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Curso: 
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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 substituídos em caso de rasura;  

• Não serão computadas as questões não assinaladas na grade 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  identificados  e 

preenchidos.  

• 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 serão considerados nulos;  

• 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. 

 

BOA PROVA!
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia atentamente o texto. 
 

Teste com o Tinder expõe estigma de refugiados 
 

Agência usa aplicativo de paquera para criticar preconceito e 
pedir ajuda aos solicitantes de refúgio no Brasil 

 
Karen Lemos - 19/09/2015 - 08:14  

 
1. Alphonse Nyembo: 29  
2. anos, boa pinta, formado  
3. em letras, técnico em  
4. mecatrônica, fala inglês,  
5. francês e gosta de ouvir  
6. soul music. Um perfil que 
7. tem tudo para ser  
8. atraente no mais popular aplicativo de paquera, o Tinder. 
9. Nascido na República Democrática do Congo, Alphonse 
10. faz parte de um grupo de quase oito mil refugiados que 
11. está no Brasil, porque precisou fugir de guerras, de  
12. perseguições políticas, entre outros tantos problemas.  
13. Divulgar essa informação, no entanto, pode  
14. comprometer seu sucesso no aplicativo. 
15. Foi pela observação de críticas e comentários de  
16. intolerância que a empresária Luciana Capobianco e a  
17. escritora Gisela Rao decidiram criar o “Estou  
18. Refugiado”, uma plataforma que reúne perfis de  
19. solicitantes de refúgio que precisam de alguma ajuda. 
20. Para divulgar o projeto, o redator publicitário Will Ferrari 
21. teve a ideia de usar uma ferramenta tão estimada  
22. quanto o Tinder para fazer um teste social. Primeiro, foi  
23. criado um perfil para Alphonse com as descrições que  
24. abriram este texto. Em uma semana, o congolês havia  
25. recebido 30 match, uma indicação de que 30 usuárias 
26. gostaram do seu perfil e queriam conhecê-lo melhor. 
27.Foi um sucesso! Depois, o perfil foi alterado com a  
28.inclusão da palavra “refugiado” na descrição. 
29.Infelizmente, esse detalhe mudou tudo. Em mais uma  
30. semana, Alphonse obteve apenas três match. 
31. Assim como o congolês, muitos refugiados enfrentam  
32. preconceito por causa da falta de informação dos  
33. brasileiros.“O nosso objetivo principal é mostrar que o 
34. preconceito acaba quando a compreensão começa”,  
35. pontuou Luciana. 
 
Fonte: adaptado de Band Notícias - noticias.band.uol.com.br 

(09/2015) 
 

ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA 
 
01 – Analise as alternativas em relação às informações 
constantes no texto: 
I –O projeto “Estou Refugiado” é uma iniciativa brasileira 
criada para auxiliar refugiados.  
II – Para divulgar o projeto, foi realizado um teste no 
aplicativo Tinder, por meio da criação de um perfil para o 
refugiado Alphonse Nyembo. 
III – O perfil de Alphonse deixou de ser apreciado quando foi 
revelado que ele era congolês. 
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 – Considere o seguinte excerto: “Primeiro, foi criado um 
perfil para Alphonse com as descrições que abriram este 
texto” (l. 22-24). A que se refere a expressão em destaque? 

a) À descrição oficial do projeto criado por 
Luciana Capobianco e Gisela Rao. 

b) Ao texto em si, que se inicia com a descrição 
do perfil de Alphonse Nyembo postada no 
Tinder. 

c) Ao site que descreve o projeto “Estou 
Refugiado”. 

d) Ao depoimento de Alphonse Nyembo sobre as 
dificuldades que tem enfrentado como 
refugiado. 

e) À tela inicial do Tinder, aplicativo de paquera 
utilizado no projeto “Estou Refugiado”. 

 
03 –Qual das alternativas define corretamente o sentido da 
palavra perfil (l. 6), nesse contexto de uso? 

a) Ato de alinhar, de perfilar tropas.  
b) Contorno ou delineamento do rosto de uma 

pessoa. 
c) Linha que limita exteriormente um corpo; 

contorno, silhueta. 
d) Texto conciso em que se salientam os traços 

característicos de uma pessoa. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está 

correta. 
 
04 – Assinale a palavra retirada do texto cuja divisão silábica 
está incorreta. 

a) Pu-bli-ci-tár-io. 
b) Su-ces-so. 
c) Es-ti-ma-da. 
d) Fer-ra-men-ta. 
e) Pre-con-cei-to. 

 
 
05 – Analise os itens em relação a substantivos retirados 
do texto. 
I –Na frase “Nascido na República Democrática do Congo, 
Alphonse faz parte de um grupo de quase oito mil 
refugiados” (l. 9-10), há dois substantivos próprios. 
II – Ideia (l. 21), sucesso (l. 27) e preconceito (l. 32) são 
exemplos de substantivos abstratos. 
III –Se o substantivo indicação (l. 25) fosse flexionado para o 
plural, receberia apenas o acréscimo de -s. 

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. 

 
 
06 – Considere o seguinte excerto do texto: “Para divulgar o 
projeto, o redator publicitário Will Ferrari teve a ideia de usar 
uma ferramenta tão estimada quanto o Tinder[...]” (l. 20-22). 
Nesse trecho, se o sujeito fosse substituído por “a equipe 
publicitária”, quantas outras palavras teriam de ser 
alteradas, mantendo-se a frase correta? 

a) 2 palavras. 
b) 3 palavras. 
c) 4 palavras. 
d) 5 palavras. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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07 – Considere o seguinte excerto do texto: “Foi um 
sucesso!” (l. 27). Assinale a alternativa que explica 
adequadamente a função desse ponto de exclamação: 

a) Suceder uma interjeição. 
b) Conferir uma entonação exclamativa ao 

enunciado. 
c) Denotar uma interrupção ou incompletude de 

pensamento. 
d) Anunciar uma mudança de tópico do período 

subsequente. 
e) Indicar uma enumeração inconclusa. 

 
08 – Analise os itens em relação ao uso do “porque” (l. 11) 
no texto. 
I – Nesse contexto, “porque” poderia ser substituído por “por 
que motivo”, mantendo-se o mesmo sentido da frase. 
II – Em tal uso, a preposição “por” se une ao pronome 
interrogativo “que”, em uma oração interrogativa indireta. 
III – Poderia haver substituição de “porque” pela forma 
“pois”, sem prejuízo à adequação gramatical da frase. 

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 III está correto. 
e) Nenhum item está correto. 

 
09 – Assinale a alternativa que traz um excerto no texto que 
está no pretérito perfeito do indicativo: 

a) “[...]” faz parte de um grupo de quase oito mil 
refugiados [...] (l. 10). 

b) “[...] precisou fugir de guerras, de perseguições 
políticas [...]” (l. 11-12) 

c) “Em uma semana, o congolês havia recebido 
30 match [...]” (l. 24-25) 

d) “[...] uma plataforma que reúne perfis de 
solicitantes [...]” (l. 18-19). 

e) “[...] tem tudo para ser atraente [...]” (l. 7-8). 
 
10 – Considere o seguinte excerto do texto: Assim como o 
congolês, muitos refugiados enfrentam preconceito [...]” (l. 31-
32). Qual é o sujeito da frase? 

a) Assim como o congolês. 
b) O congolês. 
c) Muitos refugiados. 
d) Enfrentam. 
e) Preconceito. 

 
 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 

ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA 
 
 
11 – Conforme o Art. 6o da Lei Federal nº 11.788/2008, o 
local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro de 
partes_________, organizado pelas instituições de ensino 
ou pelos agentes de _________.  
Qual a alternativa completa a frase acima corretamente? 

a) ... cedentes ... controle. 
b) ... cedentes ... integração. 
c) ... interessadas ... controle. 
d) ... participantes ... controle. 
e) ... participantes ... integração. 

 
 
 

 
 
 
12 – Conforme o Art. 9º da Lei Federal nº 11.788/2008, as 
pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da 
administração pública direta, autárquica e fundacional de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais de 
nível superior devidamente registrados em seus respectivos 
conselhos de fiscalização profissional, podem oferecer 
estágio, observadas as seguintes obrigações, exceto:  

a) celebrar termo de compromisso com a instituição de 
ensino e o educando, zelando por seu cumprimento;  

b) ofertar instalações que tenham condições de 
proporcionar ao educando atividades de 
aprendizagem social, profissional e cultural;  

c) contratar em favor do estagiário seguro contra 
acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com 
valores de mercado, conforme fique estabelecido no 
termo de compromisso;  

d) por ocasião de um período de 50% do tempo do 
estágio, entregar termo de avaliação de desempenho;  

e) manter à disposição da fiscalização documentos que 
comprovem a relação de estágio.  
 

 
13 – Analise as alternativas conforme o Art. 3o da Lei 
Municipal nº 5.227/2015 e assinale a incorreta. 

a) O número máximo de estagiários deve observar o 
limite de 5% (cinco por cento) em relação aos 
servidores ativos do município. 

b) Para efeitos desta lei, considera-se quadro de pessoal 
o conjunto de servidores e empregados públicos 
existentes na administração pública municipal direta, 
autárquica e fundacional. 

c) Quando o cálculo do porcentual disposto 
no caput deste artigo resultar em fração, poderá ser 
arredondado para o número inteiro imediatamente 
superior. 

d) Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos 
estágios de nível superior e de nível médio profissional. 

e) Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência 
o porcentual de 50% (cinquenta por cento) das vagas 
oferecidas pela parte concedente do estágio. 

 
 
14 – De acordo com o Art. 7o da Lei Municipal nº 
5.227/2015, a jornada de atividade em estágio será definida 
em comum acordo entre a instituição de ensino, a parte 
concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal, 
devendo constar do termo de compromisso ser compatível 
com as atividades escolares e não ultrapassar: 
I – quatro horas diárias e vinte semanais, no caso de 
estudantes de educação especial, na modalidade 
profissional de educação de jovens e adultos; 
II – seis horas diárias e trinta semanais, no caso de 
estudantes do ensino superior, da educação profissional de 
nível médio e do ensino médio regular; 
III - Será considerado, para efeito de cálculo das horas de 
estágio para pagamento da bolsa, o controle da carga 
horária do estagiário, mais 10%. 
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 II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
 
 



       

          
      

4 
 

 
 
 

 
15 – Analise as alternativas em relação ao significado de 
cidadania e assinale a incorreta. 

a) A origem da palavra cidadania vem do latim civitas, 
que quer dizer cidade. 

b) Na Grécia antiga, considerava-se cidadão aquele 
nascido em terras distantes da Grécia. 

c) Em Roma, a palavra cidadania era usada para 
indicar a situação política de uma pessoa e os 
direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer. 

d) Juridicamente, cidadão é o indivíduo no gozo dos 
direitos civis e políticos de um Estado.  

e) Em um conceito mais amplo, cidadania quer dizer a 
qualidade de ser cidadão, que implica ser sujeito de 
direitos e deveres. 

 
16 – Os problemas associados ao meio ambiente estão se 
tornando cada vez mais eminentes, e as novas tecnologias 
estão buscando supri-los para garantir ______________ do 
meio ambiente. Essa preocupação com o meio ambiente, 
com os recursos naturais _________ e com a preservação 
da fauna e da flora tem se tornado um grande desafio para a 
evolução e desenvolvimento de tecnologias 
autossustentáveis. A educação ambiental vem sendo 
implantada no nosso cotidiano, despertando em muitas 
pessoas a consciência _________. 
Qual a alternativa completa a frase acima corretamente? 

a) ... a preservação ... limitados ... ecológica. 
b) ... os cuidados  ... limitados ...cidadã. 
c) ... a não destruição ... limitados ... cidadã. 
d) ... os cuidados  ... ilimitados ... ecológica. 
e) ... a preservação ... ilimitados ... ecológica. 

 
17 – Analise os itens considerando que, neste ano, 
ocorreram eleições no Brasil e que, dia primeiro de janeiro 
de 2019, vão ocorrer as trocas dos atuais governantes pelos 
que foram vitoriosos nas eleições. 
I – O atual Presidente do Brasil é o Vice-Presidente eleito na 
eleição anterior, Michel Temer, que assumiu a presidência 
porque a presidente eleita na sua chapa sofreu 
impeachment. 
II – No Rio Grande do Sul, o atual Governador José Ivo 
Sartori se reelegeu e assumirá o governo do estado por 
mais quatro anos. 
III – O Presidente eleito que assumirá em janeiro de 2019 é 
o Senhor Jair Messias Bolsonaro. 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima. 

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

 
 
18 – Analise as alternativas em relação às características 
marcantes dos países subdesenvolvidos e assinale a 
correta. 
a) Países com elevado padrão de vida e dependência 

econômica. 
b) Países com industrialização intensa e elevadas rendas 

per capita. 
c) Países com elevada população urbana e grande 

mecanização rural. 
d) Países que usam planificação econômica e exportação 

de bens manufaturados. 
e) Países com violentas desigualdades sociais e com 

dependência econômica. 

 
 
 
 
19 – Analise as alternativas sobre a história de Santa Rosa e 
assinale a incorreta. 

a) Em 1876, o município de Santo Amaro foi subdividido, 
e foi criado o Distrito de Santa Rosa.  

b) Contudo, a efetiva colonização só ocorreu a partir de 
1915, quando entrou em execução um vasto plano de 
loteamento de terras para assentar os nacionais que 
já habitavam a região. 

c) A ocupação dessas terras aconteceu rapidamente; em 
1920, a Colônia já contava com 11.215 habitantes. 

d) A ideia da emancipação surgiu em 1927, quando a 
Colônia já estava com 35.000 pessoas e uma boa 
arrecadação.  

e) No dia 1º de julho de 1931, o general José Antônio 
Flores da Cunha (Interventor do Estado) assinava o 
decreto de emancipação do município de Santa Rosa. 
 

 
20 – Analise os itens sobre informações referentes ao 
município de Santa Rosa e responda à questão. 
I -  A população do município foi formada por caboclos, 
negros, alemães, italianos e poloneses. 
II - A densidade demográfica [2010] é de: 140,03 hab./km2. 
III -A população no último censo [2010] é de: 88.587 
pessoas.  
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 II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
 
 
 

Nome: _________________________________________ 
 
Nº Inscrição:______ 
 


