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PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS 001/2021 
 

PROVA 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1 – Considerando o tema da concordância verbal, indique a alternativa correta nas 

frases abaixo. 

a) Tu é muito criança ainda. 

b) Tu és muito criança ainda. 

c) Queria falar com você, mas não te achei. 

d) Queria falar contigo, mas não vos achei. 

 

2 – Dentre as frases abaixo, indique qual é a correta. 

a) Essa é a minha casa. 

b) Estou usando esta blusa pela primeira vez. 

c) Este seu cachorro é muito engraçado. 

d) Esta sua saia é muito colorida. 

 

3 - Assinale a opção em que a forma verbal está errada, pelas regras de 

concordância. 

a) Existem hoje em dia diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. 

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

c) Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os 

agrotóxicos. 

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

clorados. 
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4 - Nos termos constituintes da oração, os termos essenciais são identificados como 

sendo: 

 

a) complementos verbais e sujeito. 

b) sujeito e predicado. 

c) complemento nominal e agente da passiva. 

d) adjunto adverbial, aposto e vocativo. 

 

5 – Na pontuação de frases, indique qual alternativa é incorreta quanto ao uso da 

vírgula. 

a) Maria, traga-me uma xícara de café. 

b) A educação, meus amigos, é fundamental para o progresso do país.  

c) Chegando de viagem, procurarei por você. 

d) As pessoas, muitas vezes são falsas. 

 

6 – Tratando-se do encontro vocal, assinale abaixo a alternativa que caracteriza um 

hiato. 

a) Sílaba. 

b) Sinônimo. 

c) Antônimo. 

d) Ceará. 

 

7 - Dentre as alternativas abaixo qual a que corretamente, corresponde a função 

sintática dos termos assinalados pelas aspas na frase: "O lucro", que é um dos 

incentivos do sistema, foi "excelente". 

a) objeto direto - adjunto adverbial. 

b) sujeito - predicativo do sujeito. 

c) sujeito - predicativo do objeto. 

d) predicativo do sujeito - predicativo do objeto. 



 

BAB                SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

8 - Nas palavras paroxítonas,  

a) a sílaba tônica é a última. 

b) a sílaba tônica é a penúltima. 

c) a sílaba tônica é a antepenúltima. 

d) não têm sílabas tônicas. 

 

  

INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS (ZIRALDO) 

9 - Um lobo, muito ferido devido a várias mordidas de cachorros, descansava doente 

e bastante alquebrado em sua toca. Como estava com fome, ele chamou uma ovelha 

que passava ali perto, e pediu-lhe para trazer um pouco da água de um riacho que 

corria ao lado dela. 

Assim, falou o lobo: -- “se você me trouxer água, eu ficarei em condições de conseguir 

meu próprio alimento.” – “Claro!” respondeu a ovelha. – “Se eu levar água para você, 

sem dúvida eu serei esse alimento.” 

 

Qual é a frase que apresenta uma opinião de um dos personagens do texto? 

 

a) Como estava com fome, ele chamou uma ovelha que ia passando. 

b) O lobo pediu que a ovelha trouxesse água para ele 

c)  Se eu levar água para você, sem dúvida eu serei esse alimento. 

d)   Um lobo repousava doente e bastante debilitado. 

 

10 – Não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram 

inquietos. Uns diziam que ia chover logo, outros diziam que ainda ia demorar. Mas 

não chegavam a uma conclusão. 

- Chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro, esclareceu a galinha. 
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- Ora que bobagem! Disse o sapo dentro da lagoa. Chove quando a água da lagoa 

começa a borbulhar suas gotinhas. 

- Como assim? Disse a lebre. Está visto que chove quando as folhas da árvores 

começam a deixar cair as gotas d’água que tem dentro. 

- Nesse momento começou a chover. 

- Viram? Gritou a galinha. O teto do meu galinheiro está pingando. Isso é chuva! 

- Ora, não vê que a chuva é a água da lagoa borbulhando? Disse o sapo. 

- Mas, como assim? tornava a lebre. Parecem cegos? Não veem que a água cai das 

folhas das árvores? 

 

A atitude da lebre diante das explicações dadas pelos outros animais foi de : 

a) dúvida interrogativa. 

b) aceitação resignada. 

c) conformismo exagerado. 

d) negação peremptória. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

11 – A partir de 2020 no Brasil, os preços dos derivados do petróleo tiveram uma alta 

impactante, em particular a gasolina em torno de 54% e o óleo diesel 46,1%. Este 

comportamento deve-se principalmente: 

a) ao aumento da produção de petróleo pelos países integrantes da OPEP. 

b) a desvalorização do real frente ao dólar americano e a política de 

acompanhamento dos preços internacionais em dólar desta commoditie. 

c) porque o Brasil desistiu da exploração do petróleo da camada pré sal. 

d) porque ainda importamos todos os derivados de petróleo que necessitamos.  

  

12- A paisagem natural é aquela em que predominam os aspectos originais da 

natureza como a vegetação, o relevo e a hidrografia. Assinale a alternativa abaixo que 

representa uma paisagem natural:  

a) floresta, conjunto de montanhas e avenidas.  
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b) rodovia, edifícios e geradores eólicos. 

c) geleira, floresta e conjunto de montanhas. 

 d) hidrelétrica, cidade e lago. 

 

13 - A teoria Evolucionista, abordada na obra A origem das espécies, que explica a 

origem dos seres humanos, foi desenvolvida por um cientista britânico que embarcou 

em 1831 para uma viagem que durou 5 anos, passando por vários pontos do mundo 

coletando e observando diversas formas de vida. Em qual das opções abaixo se 

encontra o nome deste cientista? 

a) Leonardo da Vinci. 
 
b) Albert Einstein. 
 
c) Charles Darwin. 
 
d) Nicolau Copérnico. 
 

 

14) História é a ciência que:  

 

a) estuda os acidentes históricos e geográficos do planeta Terra.  

b) se fundamenta unicamente em documentos escritos.  

c) estuda os acontecimentos do passado dos homens, utilizando-se dos vestígios que 

a humanidade deixou. 

d) estuda os acontecimentos presentes para prever o futuro da humanidade. 

 

 

15) Sabendo que os fatores bióticos estão relacionados com os seres vivos das 

comunidades, cada um desempenhando papeis diferentes no ecossistema, indique 

nas alternativas abaixo qual representa exemplo de fator biótico: 

 
a) Água. 
 
b) Fungo. 
 
c) Luz. 
 
d) Produtores. 
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16) Três veículos participam de uma prova em um circuito oval: o azul, o verde e o 

vermelho. Os três largaram juntos e mantiveram velocidades constantes. O azul leva 

6 minutos para completar uma volta. O verde leva 9 minutos para completar uma volta 

e o vermelho leva 18 minutos para completar uma volta. 

Depois que a prova começa, em quanto tempo eles passarão juntos novamente pelo 

mesmo local da largada? (dica utilize o mmc). 

a) 20 minutos. 

b) 18 minutos. 

c) 30 minutos 

d) 25 minutos. 

 

17) Uma padaria recebeu 3 encomendas de pão de queijo e assou 450 desses pães. 

A primeira encomenda ficou com 1/3 dos pães, e segunda com 2/5 deles. Quantos 

pães ficaram com a terceira encomenda? 

a) 220. 

b) 180. 

c) 120 

d) 130. 

 

18) A Via Láctea é a galáxia em que se encontra o Sistema Solar e, 

consequentemente, o planeta Terra. As galáxias são compostas por: 

a) estrelas, astros menores, gás, poeira e matéria escura. 

b) algumas micro- galáxias, estrelas e gás. 

c) astros e gás. 

d) somente por energia e matéria escura. 
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19) O Brasil possui uma extensa fronteira com diversos países sul-americanos. 

Analise as alternativas a seguir e assinale a que indica um estado brasileiro que não 

faz fronteira com qualquer outro país sul-americano:  

a) Amazonas. 

b) Tocantins. 

c) Pará. 

d) Rio Grande do Sul. 

 

20) Em 2021 nossa capacidade de estudar Marte dará um passo gigante com a 

chegada de três missões diferentes ao Planeta Vermelho, oriundas de várias 

nacionalidades. Quais são estes países? 

 

a) Rússia, Canadá e China. 

b) Taiwan, China e Estados Unidos. 

c) Estados Unidos da América, China e Emirados Árabes. 

d) Austrália, Rússia e América do Norte. 

 

 

            


