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Curso: 

 

 
N° de Inscrição:                                                                                                

 

 
Assinatura do Candidato:                                                                            

 

 
 

Informações importantes: 
 

 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. 
 

Como fazer um detox digital 
 

Por Thais Sardá 
Publicado em 28/03/2018 

1. Você fica acordado até mais tarde 
2. e vira de um lado para o outro na  
3. cama com os olhos vidrados no  
4. smartphone, só para dar mais  
5. uma olhadinha nas redes sociais? 
6. No bar, em uma mesa cheia de 
7. amigos e chope gelado, você  
8. mantém os olhos fixos naquela  
9. tela de menos de 6 polegadas,  
10. apesar da conversa animada ao redor? 
11. Se você respondeu sim para as perguntas acima, pode 
12. estar na hora de fazer um detox digital. Confira estas dicas: 
13. Determine uma hora limite para manter o celular ligado 
14. à noite: por exemplo, desligue o telefone sempre entre 
15. as 23h e a hora de acordar. Assim, você estabelece 
16. uma rotina para garantir algumas horas offline diariamente. 
17. Ignore o smartphone quando estiver com outras 
18. pessoas: deixe o aparelho longe do alcance dos olhos 
19. e preste mais atenção em quem estiver conversando  
20. presencialmente com você. 
21. Evite comer em frente ao computador ou usar o 
22. smartphone nas refeições: nutricionistas alertam que 
23. você come mais e pior quando não se concentra no 
24. alimento. Use esse tempo para conversar ou refletir. 
25. Mantenha o telefone no silencioso durante o trabalho: 
26. assim, você não se distrai com as notificações nem  
27. atrapalha a atenção dos colegas ao seu redor. 
 

Fonte: Revista Superinteressante 
https://super.abril.com.br 

 
ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA 

 
01 – Assinale a alternativa correta em relação à fonte e à 
autoria do texto. 

I – O texto foi escrito por Thaís Sardá.  
II – Trata-se de uma matéria publicada em 2018. 
III – O site onde o texto foi publicado é governamental. 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima: 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas os itens II e III estão corretos. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas o item II está correto. 
e) Nenhum item está correto. 

 
 
02 – Assinale a alternativa que caracteriza adequadamente 

o texto quanto a seu conteúdo: 
a) O texto traz dicas para se fazer um detox 

digital. 
b) O texto aborda os malefícios das baterias de 

celular. 
c) O texto critica o consumo exagerado de 

alimentos processados. 
d) O texto divulga as notícias mais lidas do site 

da Superinteressante. 
e) O texto faz um apanhado da história das 

redes sociais no mundo. 

 
 
 
 
03 – Analise as alternativas em relação às dicas do texto 

para utilizar a internet de forma saudável: 
I – Estabelecer um horário para desligar o celular à noite. 
II – Ignorar o smartphone durante um encontro presencial 
com outras pessoas. 
III – Não fazer refeições em frente ao computador, nem usar 
o celular durante esses momentos. 
IV – Configurar o smartphone para tocar sons mais 
relaxantes durante o trabalho. 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima: 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas os itens I e IV estão corretos. 
c) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
d) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
e) Nenhum item está correto. 

 
 
04 – Assinale a alternativa que traz um antônimo de menos 

(l. 9): 
a) maior. 
b) pior. 
c) mais. 
d) grande. 
e) igual. 

 
 
05 – Assinale a palavra do texto cuja divisão silábica está 
incorreta. 

a) po-le-ga-das 
b) a-ni-ma-da 
c) al-can-ce 
d) con-cen-tra 
e) o-lha-din-ha 

 
 
06– Classifique os itens retirados do texto de 

acordo com sua classe gramatical, numerando a 
segunda coluna de acordo com a primeira: 
1 – gelado (l. 7)  (  ) verbo 
2 – fica (l. 1)  (  ) substantivo 
3 – telefone (l. 14) (  ) adjetivo 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência numérica 
correta da segunda coluna, de cima para baixo: 

a) 2 – 3 – 1. 
b) 3 – 2 – 1. 
c) 1 – 3 – 2. 
d) 3 – 1 – 2. 
e) 1 – 2 – 3. 

 
 
07– Considere o seguinte excerto do texto: “[...] com os 
olhos vidrados no smartphone [...]” (linhas 3-4). Qual das 
alternativas define corretamente a palavra vidrado, nesse 

contexto de uso? 
a) Revestido de substância vitrificável. 
b) Guarnecido de vidros ou vidraças. 
c) Com o brilho do vidro; brilhante, lustroso. 
d) Muito concentrado em alguma coisa. 
e) Substância vitrificável que se aplica na 

cerâmica. 
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08 – A conjunção e (l. 19) expressa:  

a) Oposição. 
b) Incerteza. 
c) Hesitação. 
d) Adição. 
e) Ironia. 

 
 
09 – Assinale a alternativa que possui um verbo flexionado no 
infinitivo: 

a) “Você fica acordado [...]”(l.1). 
b) “[...] dar mais uma olhadinha [...].” (l. 4-5). 
c)  “[...]mantém os olhos fixos [...]” (l. 8).  
d) “[...]você respondeu sim [...]. (l. 11). 
e) “[...] Confira estas dicas [...]” (l. 12). 

 
 
10 – Considere o seguinte excerto do texto: “[...] você come 

mais e pior quando não se concentra no alimento” (linhas 
23-24). Nessa frase, se a palavra em destaque fosse 
flexionada para o plural, quantas outras palavras teriam de 

ser obrigatoriamente alteradas, mantendo-se a frase 
correta? 

a) 1 palavra. 
b) 2 palavras. 
c) 3 palavras. 
d) 4 palavras. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA 

 
11– Analise as alternativas sobre os caminhos a seguir na 
preservação ambiental e assinale a incorreta. 

a) Deixar o assunto para ser tratado apenas nas 
escolas, onde os alunos estão se preparando para 
serem bons cidadãos 

b) Despertar a sociedade, que é o agente das 
questões ambientais, tanto as positivas quanto as 
negativas. 

c) Realizar conferências, congressos e acordos para 
discutir as possíveis maneiras de solucionar ou, pelo 
menos, amenizar os problemas. 

d) Todos os questionamentos acerca dos problemas 
ambientais devem ser encarados de forma coletiva. 

e) Não é só o poder governamental que deve ter 
compromisso com o meio ambiente, pois todos os 
cidadãos podem participar do processo, cada um 
fazendo sua parte. 

 
 
12 –Analise as alternativas sobre cidadania e assinale a 
incorreta. 

a) A nacionalidade é um pressuposto da cidadania.  
b) O cidadão tem direitos civis, direitos políticos e 

direitos sociais. 
c) A cidadania implica também obedecer às leis e às 

normas nas quais se baseiam os direitos dos 
cidadãos. 

d) A cidadania é um processo contínuo e em constante 
transformação, em geral, de forma cumulativa. 

e) Os cidadãos brasileiros, como quaisquer outros, 
possuem direitos civis, políticos e sociais em 
qualquer parte do mundo. 

 

 
 
 
13 – Considerando que o conceito de energias limpas e 

renováveis faz parte das discussões planetárias, analise os 
itens sobre o assunto.  
I – A energia elétrica pode surgir a partir das energias eólica 
e solar. 
II – Entre as vantagens do uso das energias eólica e solar, 
constam: elas não deixam resíduos no meio ambiente, e 
suas fontes são renováveis. 
III – Todos os continentes do mundo podem utilizar a 
energia eólica. 
IV - A matéria-prima da energia eólica pode ser acessível a 
todos; contudo, ela contribui para o efeito estufa. 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima. 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
c) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
d) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
e) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

 
 
14 – Com a situação da saúde no Brasil, faz-se 

necessário um conjunto mais abrangente de medidas a 
serem tomadas para combater, de forma mais eficiente, o 
problema da saúde pública. Analise os itens considerando 
algumas propostas para a minimização desse problema.  
I – Liberar mais investimentos para a saúde. 
II – Melhoraras condições de saneamento básico. 

III – Divulgar e aumentar as campanhas de vacinação. 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima. 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Apenas o item III está correto.  

d) Apenas os itens I e II estão corretos. 

e) Apenas os itens II e III estão corretos. 
 
 
15 – Nos últimos anos, muito se tem ouvido sobre a 

operação Lava Jato. O que é a operação Lava Jato? 
I - Uma investigação realizada pelos policiais militares. 
II - Uma investigação realizada pela Polícia Federal do 
Brasil. 
III - Uma investigação realizada pelos policiais civis dos 
Estados, conjuntamente. 
 Assinale a alternativa correta, conforme os itens acima. 

a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas o item III está correto. 
d) Todos os itens estão corretos. 
e) Nenhum dos itens está correto. 
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16 – Nos últimos tempos, algumas tragédias têm deixado 

muitos brasileiros tristes e prejudicado muitas famílias. 
I – No mês de janeiro, houve o rompimento de uma das 
barragens da Mineradora Vale, na cidade de 
Brumadinho/MG. 
II – Logo em seguida, houve um incêndio que matou vários 
jovens que faziam parte do time de base do Fluminense. 
III – Depois, ocorreu o ataque na cidade de Suzano/SP, que 
deixou vários mortos e feridos. 
Assinale a alternativa correta, conforme os itens acima. 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Apenas os itens I e II estão corretos. 

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

e) Apenas os itens I e III estão corretos. 
 
 
17 – Analise os itens sobre a Floresta Amazônica e 

responda à questão. 
I – No norte do Brasil, está situada a Floresta Amazônica. 
II – Na Floresta Amazônica, estão ocorrendo grandes 
desmatamentos. 
III – A Floresta Amazônica é tão grande que abrange as 
regiões norte e nordeste. 
Assinale a alternativa correta, conforme os itens acima. 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e III estão corretos 
d) Apenas os itens I e II estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
 
18 – Complete as lacunas das frases abaixo com as 

palavras de uma das alternativas. 
Devido à sua extensão, o Brasil foi dividido em 5 regiões; a 
capital do Brasil, fundada pelo Presidente ____________, 
está localizada na região ____________.  
Qual alternativa completa as lacunas acima corretamente? 

a) ... Getúlio Vargas ... Norte. 
b) ... Ernesto Geisel ... Nordeste. 
c) ... Fernando Collor ... Nordeste. 
d) ... Fernando H. Cardoso ...Centro-Oeste. 
e) ... Juscelino Kubitschek... Centro-Oeste. 

 
 
19 – Considerando que o município de Vicente Dutra 

festejou 48 anos em 24 de maio de 2017, qual a data de sua 
fundação?  

a) 24 de maio de1959. 
b) 14 de marçode1968. 
c) 24 de maio de1969. 
d) 14 de maio de1970.  
e) 24 de marçode1979. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
20– De acordo com o Art. 1o da Lei Federal nº 11.788/2008, 

estágio é ato educativo escolar supervisionado, 
desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 
preparação para o trabalho produtivo de educandos que 
estejam frequentando o ensino regular em instituições de 
educação superior, de educação profissional, de ensino 
médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 
fundamental, na modalidade profissional da educação de 
jovens e adultos. 
Analise os itens, considerando a afirmação acima.  
I - O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além 
de integrar o itinerário formativo do educando.  
II - O estágio visa a antecipar a iniciação em um emprego na 
atividade profissional para a qual o estudante está se 
preparando.  
III - O estágio visa ao aprendizado de competências em 
geral, sem ter conexão alguma com o preparo profissional 
do educando.  
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima. 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e III estão corretos. 
d) Apenas os itens I e II estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
 

 
 

Nº INSCRIÇÃO:__________ 
 
 
 
ASSINATURA:_______________________________ 

 


