolado com casos de corrupção.” (https://noticias.uol.com.br/colunas/diogo-schelp/2020/08/29/cinco-

governadoresencrencados-depois-por-que-corrupcao-continuou-no-rj.htm. Acesso em 29/09/2020 às 

10:00 horas). 

Estamos falando sobre: 

a) Sérgio Cabral. 

b) Luíz Fernando Pezão. 

c) Wilson Witzel. 

d) Anthony Garotinho. 

e) Moreira Franco. 

 

GABARITOS CONHECIMETNOS GERAIS 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

B A D B E C D A E C 

 


