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Antes de iniciar a prova confira todos os seus dados na Grade de Respostas e assine a mesma.
Esta prova contém 20 questões objetivas e terá duração total de 1 hora e 30 min;
Para cada questão existe somente uma alternativa correta;
Com caneta de tinta azul ou preta, assinale na prova a alternativa que julgar correta e após transfira
para a “Grade de Respostas”;
Cuidado no preenchimento da Grade de Respostas, pois não serão substituídas em caso de rasura;
Não serão computadas as questões não assinaladas na Grade de Respostas, as questões que não
estejam assinaladas conforme orientação constante na mesma e as questões que contenham mais
de uma resposta, emenda ou rasuras;
Ao final você deverá entregar a prova e a Grade de Respostas, devidamente identificadas e
preenchidas.
Você poderá anotar no verso do seu comprovante de inscrição as respostas assinaladas na Grade
de Respostas para posterior conferência com o Gabarito.
Grade de Respostas sem assinatura e sem os dados do candidato será considerada nula;
Os monitores de sala não esclarecerão dúvidas sobre a prova durante a sua realização.
Os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala e somente serão liberados juntos.
A prova e o gabarito serão divulgados conforme estabelecido no cronograma de execução do
processo seletivo.

BOA PROVA
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia atentamente o texto.

03 – Assinale a alternativa que NÃO corresponde às
informações do texto.
a)

Grêmio e Inter não poderão jogar semifinal da Copa do
Brasil no mesmo dia em Porto Alegre
Publicado em 18/07/2019
1. Depois de garantirem vagas às
2. semifinais da Copa do Brasil, Grêmio
3. e Inter vivem agora a expectativa pela
4. ordem do mando de campo dos
5. confrontos. Porém, já se sabe que,
6. por questão de segurança pública,
7. os clubes não poderão jogar no
8. mesmo dia em Porto Alegre.
9. Desta forma, o sorteio agendado para
10. a próxima segunda-feira (22), às 15h, na sede da CBF,
11. no Rio de Janeiro, deverá ser direcionado. Os confrontos
12. inicialmente estão previstos para os dias 7 e 14 de
13. agosto. Neste caso, se um gaúcho jogar a primeira em
14. casa, o outro obrigatoriamente terá de jogar a ida fora.
15. O cenário só poderia mudar caso a entidade máxima do
16. futebol brasileiro agende os jogos da dupla Gre-Nal para
17. dias diferentes. Neste cenário, é possível que os dois
18. tenham a mesma ordem de mando na semifinal — mas
19. em datas diferentes.
20. O Athletico Paranaense se credenciou para enfrentar o
21. Tricolor ao eliminar o Flamengo, nos pênaltis, em pleno
22. Maracanã. Já o Colorado terá como próximo adversário
23. o Cruzeiro, atual bicampeão do torneio, que passou pelo
24. rival Atlético Mineiro na fase anterior.

Fonte: GaúchaZH (online)
https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/noticia/

01 – Analise os itens em relação à fonte e à autoria do
texto.
I – O texto é proveniente da Gaúcha ZH.
II – Trata-se de uma matéria publicada no terceiro trimestre
de 2019.
III – Não consta o nome do autor do texto.
Assinale a alternativa correta, conforme os itens acima.
a) Todos os itens estão corretos.
b) Apenas os itens I e II estão corretos.
c) Apenas os itens II e III estão corretos.
d) Apenas os itens I e III estão corretos.
e) Nenhum item está correto.

b)
c)
d)
e)

04 – A seguir, qual palavra retirada do texto leva acento por
ser uma proparoxítona?

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)

ga-ran-ti-rem
a-gen-da-do
con-fron-tos
en-ti-da-de

porém
já
pública
gaúcho
possível

05 – Analise os itens em relação aos substantivos retirados
do texto.
I –“Grêmio” (l. 2) é um substantivo próprio.
II –“Expectativa” (l. 3) é um substantivo concreto.
III –“Fase” (l. 24) é um substantivo abstrato.
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima:
a)
b)
c)
d)
e)

Todos os itens estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas o item II está correto.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Nenhum item está correto.

06 – A seguir, assinale o verbo retirado do texto que está no
infinitivo:
a) vivem (l. 3)
b) sabe (l. 5)
c) jogar (l. 7)
d) deverá (l. 11)
e) estão (l. 12)

07 – Qual das alternativas define corretamente a palavra
semifinal (l. 18)?
a)

02 – Assinale a palavra retirada do texto cuja divisão silábica
está incorreta:

A dupla Gre-Nal garantiu vagas para a
semifinal da Copa do Brasil de 2019.
Os times gaúchos não poderão jogar no mesmo
dia em Porto Alegre, por motivos de segurança.
O sorteio dos confrontos será realizado na
sede da CBF.
As semifinais serão disputadas por dois clubes
gaúchos e dois mineiros.
Os confrontos das semifinais estão previstos
para 7 e 14 de agosto de 2019.

b)
c)
d)
e)

partida classificatória para a final de um
campeonato.
última partida de uma competição que, após a
fase de eliminatórias, designa um vencedor.
troféu esportivo em forma de taça; copa.
local de uma sociedade ou agremiação dotado
de instalações para a prática de esportes.
competição em que tomam parte vários
participantes.

e) cre-den-ciou
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08 – Considere o seguinte excerto do texto: “[...] os clubes
não poderão jogar no mesmo dia [...]” (Linhas 7-8). Nesse
trecho, se a palavra em destaque fosse flexionada para o
singular, quantas outras palavras teriam de ser
obrigatoriamente
alteradas,
mantendo-se
a
frase
gramaticalmente correta?

a)
b)
c)
d)
e)

1 palavra.
2 palavras.
3 palavras.
4 palavras.
Nenhuma das alternativas anteriores.

09 – Considere o seguinte excerto do texto: “Neste cenário, é
possível que os dois tenham a mesma ordem de mando na
semifinal [...]” (linhas 17-18). Assinale a alternativa que
explica adequadamente a função dessa vírgula:
a)
b)
c)
d)
e)

Separar o sujeito do predicado.
Isolar um adjunto adverbial.
Separar duas orações muito longas.
Indicar a omissão de uma palavra.
Intercalar dois vocativos.

12 – Os problemas ambientais estão se tornando cada vez
mais iminentes, e as novas tecnologias estão buscando
resolvê-los para garantir a sua ________. Essa preocupação
com o meio ambiente, com os recursos naturais ________ e
com a preservação da fauna e da flora tem-se tornado um
grande _______ para a evolução e para o desenvolvimento
de tecnologias autossustentáveis.
Qual alternativa completa as lacunas da frase acima
corretamente?
a)
b)
c)
d)
e)

13 – Analise as alternativas sobre o significado de
“cidadania” e assinale a incorreta:
a)

b)
c)

10 – Assinale o trecho do texto que traz um verbo no futuro
do presente do indicativo:
a)
b)
c)
d)
e)

“Depois de garantirem vagas [...]” (l. 1).
“[...] vivem agora a expectativa [...]” (l. 3)
“[...] já se sabe que [...]” (l. 5)
“[...] os clubes não poderão [...]” (l. 7)
“[...]inicialmente estão previstos [...]” (l. 12)

CONHECIMENTOS GERAIS
11 – No Brasil, a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº
6.938/1981, define os instrumentos para proteção ambiental.
É considerada o marco inicial das ações para conservação
ambiental no Brasil. Analise os itens sobre o assunto:
I - Através dessa lei, o meio ambiente é definido como: “o
conjunto de condições, leis, influências e interações de
ordem física e biológica, que permite, abriga e rege a vida
em todas as suas formas".
II - A Política Nacional do Meio Ambiente tem como objetivo
a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade
ambiental propícia à vida.
III - Também visa a assegurar as condições ao
desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da
segurança nacional e à proteção da dignidade da vida
humana.
Assinale a alternativa correta, conforme os itens acima:

a)
b)
c)
d)
e)

Todos os itens estão corretos.
Apenas o item II está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.

melhoria– limitados – avanço.
preservação– ilimitados – desafio.
melhoria – limitados –problema.
preservação – limitados – desafio.
preservação – sem limites – avanço.

d)
e)

"Cidadania" designa, de modo geral, tudo aquilo
que tange à posse de direitos e de deveres de um
povo em um território.
“Cidadania” é a expressão máxima do direito, pois
este existe para os cidadãos.
“Cidadania” também significa obedecer às leis e às
normas nas quais se baseiam os direitos dos
cidadãos.
É importante notar que a cidadania é um processo
contínuo e em constante transformação.
“Cidadania” pressupõe buscar e exigir dos
governantes os seus direitos. Quanto aos seus
deveres, o cidadão os cumpre quando achar que
tem condições para isso.

14 – Considerando que o território brasileiro possui
dimensões continentais, com 8.515.767,049 km², o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) dividiu o país
em cinco grandes regiões.
Assinale a alternativa que apresenta a capital de um dos
estados da região Sudeste:
a)
b)
c)
d)
e)

Belém.
Vitória.
Cuiabá.
Curitiba.
Brasília.

15– Analise as alternativas em relação às datas históricas
do Brasil e assinale a incorreta:
a)
b)

c)

d)

e)

O Brasil foi descoberto pelos portugueses no ano
de 1500.
Em 1808, Brasil tornou-se a sede da monarquia
portuguesa, com a transferência da família real e
da corte para o Rio de Janeiro.
No ano de 1822,D. Pedro I proclamou a
independência do Brasil, às margens do riacho do
Ipiranga, na província de São Paulo.
Após intensa campanha abolicionista, no ano de
1700, a chamada Lei Áurea foi promulgada e
extinguiu a escravidão no país.
Em 1889, foi proclamada a República no Brasil.
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16 – No mês de julho de 2019, a seleção brasileira recebeu
a medalha de campeã de uma copa, jogando a final com a
seleção peruana, no Rio de Janeiro. Que copa foi essa?
a)
b)
c)
d)
e)

Copa do Brasil.
Copa do Mundo.
Copa América.
Copa internacional.
Nenhuma das alternativas está correta.

17 – A bossa nova pode ser definida como um movimento
musical brasileiro que tem sua origem na cidade do Rio de
Janeiro, na segunda metade dos anos 1950. Um dos pais
da bossa nova foi ____________, que faleceu neste mês.
Qual alternativa completa a lacuna da frase acima
corretamente?
a)
b)
c)
d)
e)

III -As atividades de extensão, de monitoria e de iniciação
científica, na educação superior, desenvolvidas pelo
estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio em
caso de previsão no projeto pedagógico do curso.
Assinale a alternativa correta, conforme os itens acima:

a)
b)
c)
d)
e)

Todos os itens estão corretos.
Apenas o item II está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.

Nº INSCRIÇÃO: _______

Tom Jobim.
João Gilberto.
Roberto Carlos.
Erasmo Carlos.
Vinícius de Moraes.
ASSINATURA:____________________________________

18 –No site oficial da Prefeitura Municipal de Santo Augusto,
em sua página inicial, NÃO consta o ícone referente a:
a)
b)
c)
d)
e)

Portal de Meio Ambiente.
Portal de Transparência.
Licitações.
Publicações Oficiais.
Esportes.

19 – Analise as alternativas sobre informações de Santo
Augusto, segundo o site do IBGE, quando tratados
resultados do Censo de 2010, e assinale a incorreta:
a)
b)
c)
d)
e)

A população, no último censo (2010), era de quase
14 mil pessoas.
A densidade demográfica no município é de
29,84 hab./km².
Um percentual mínimo de habitantes de Santo
Augusto é da religião católica.
A taxa de escolarização dos habitantes entre 6 e 14
anos de idade é de 97,7%.
Em Santo Augusto, existem mais mulheres do que
homens, sendo a população composta por51.24%
de mulheres e por 48.76% de homens.

20 – De acordo com o Art. 2º da Lei Federal nº
11.788/2008,“O estágio poderá ser obrigatório ou não
obrigatório, conforme determinação das diretrizes
curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do
projeto pedagógico do curso”.
Analise os itens sobre os parágrafos desse artigo:
I - Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto
do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e
obtenção de diploma.
II - Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como
atividade opcional, acrescida à carga horária regular e
obrigatória.
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