
 

 

 

 
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS 002/2021 

 
PROVA NÍVEL SUPERIOR 

 
PORTUGUÊS 

 
1 – Qual é a alternativa incorreta de concordância nominal: 

a) As pessoas foram tomadas de uma alegria, esperança e emoção contagiante na abertura dos jogos 

olímpicos. 

b ) Os alunos consideraram difícil o simulado e a redação.  

c) Quando vamos ao cinema, gostamos de comprar pipocas. 

d) A mulher e o homem pareciam assustados. 

 

2 – Considerando a concordância verbal, indique a alternativa correta: 

a) Tratavam-se de questões fundamentais. 

b) Comprou-se terrenos no subúrbio. 

c) Precisam-se de datilógrafas. 

d) Reformam-se ternos. 

3 - Assinale a alternativa correta quanto à função sintática do termo destacado: A aldeia era povoada 
“de indígenas”: 
 
a) agente da passiva. 

b) complemento nominal. 

c) adjunto adverbial. 

d) objeto indireto. 

 

4 -  Indique a alternativa em que não há erro de concordância. 

 

a) Devem haver poetas que pensam no desastre aéreo como sendo o arrebol. 
b) Deve existir poetas que pensam no desastre aéreo como sendo o arrebol. 
c) Pode existir poetas que pensam no desastre aéreo como sendo o arrebol. 
d) Pode haver poetas que pensam no desastre aéreo como sendo o arrebol. 
 
5 – Sobre o pronome relativo “quem”, assinale a sentença incorreta: 
 
 a) O homem perdeu a esposa, a quem tanto amava. 

 b) Ficou decepcionado com o amigo, a quem admirava. 

 c) O rapaz a quem conheci ontem está em minha sala. 

 d) Quem com ferro fere, com ferro será ferido. 

 

6 - Identifique a alternativa correta no uso dos porquês: 

a) Ele está chorando porquê? 
b) Ele está chorando por quê? 
c) Ele está chorando por que? 
d) Ele está chorando porque? 
 



 

 

7 - Dois amigos passeavam numa floresta, quando apareceu um urso feroz e se lançou sobre eles. Um 

deles trepou numa árvore e escondeu-se, enquanto o outro ficava no caminho. Deixando-se cair ao so-

lo, fingiu-se morto.  O urso aproximou-se e cheirou o homem, mas como este retinha a respiração, jul-

gou-o morto e afastou-se. 

Quando a fera estava longe, o outro desceu da árvore e perguntou a gracejar ao companheiro: 

 - Que te disse o urso ao ouvido? 

 - Disse-me que aquele que abandona o seu amigo no perigo é um covarde.  

 

TAHAN, Malba. Lendas do céu e da terra, 23 ed. 

Rio de Janeiro: Record, 1998. 

O amigo que subiu na árvore desceu por quê? 

 

a) Achou melhor também fingir-se de morto. 

b) Viu que o urso já estava distante. 

c) Observou do alto, um lugar melhor para esconder-se. 

d) Queria ajudar o amigo a livrar-se do urso. 

 

8 - "Em um mundo marcado por conflitos em diferentes regiões, as operações de manutenção da paz 

das Nações Unidas são a expressão mais visível do compromisso solidário da comunidade internacio-

nal com a promoção da paz e da segurança.” 

Embora não estejam expressamente mencionadas na Carta da ONU, elas funcionam como instrumento 

para assegurar a presença dessa organização em áreas conflagradas, de modo a incentivar as partes 

em conflito a superar suas disputas por meio pacífico – razão pela qual não devem ser vistas como for-

ma de intervenção armada." 

Historicamente, o Brasil envia soldados para participar de operações de paz. Em 2004, foi criada pelo 

Conselho de Segurança da ONU a Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti (Minustah). 

De acordo com o texto, essa missão foi criada para: 

a) restabelecer a segurança e normalidade institucional do Haiti após sucessivos episódios de turbulên-

cia política e de violência, que marcaram esse país no início do século XXI. 

b) atacar os garimpos ilegais de diamantes no interior do Haiti, que usavam mão de obra infantil nas 

minas onde esse minério é encontrado. 

c) combater o narcotráfico comandado pelo Cartel de Medelin, que a partir do Haiti distribuía drogas 

para todos os países da América Latina. 

d) acabar com os problemas ambientais crônicos no Haiti, pois esse país era o principal responsável 

pela poluição ambiental no Caribe. 

9 – Entre as alternativas abaixo, indique qual  traduz vivamente os sentimentos súbitos, espontâneos e 
instintivos dos falantes: 

a) conjunções. 
b) interjeições. 
c) preposições. 
d) locuções. 
 
 
 
10 - “Se tiver tempo, irei de férias.” A palavra destacada é: 



 

 

 
a) Interjeição. 
b) Advérbio. 
c) Conjunção. 
d) Preposição.  
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
11 – Quais as consequências para o Brasil decorrentes da crise na Venezuela? 

a) Sobrecarregamento no sistema público de saúde em Roraima. 

b) Fortalecimento do Mercosul. 

c) Aumento de mão-de-obra. 

d) Crescimento de investimentos estrangeiros. 

12 - Martin Luther King foi um pastor protestante e ativista político estadunidense. Tornou-se um dos 
mais importantes líderes do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, e no mundo, 
com uma campanha de não violência e de amor ao próximo. Como ministro Batista, King tornou-se um 
ativista dos direitos civis no início de sua carreira. Ele liderou em 1955 o boicote aos ônibus de Mont-
gomery e ajudou a fundar a Conferência da Liderança Cristã do Sul (SCLC), em 1957, servindo como 
seu primeiro presidente. Qual lendário discurso de Martin Luther king está eternizado até hoje. 
 
a) Sangue, sofrimento, Lágrimas e Suor. 
b) Esquema de ajuda de Inverno. 
c) Eu tenho um sonho. 
d) O medo será um elemento presente na sua vida; você decide o quanto. 

13 - Guerra travada em junho de 1967, tendo de um lado do conflito as forças armadas do Estado de 
Israel e, do outro, as do Egito, Síria, Jordânia e Iraque, que, por sua vez, receberam o apoio de Kuwait, 
Líbia, Arábia Saudita, Argélia e Sudão.  Foi a guerra mais rápida travada entre árabes e israelenses e, 
ainda, possibilitou a Israel expandir seu território, conquistando a Península do Sinai, Cisjordânia, Gaza, 
Jerusalém Oriental e as colinas de Golã. 
 
As afirmativas anteriores se referem à guerra: 
 
a) Fria. 

b) de Tróia. 

c) da Bósnia. 

d) dos Seis Dias. 

 

14 - O Brasil ultrapassou a marca de 213 milhões de habitantes em 2021, segundo a estimativa popula-
cional divulgada pelo IBGE. O número chegou a 213,3 milhões, 0,7% maior que os 211,8 milhões de 
2020. O resultado não incorpora ainda o impacto da pandemia, que trouxe excesso de mortes e queda 
na natalidade, destacando-se como a quinta nação mais populosa do planeta, só perdendo para: 

a) Rússia, Nigéria, Estados Unidos e Índia. 
b) Estados Unidos, Japão, México e Indonésia. 
c) China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. 
d) Filipinas, Egito, Nigéria e Paquistão. 

  

15 - Um grupo de quatro países vêm se destacando no mundo contemporâneo. São países com eco-
nomias emergentes de características semelhantes, conhecidos como BRIC. Compõe esse grupo, além 
da Índia, da Rússia e do Brasil, a(o) 



 

 

a) Coreia do Norte. 

b) China. 

c) Colômbia. 

d) Canadá. 

 

16 - Necessitamos colocar numa caixa de papelão, um objeto cúbico de 80 cm de aresta, que não pode 
ser desmontado. Existem à disposição cinco caixas, com diferentes dimensões, conforme descrito:  

Caixa 1: 86 cm x 86 cm x 86 cm  

Caixa 2: 75 cm x 82 cm x 90 cm  

Caixa 3: 85 cm x 82 cm x 90 cm  

Caixa 4: 82 cm x 95 cm x 82 cm  

Precisamos escolher uma caixa na qual o objeto caiba, de modo que sobre o menor espaço livre em 
seu interior. A caixa escolhida deve ser a de número: 

 

a) 1  

b) 2  

c) 3 

d) 4 

 

17 - Um trem viaja de uma cidade a outra sempre com velocidade constante. Quando a viagem é feita 
com 16 km/h a mais na velocidade, o tempo gasto diminui em duas horas e meia, e quando é feita com 
5 km/h a menos na velocidade, o tempo gasto aumenta em uma hora. Qual é a distância entre estas 
cidades? 
 
a) 1200 km. 
b) 1000 km. 
c) 800 km. 
d) 1400 km. 
 
18 - O El Niño é um evento climático natural que ocorre no Oceano Pacífico, podendo ser definido como 
um aquecimento anormal das suas águas, seguido pelo enfraquecimento dos ventos alísios. Tais alte-
rações modificam o sistema climático de distribuição das chuvas e de calor em diversas regiões do pla-
neta. 

SILVA, Júlio César Lázaro da. "El Niño"; Brasil Escola. Disponível em: 
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/el-nino.htm.  

Qual alternativa apresenta corretamente uma consequência do El Niño na América do Sul? 

a) Fortes enchentes nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. 

b) Secas periódicas no extremo sul da Argentina. 

c) Nevascas nas partes mais altas da Colômbia. 

d) Terremotos nas faixas litorâneas da Bolívia e do Peru. 

 
19 - Na Idade Média a sociedade era profundamente dominada pela religiosidade e misticismo, no ima-
ginário comum interpretava-se o surgimento de doenças e epidemias como sendo resultados da ira di-
vina, pelos pecados humanos. Entretanto registra-se neste período falta de higiene, de água tratada e 
de um sistema de esgoto, que provocou surtos de epidemias que mataram milhares de pessoas. 

Durante esse período ocorreu um dos maiores surtos epidêmicos, conhecido por: 



 

 

a) Surto de Gripe H1N1. 

b) Peste Negra. 

c) Gripe Espanhola. 

d) Foco de Varíola. 

 

20 - Relacione os territórios e províncias que expressam um desejo de separação com os respectivos 
países dos quais querem se tornar independentes. 
 
 
1. Curdistão                   (   ) Reino Unido 
2. Escócia                       (   ) Espanha 
3. Tibete                         (   ) China 
4. Catalunha                  (   ) Iraque 
 
Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo. 
 
a) 1 – 3 – 2 – 4 
b) 1 – 4 – 2 – 3 
c) 4 – 2 – 3 – 1 
d) 2 – 4 – 3 – 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


