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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia e responda as questões de 1 a 3.

4) Assinale a alternativa INCORRETA para
diminutivo e aumentativo das palavras abaixo.
a) Sala, salão.
b) Portinha, portão.
c) Amiguinho, amigão.
d) Filhinho, filhão.

O melhor amigo
A mãe estava na sala, costurando. O menino
abriu a porta da rua, meio ressabiado, arriscou um
passo para dentro e mediu cautelosamente a
distância. Como a mãe não se voltasse para vê-lo, deu
uma corridinha em direção de seu quarto.
– Meu filho? – Gritou ela.
– O que é – respondeu, com o ar mais natural que lhe
foi possível.
– Que é que você está carregando aí?
Como podia ter visto alguma coisa, se nem
levantara a cabeça? Sentindo-se perdido, tentou ainda
ganhar tempo.
– Eu? Nada...
– Está sim. Você entrou carregando uma coisa.
Pronto: estava descoberto. Não adiantava negar – o
jeito era procurar comovê-la. Veio caminhando
desconsolado até a sala, mostrou à mãe o que estava
carregando:
– Olha aí, mamãe: é um filhote...
Seus olhos súplices aguardavam a decisão.
– Um filhote? Onde é que você arranjou isso?
– Achei na rua. Tão bonitinho, não é, mamãe?
Sabia que não adiantava: ela já chamava o filhote de
isso. Insistiu ainda:
– Deve estar com fome, olha só a carinha que ele faz.
– Trate de levar embora esse cachorro agora mesmo!
– Ah, mamãe... – já compondo uma cara de choro.
– Tem dez minutos para botar esse bicho na rua. Já
disse que não quero animais aqui em casa. Tanta
coisa para cuidar, Deus me livre de ainda inventar uma
amolação dessas.
O menino tentou enxugar uma lágrima, não
havia lágrima. Voltou para o quarto, emburrado:
A gente também não tem nenhum direito nesta
casa – pensava. Um dia ainda faço um estrago louco.
Meu único amigo, enxotado desta maneira!

o

5) Assinale a alternativa CORRETA, referente a
linguagem verbal e não verbal.

a) A primeira figura pode ser considerada uma linguagem
verbal e a segunda figura também.
b) A primeira figura poder ser considerada uma linguagem
verbal e a segunda figura uma linguagem não verbal.
c) A primeira figura pode ser considerada uma linguagem
não verbal e a segunda figura uma linguagem verbal.
d) Ambas são linguagens não verbais.
6) Assinale a qual classe gramatical, pertence as
seguintes palavras: “embora, lagrima e bonito ”.
a) Adverbio, substantivo e substantivo.
b) Substantivo, adjetivo e numeral.
c) Substantivo, adjetivo e artigo.
d) Adverbio, substantivo e adjetivo.

(Fernando Sabino).

1) Assinale a alternativa CORRETA referente a crônica:
“ O melhor amigo ”, de Fernando Sabino.
a) A crônica acima demonstra a amizade entre o menino
e o cãozinho encontrado na rua.
b) A crônica acima demonstra o carinho do menino e o
seu animal de estimação.
c) A crônica acima demonstra a amizade do menino e seu
amigo de classe.
d) Nenhuma das alternativas acima está correta.

7) Assinale a alternativa INCORRETA, referente a
ortografia das palavras abaixo.
a) Acetinado, açafrão.
b) Acesso, cresço.
c) Nessecidade, seisentos.
d) Estagio, despejar.
8) Assinale a alternativa CORRETA, referente ao uso
da crase.
a) Joana chegou às 10h.
b) Marcelo estuda à distância.
c) Estava à pensar.
d) Nenhuma das alternativas.

2) Assinale a alternativa CORRETA referente a
separação de silaba.
a) em-bur-ra-do, en-xo-ta-do.
b) a-mi-za-de, es-ti-mação.
c) fi-lh-o-te, es-tra-go.
d) nenhuma das alternativas acima está correta.

9) Assinale a alternativa INCORRETA, referente a
pontuação.
a) Maria, Pedro, Gloria e João foram passear.
b) O professor, nervoso, chamou os alunos para uma
conversa.
c) Rodolfo, chegou, viu, venceu.
d) Preocupado, o diretor convocou uma reunião.

3) Assinale a alternativa CORRETA, para o antônimo
de “melhor ” e o sinônimo de “amigo ”.
a) Pior, inimigo.
b) Pior, companheiro.
c) Melhor, adversário.
d) Nenhuma das alternativas.
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10) Marque I, para concordância verbal e II, para
concordância nominal e assinale a alternativa
CORRETA.
( ) Paulo e Maria Julia chegaram.
( ) médicos e enfermeiros estrangeiros.
( ) a língua chinesa e a alemã.
a) I, II e II.
b) II, I e II.
c) I, I e II.
d) II, II e I.

a) Editor de texto, Word.
b) Planilha eletrônica, Excel.
c) Navegador, Google Chrome.
d) Nenhuma das alternativas.
17) Assinale a alternativa CORRETA, referente ao
dispositivo utilizado para a entrada de informações
pelo usuário.
a) Teclado.
b) Impressora.
c) Monitor.
d) Nenhuma das alternativas.

11) Assinale a alternativa CORRETA, quanto ao
emprego dos pronomes.
a) País que as crianças não têm escola não tem futuro.
b) Pagar-lhes a dívida.
c) Ela falou conosco mesmo.
d) Nenhuma das alternativas.

18) Assinale a alternativa CORRETA, referente ao
dispositivo responsável pelas ações de clicar, segurar
e arrastar.
a) Impressora.
b) Monitor.
c) Mouse.
d) Nenhuma das alternativas.

12) Assinale a alternativa CORRETA, referente as
formas de pronomes de tratamento e colocação.
I-Você, vocês (no tratamento familiar).
II- O Senhor, a Senhora (no tratamento cerimonioso).
III- Vossa Excelência (V. Ex.ª, para altas patentes
militares, ministros, Presidente da República, pessoas
de alta categoria,
bispos e arcebispos).
IV-Vossa
Magnificência
(para
reitores
de
universidade).
a) Somente I, II e III, estão corretas.
b) Somente I, III e IV, estão corretas.
c) Todas alternativas acima estão corretas.
d) Nenhuma das alternativas.

19) Assinale a alternativa CORRETA, referente ao
procedimento em que todos os programas são
fechados e posteriormente o computador é desligado.
a) Desligar.
b) Login.
c) Adicionar aos favoritos.
d) Nenhuma das alternativas.
20) Assinale a alternativa correta, referente ao menu
do Windows, que possui acesso aos programas
instalados, ações de desligar, reiniciar e logoff
a) Menu arquivos.
b) Menu Iniciar.
c) Painel de controle.
d) Nenhuma das alternativas.

13) Assinale a alternativa CORRETA referente ao
emprego de tempos verbais.
I- Estou fazendo exercícios diariamente.
II- Ontem eu fiz uma série de exercícios.
III- Daqui a quinze minutos irei para a academia fazer
exercícios
IV- Ninguém relatou o seu delírio.
a) Somente I, II e III, pertencem aos tempos verbais:
presente, passado, pretérito mais-que-perfeito:
b) Somente I, III e IV, pertencem aos tempos verbais:
presente, passado, pretérito imperfeito.
c) Somente I, II, III e IV, pertencem aos tempos verbais:
presente, passado, futuro e pretérito perfeito.
d) Nenhuma das alternativas.

CONHECIMENTOS GERAIS
21) Sobre as políticas públicas, assinale a alternativa
CORRETA:
a) As políticas públicas podem ser formuladas
principalmente por iniciativa dos poderes executivo, ou
legislativo, a partir de demandas e propostas da
sociedade, em seus diversos seguimentos.
b) Políticas públicas são os programas de propagandas
políticas, ações e atividades desenvolvidas pelo Governo
Nacional, que visam assegurar os direitos da eleição
presidencial.
c) De acordo com as políticas públicas, todos os poderes
públicos em todas as esferas e níveis da administração
pública, estão obrigados a assegurar a participação do
governo. Está, portanto, não é mais uma preferência da
população.
d) Nenhuma das alternativas.

14) Indique a alternativa que contém apenas palavras
paroxítonas.
a) Guardião/pedestre/tatuagem/sabiá.
b) Xícara/tonelada/formação/espinho.
c) Mesa/rapidamente/pezinho/ideia.
d) Nenhuma das alternativas.
15) Indique a sequência que apresenta todas as
palavras com grafia correta.
a) Assafrão/ácido/açúcar.
b) Acém/antessala/condessa.
c) Fortísimo/dentussa/esvoaçar.
d) Nenhuma das alternativas.

22) Os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário são
os três pilares nos quais estão apoiados toda a
sociedade, pois determinam toda a dinâmica social e
política do País. Sendo assim, qual desses poderes
tem a função de fazer as leis e pelo que é composto?
a) Poder Judiciário. É composto pelos governadores e
Presidente da República.
b) Poder Executivo. É composto pelos Juízes e
Promotores de Justiça.
c) Poder Legislativo. É composto pela Câmara dos
Deputados e Senado Federal.
d) Nenhuma das alternativas.

INFORMÁTICA
16) Assinale a alternativa CORRETA, referente ao
programa ou aplicativo utilizado para ter acesso a
internet, em sites de notícias redes sociais entre
outras ferramentas?
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23) Sobre o poder Executivo, assinale a alternativa
CORRETA:
a) Cabe ao Poder Executivo executar as leis elaboradas
pelo Poder Judiciário, mas o Presidente da República
também pode iniciar esse processo.
b) No presidencialismo, o líder do poder executivo,
denominado senador, é escolhido pelo presidente, para
mandatos regulares, acumulando a função de juiz e chefe
da Administração Pública.
c) Existem dois papéis que a direção superior do Poder
Executivo cumpre: a de chefe de Estado e chefe de
Governo. A estrutura organizacional do Executivo vai
determinar a relação entre o chefe de Estado e de
Governo, respectivamente.
d) Nenhuma das alternativas.

28) O conceito de país central é utilizado para
descrever
os países que
têm
alto
nível
de
desenvolvimento econômico e social. Considerando
essa afirmação, assinale a alternativa CORRETA:
a) Os países desenvolvidos geralmente são os que
apresentam Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
elevado. Países que não entram em tais definições são
classificados como países emergentes ou periféricos.
b) Um dos critérios utilizados para essa classificação é o
Produto Interno Bruto (PIB) e o valor do produto mensal de
cada país.
c) O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mede duas
dimensões: riqueza e alimentação. É uma maneira
padronizada de avaliação e medida do bem-estar de uma
determinada população.
d) Nenhuma das alternativas.

24) Recentemente, nos Estados Unidos, um furacão
deixou mais de 1 milhão de pessoas sem energia
elétrica na Flórida ao avançar na direção da Costa do
Golfo, além de causar inúmeras mortes. Qual o nome
desse furacão?
a) Joana.
b) Irma.
c) Duna.
d) Nenhuma das alternativas.

29) “São países classificados como subdesenvolvidos
e que, no entanto, apresentam um relativo
desenvolvimento econômico e social em comparação
com as nações mais pobres do planeta.” Essa
afirmação refere-se aos:
a) Países Centrais.
b) Países Emergentes.
c) Países Periféricos.
d) Nenhuma das alternativas.

25) Sobre uma possível guerra entre a Coreia do Norte
e os Estados Unidos, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) A Coreia do Norte afirmou que testou com sucesso uma
bomba termonuclear, mais destrutiva que bombas
atômicas.
b) A Mercosul aceitou os lançamentos dos mísseis nortecoreanos e aprovou sanções à Coreia do Norte, que inclui
a liberação de importações de produtos.
c) A Rússia, antiga aliada da Coreia do Norte, declarou
que é a favor de parar o programa nuclear norte-coreano,
mas é contra os exercícios militares conjuntos dos EUA e
da Coreia do Sul.
d) Nenhuma das alternativas.

30) Atualmente, a ocorrência de mudanças é cada vez
mais frequente e rápida. Hoje, um conhecimento pode
ser considerado defasado em questão de dias.
Referente a isso, assinale a alternativa CORRETA:
a) No campo social, houve a diminuição populacional,
concentração
de
renda
e
enriquecimento,
desenvolvimento sustentável e a masculinização do
mercado de trabalho.
b) No campo econômico, houve o fechamento do mercado
chinês, a globalização, o efeito estufa, além do comércio
eletrônico e de livros.
c) No campo tecnológico, houve a microeletrônica,
circuitos integrados e internet, DNA, engenharia genética,
clones e Projeto Genoma Humano, além do uso de
satélites.
d) Nenhuma das alternativas.

26) O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
anunciou no dia 1º de junho de 2017 a decisão de
retirar o país do Acordo de Paris. Qual a função desse
acordo?
a) Define os compromissos globais na luta contra as
invasões de territórios e possíveis guerras futuras.
b) Proíbe os imigrantes de entrarem nos países que
integram o acordo sem autorização.
c) Reúne compromissos voluntários de 195 países para a
redução de gases de efeito estufa nas próximas décadas.
d) Nenhuma das alternativas.

31) Sabendo que os conflitos étnicos envolvem
questões religiosas, territoriais, políticas e culturais,
assinale a alternativa CORRETA:
a) No continente europeu houve a Guerra do Massacre,
onde a população que ansiava por direitos para a
população de origem albanesa foi massacrada.
b) No continente Asiático há o Conflito Étnico na
Caxemira, onde há resquícios do fim do imperialismo
inglês que colocam em confronto as etnias da região.
c) Na Irlanda, houve a Questão Irlandesa, onde o desejo
era conquistar a independência da Irlanda em relação ao
Brasil.
d) Nenhuma das alternativas.

27) Em relação aos aspectos históricos do município
de Cerro Largo – RS, assinale a alternativa CORRETA:
a) Na década de 1960 desmembraram-se de Cerro Largo
os atuais municípios de Roque Gonzales, São Paulo das
Missões e Porto Xavier, posteriormente São Pedro do
Butiá e Salvador das Missões.
b) A colonização oficial ocorreu no dia 4 de setembro de
1095. Estava fundada em terras férteis e cobertas por
mata virgem entre os rios Negro e Solimões, a colônia
Serro Azul, hoje município de Cerro Largo.
c) Na década de 1940 houve a primeira movimentação
pela emancipação, onde a iniciativa foi abortada por força
da população.
d) Nenhuma das alternativas.

32) O que é a Globalização?
a) É a contraprestação devida ao empregado pela
prestação de serviços, em decorrência do contrato de
trabalho.
b) É um processo econômico e social que estabelece uma
integração entre os países e as pessoas do mundo todo.
c) É todo processo natural que já existe na natureza sem a
interferência do homem.
d) Nenhuma das alternativas.
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I – Os complexos regionais é uma forma de regionalizar o
Brasil de uma maneira que capta melhor a situação sócioeconômica e as relações entre sociedade e o espaço
natural.
II – Além da divisão regional oficial, o IBGE criou esta
nova regionalização na década de 60.
III – Essa divisão não respeita o limite entre os estados. O
Norte de Minas Gerais encontra-se no Nordeste, enquanto
o restante do território mineiro encontra-se no Centro-Sul.
Quais as alternativas CORRETAS?
a) I e II.
b) II e III.
c) I e III.
d) Nenhuma das alternativas.

33) Referente a Globalização, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) Os grandes beneficiários da globalização são os
pequenos países, incluindo Haiti e Tailândia, com poucas
economias de exportação, pouco mercado interno e cada
vez menor presença mundial.
b) Uma característica da globalização é a busca pelo
barateamento do processo produtivo pelas indústrias.
Muitas delas produzem suas mercadorias em vários
países com o objetivo de reduzir os custos.
c) Para facilitar as relações econômicas, as instituições
financeiras criaram um sistema rápido, onde pagamentos
e transferências bancárias podem ser feitos em questões
de segundos através da Internet.
d) Nenhuma das alternativas.

39) Embora o Brasil tenha avançado na área social nos
últimos anos, ainda persistem muitos problemas que
afetam a vida dos brasileiros, dentre eles:
a) A falta de higiene, em que grande parte da população
trabalha mais do que o tempo permitido e não tem tempo
para cuidar da própria saúde.
b) O desemprego, onde a falta de uma boa formação
educacional e qualificação profissional de qualidade
atrapalham a vida dos desempregados.
c) O contraste racial, onde a maioria da população é negra
ou indígena e a distribuição de renda é igual para ambos,
exceto pardos.
d) Nenhuma das alternativas.

34) Assinale a alternativa em que descreve
corretamente o significado de relações internacionais.
a) É a construção da boa imagem de empresas ou
instituições perante o público interno e o externo.
b) São interações entre os seres vivos que vivem em um
determinado ambiente.
c) É a condução das relações entre povos, nações e
empresas nas áreas política, econômica, social, militar,
cultural, comercial e do direito.
d) Nenhuma das alternativas.
35) O Conceito Formação Econômico-Social é um dos
conceitos fundamentais da ciência marxista-leninista
da sociedade. Sendo assim, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) No conceito de formação econômico-social
encontramos as relações sociais de produção e toda a
vida espiritual da sociedade.
b) Há cinco formações econômico-sociais: o comunismo
primitivo, o escravismo, o feudalismo, o capitalismo e o
comunismo.
c) Seu principal objetivo é formar grupos de estudos para
conseguir formular conceitos de Marx.
d) Nenhuma das alternativas.

40) Infelizmente nosso planeta é afetado por vários
problemas ambientais, muitos deles provocados por
diversas ações humanas. Qual desses é o principal
problema?
a) A poluição de rios, lagos, mares e oceanos, provocada
por seres que habitam esses lugares, como peixes, algas
e anfíbios.
b) A poluição do ar por gases poluentes gerados
principalmente pela queima de combustíveis fósseis e
indústrias é um dos principais problemas ambientais.
c) O aquecimento global, causado pela explosão do nosso
gás de cozinha e pela queima de folhas secas ao ar livre.
d) Nenhuma das alternativas.

36) Dentre os conceitos citados, quais NÃO são
indicadores sócio-econômicos?
a) Índice de desenvolvimento humano, renda per capita e
coeficiente de Gini.
b) Oferta de Serviços públicos, impostos e troca de
dinheiro.
c) Taxa de desemprego, renda per capita e produto interno
bruto.
d) Nenhuma das alternativas.
37) Em relação as atividades urbanas, assinale a
alternativa CORRETA:
a) Considera-se como setor primário, aquele que
compreende as atividades que trata de obter alimentos e
matérias-primas do meio natural.
b) O meio rural compreende o espaço urbano, onde a sua
atividade produtiva é basicamente a agricultura, cultivando
vegetais como milho, arroz, feijão e trigo.
c) São atividades econômicas os processos de obtenção
de produtos com consumo baixo, bens destinados a cobrir
as necessidades e desejos em uma sociedade em
particular, porém com custo baixo para o produtor.
d) Nenhuma das alternativas.
38) Sobre os complexos regionais, considere as
afirmativas a seguir:

6

