
 

 

 

 
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS 002/2021 

 
PROVA NÍVEL MÉDIO 

 
PORTUGUÊS 

  
1 - Assinale a alternativa em que a forma verbal está incorreta: 

a) Existem na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. 

b) Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. 

c) Podem provocar sérias lesões hepáticas, os defensivos agrícolas à base de DDT.  

d) Persistem por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos dos inseticidas clorados. 

 
2 - A existência de interferências ___ -nos a concluir que ___ uma relação profunda entre homem e so-

ciedade que os ___ mutuamente dependentes. 

a) leva, existe, torna 

b) levam, existe, tornam 

c) levam, existem, tornam 

d) levam, existem, torna 

3 – Indique qual alternativa abaixo representa um sinônimo perfeito: 

a) Gordo e obeso. 

b) Feliz e alegre. 

c) Casamento e matrimônio. 

d) Cidade e município. 

 

4 - Leia as palavras e expressões abaixo e, em seguida, marque a alternativa correta: 

Guri – tribufu – mano – dar um role – da hora – dar um perdido – queimar o filme 

a) São expressões idiomáticas da língua portuguesa. 

b) São neologismos incorporados ao léxico da língua portuguesa. 

c) São dialetos das regiões sul e centro-oeste do Brasil. 

d) São gírias e expressões utilizadas em diversas regiões do Brasil.  

 

5 - Das frases abaixo, assinale a que não está pontuada corretamente: 

a) Os candidatos, em fila, aguardavam ansiosos o resultado do concurso. 

b) Em fila, os candidatos, aguardavam, ansiosos, o resultado do concurso. 

c) Ansiosos, os candidatos aguardavam, em fila, o resultado do concurso. 

d) Os candidatos ansiosos aguardavam o resultado do concurso, em fila. 

 

 
 
 
Ver Resposta 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-gramatica/exercicios-sobre-uso-virgula.htm#questao-1


 

 

  

6 - Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 

a) paralisar, pesquisar, ironizar, deslizar. 
b) alteza, empreza, francesa, miudeza. 
c) cuscus, chimpanzé, encharcar, encher. 
d) incenso, abcesso, obsessão, Luís. 
 

7 - Assinale o item em que não aparece pronome relativo: 

a) O que fazes não está correto. 

b) A vida que levo não é fácil. 

c) O caminho por que passei é um atalho. 

d) Temos que estudar mais. 

 
8 - Estudantes de escola municipal vivenciam fatos da história do Brasil em Cachoeira. 

O dia de aprendizado foi diferente para cerca de 110 estudantes da Escola Municipal Geraldo Dias de 
Souza, localizada no distrito de Humildes, em Feira de Santana. Nesta quarta-feira, 25 de outubro, em 
uma excursão, jovens do sexto e nono ano vivenciaram uma experiência de aula de campo na cidade 
de Cachoeira-BA, localizada no Recôncavo Baiano, local histórico das lutas pela independência do Bra-
sil e conhecida como “Cidade Heroica” e monumento nacional. 

Para além da sala de aula, os estudantes puderam presenciar, em um verdadeiro museu a céu aberto, 

todo conteúdo da história da Bahia in loco, nos palcos dos principais episódios históricos descritos nos 

livros didáticos. A excursão teve como ponto de partida a Casa de Câmara e Cadeia (sede do Poder 

Legislativo de Cachoeira) e que já serviu de prisão. Os jovens também conheceram e aprenderam as 

técnicas de xilogravura na fundação Hansen Bahia, e puderam ver de perto os conventos da Ordem 

Terceira do Carmo (admite homens e mulheres) e da Ordem Primeira do Carmo (admite somente ho-

mens). A Igreja Matriz, Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, assim como a Igreja de Nossa Senhora do 

Rosarinho, construída por negros e que, atemporal, abriga o Cemitério dos Africanos. [...] 

RUBEM, Jackson. 

Disponível em: https://www.obrasileirinho.com.br/fatos-da- historia-do-brasil-emcachoeira/#more-23610. 

Acesso em: 7 jul. 2019. 

A função do texto é reportar uma: 

a) aula de técnica de xilogravura, na fundação Hansen. 

b) atividade educativa de História fora da escola, em Cachoeira. 

c) excursão para conventos e igrejas da cidade de Cachoeira. 

d) visita a um museu de livros didáticos. 

 

  

 

http://www.obrasileirinho.com.br/fatos-da-


 

 

9  -  Poema, BILAC, Olavo. As formigas. 

Disponível em: https://digital.bbm.usp.br/bitstream/bbm/4694/1/002924_c_COMPLETO.pdf. Acesso em: 

8 jul. 2019. 

As formigas diligentes 

Vão andando, vão andando… 

Marcham em filas cerradas; 

Não se separam; espiam 

De um lado e de outro, assustadas, 

E das pedras se desviam. 

[...] 

Carrega cada formiga 

Aquilo que achou na estrada; 

E nenhuma se fatiga, 

Nenhuma para cansada. 

Vede! enquanto negligentes 

Estão as cigarras cantando, 

Vão as formigas prudentes 

Trabalhando e armazenando. 

Também quando chega o frio, 

E todo o fruto consome, 

A formiga, que no estio 

Trabalha, não sofre fome… 

[...] 

De acordo com o poema, as formigas trabalham sempre:  

a) cansadas. 

b) sem fome. 

c) assustadas. 

d) unidas. 

 

10 - A carroça dos cachorros 

Quando de manhã cedo, saio da minha casa, triste e saudoso da minha mocidade que se foi fecunda, 

na rua eu vejo o espetáculo mais engraçado desta vida. 

Amo os animais e todos eles me enchem do prazer da natureza. 

Sozinho, mais ou menos esbodegado*, eu, pela manhã desço a rua e vejo. 

O espetáculo mais curioso é o da carroça dos cachorros. Ela me lembra a antiga caleça* dos ministros 

de Estado, tempo do império, quando eram seguidas por duas praças de cavalaria de polícia. 

E todos os homens, mulheres e crianças se agitam e tratam de avisar os outros. [...] 

Esse espetáculo tão curioso e especial mostra bem de que forma profunda nós homens nos ligamos 

aos animais. 

[...]. 



 

 

Glossário: 
Esbodegado*: exausto, extenuado, cansado.  Caleça*: tipo de carruagem puxada por dois cavalos. 

BARRETO, Lima. Crônicas. 

Disponível em:  http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bi000173.pdf. Acesso em: 7 jul. 2019. 

O que faz com que o narrador se lembre de situação semelhante em sua infância? 

a) Sair de casa triste e saudoso de sua mocidade. 

b) Os cachorrinhos serem presos e escondidos. 

c) Ver a carroça dos cães ao descer a rua de manhã. 

d) Lembrar-se da antiga caleça dos ministros de Estado. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

11 - Que país tem realizado testes nucleares e, em 2017, ameaçou principalmente os Estados Unidos 

da América? 

a) Síria. 

b) Israel. 

c) China. 

d) Coreia do Norte. 

12 – Do que trata o Acordo de Paris? 

a) Acordo internacional que trata da restrição de imigrantes em Paris. 

b) Acordo internacional que trata da proteção da França dos atentados terroristas. 

c) Acordo internacional que trata da poluição radioativa. 

d) Acordo internacional que trata do aquecimento global. 

13 – Tendo em vista as assertivas I e II abaixo, indique qual a alternativa é a correta: 

 

I. Para parafusos de fenda cruzada, usa-se uma chave com cunha em forma de cruz, chamada chave 

Philips. 

II. A lima é utilizada para desbastar ou dar acabamento em superfícies metálicas.  

 

a) Os itens I e II estão corretos. 

b) Somente o item I está correto. 

c) Somente o item II está correto.  

d) Os itens I e II estão incorretos. 

 

14 - O padrão energético mundial dá mostras de esgotamento. Faz-se necessário substituí-lo por outro: 

a) com base no petróleo e no carvão. 

b) renovável e não poluente. 

c) que use exclusivamente a força das águas represadas em açudes. 

d) que use exclusivamente a força dos ventos e das marés. 

 

 

http://www.dominiopublico.gov.br/


 

 

15 – Foi feita uma pesquisa sobre o meio de transporte utilizado pelos alunos para chegarem  a  escola. 
Responderam a essa pergunta 1.400 alunos. 48% responderam que vão de carro, 26% responderam 
que vão de moto e o restante de ônibus. O número de alunos que vão de moto e carro respectivamente 
consta  em qual alternativa? 
 
a) 642 e 384 
b) 364 e 672 
c) 384 e 642 
d) 684 e 342 
 
16 - O valor da expressão numérica abaixo é igual a : 

3 x (1/5) / (2/5)-9 

a) 17 

b) 16 

c) 18 

d) 15 

 

17 – Um jogo pedagógico é formado por cartas nas quais está impressa uma fração em uma de suas 

faces. Cada jogador recebe quatro cartas e vence aquele que primeiro conseguir ordenar decrescente-

mente suas cartas pelas respectivas frações impressas. O vencedor foi o aluno que recebeu as cartas 

com as frações  3/4, 1/2, 2/5, e 5/6. A ordem que esse aluno apresentou foi:  

 

a) 5/6, 3/4, 1/2, 2/5. 

b) 2/5, 1/2, 3/4, 5/6. 

c) 5/6, 3/4, 2/5, 1/2. 

d) 1/2, 2/5, 3/4, 5/6. 

 

18 – Em 1955, após o término da segunda guerra mundial, países do Leste Europeu instituem uma ali-

ança militar. A essência dessa aliança está em um compromisso de ajuda mútua, em caso de agressão 

armada de outras nações. Estamos nos referindo ao Pacto de:  

a) Varsóvia.  

b) Organização do Tratado do Atlântico Norte.  

 c) Bandung.  

d) Potsdam. 

 

19 – A Lei do nepotismo consiste em :  

 

a) evitar que a poluição atinja níveis insuportáveis. 

b) evitar a nomeação, por parte de parlamentares, prefeitos, governadores e outros, de parentes para 

ocuparem cargos em gabinetes, repartições, prefeituras, empresas estatais, etc... 

c) impedir que haja mineradores ilegais na Amazônia.  

d) apoiar os movimentos em prol do desenvolvimento de formas de energia limpa.  

 

20 – 23.102 quilômetros é a extensão das fronteiras brasileiras na América Latina. Desse total, mais de 

15 mil quilômetros encontram-se em terras emersas, fazendo fronteira com todos os países sul-

americanos, exceto: 



 

 

a) Chile e Equador. 

b) Uruguai e Guiana Francesa. 

c) Panamá e Peru. 

d) Venezuela e Colômbia. 

 

 

 

 

 

 

 


