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PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIARIOS 01/2019 - CADERNO DE PROVA 

DATA: 31 DE MARÇO DE 2019          HORA DE INÍCIO : 14h  HORA DE TÉRMINO: 16h 
 

 

LEIA COM ATENÇÃO 
 
O candidato receberá do fiscal de sala: 

1)  Um Caderno de Questões contendo 20 (vinte) questões objetivas de múltipla escolha e uma Folha de 
Respostas personalizada da Prova Objetiva. Cada questão valerá 5 pontos. 

2)  Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões 
e a paginação estão corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for 
detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores. 

 3) A totalidade da Prova terá a duração de 2h (duas horas), incluindo o tempo para preenchimento da 
Folha de Respostas da Prova Objetiva.  

4) Iniciadas as Provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida 1h (uma hora de 
prova, devendo, ao sair, entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente o Caderno de Questões e a Folha 
de Respostas.  A Folha de Respostas da Prova Objetiva é o único documento válido para correção. 

5) Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos 
eletrônicos.  

 6) Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, 
que designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio 
durante o percurso. 

7) O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, 
não podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários.  

 8) Use caneta transparente de tinta preta ou azul. 

9) Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas. Para cada questão, 
existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que 
contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.  

 10) O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, quadrado a ela 
correspondente. 

11) Serão excluídos imediatamente do Processo Seletivo os candidatos que FOREM: 

- descorteses com qualquer dos fiscais de prova e demais componentes da equipe responsável pela 
aplicação das provas; 
- surpreendidos durante a realização da prova, comunicando-se com outros candidatos, ou 
consultando anotações e similares. 
 

BOA PROVA 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 
1) NÃO são paroxítonas as palavras: 
 
a)  salada - varanda - tarde.  
b)  leite - escada - senhora.  
c)  violetas - brigas – mesa. 
d)  amanhã - última - perdão.  
 
2) Aponte o ÚNICO conjunto onde há erro de divisão silábica: 
a)  flui-do, sa-guão, dig-no. 
b)  cir-cuns-cre-ver, trans-cen-den-tal, trans-pa-ren-te. 
c)  con-vic-ção, subma-ri-no, rit-mo. 
d)  ins-tru-ir, an-te-pas-sa-do, se-cre-ta-ri-a. 
 

3) Assinale a alternativa EM QUE TODAS as palavras estão separadas corretamente: 
a)  mas-sa, i-gu-al, miú-da. 
b)  cons-truir, igual, cri-ei. 
c)  cri-ei, as-pec-to, mi-ú-da. 
d)  me-da-lhões, pás-sa-ros, es-ta-çõ-es. 

4) Classificou-se, CORRETAMENTE, o grupo vocálico da palavra dada em: 
a)  caótico - ditongo nasal. 
b)  série - ditongo decrescente. 
c)  estóico - ditongo crescente. 
d)  viúva - hiato. 
 
5) Devem ser acentuadas TODAS as palavras da opção: 
a)  taxi - juri - gas.  
b)  ritmo - amor - lapis. 
c)  chines - ruim - jovem. 
d)  juriti - gratis - traz.                                                                                                                                                      
 
6) Assinale a alternativa CORRETA: 
a)  Todas as proparoxítonas são acentuadas.  
b)  As oxítonas terminadas em i ou u que não sejam acompanhadas de hiato são acentuadas. 
c)  As paroxítonas terminadas em a , e ou o são acentuadas. 
d)  As oxítonas terminadas em i,u, is, iz ou us são acentuadas . 
 
7)  Ocorre mesóclise em qual frase abaixo? 

a)  Ele não se preocupa com o futuro. 
b)  Ser-lhe-ia necessário um novo cargo. 
c)  Fale-me de amor. 
d)  Em se falando de problemas... 
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8) TEXTO I 
"Acho a maior graça. Tomate previne isso, cebola previne aquilo, chocolate faz bem, chocolate faz 
mal, um cálice de vinho diário não é problema, qualquer gole de álcool é nocivo, tome água em 
abundância, mas não exagere..." 
 
No período "qualquer gole de álcool é nocivo",  qual o ANTÔNIMO da palavra nocivo?      
a) maléfico. 
b) ruim. 
c) prejudicial. 
d) inofensivo.      
 
9) TEXTO II 
"Descendo o rio Negro, no Amazonas, o contraste da frondosa copa de uma árvore, muito acima das 
outras, atiça a ir ao seu encontro. Deve ser uma "sumaumeira", que um livro de viagem apresenta 
como tendo no máximo 40 metros de altura. Para o piloto da embarcação, descendente dos índios 
"baniwa", ia pra lá dos 50 metros e seu tronco não podia ser abraçado ao mesmo tempo pelos 
guerreiros de uma tribo. Era necessário conferir." 
 
O modo como o descendente dos "baniwa" se referiu ao tronco da "sumaúma"aponta para: 
 
a) a altura dos galhos e da copa dessa árvore, no meio das outras. 
b) os desentendimentos comuns entre guerreiros de uma tribo indígena. 
c) o fato de ser a árvore sagrada, e não poder ser tocada por ninguém.  
d) a enorme circunferência de seu tronco, bem maior que o das outras árvores. 
 
 
10) Assinale o conjunto em que todas as palavras NÃO são substantivos comuns de dois gêneros: 
a) estudante, dentista, motorista. 
b) cadáver, mulher, sabiá. 
c) indígena, colega, pianista. 
d) jornalista, estudante, artista. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

11)  “O Regime Geral de Previdência Social registrou déficit de R$ 13,8 bilhões no último mês de janeiro, 

uma queda de 9,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. A diferença é resultado de uma 

arrecadação de R$ 32,3 bilhões e de uma despesa de R$ 46,1 bilhões. A arrecadação teve aumento de 

8,9%, se comparada a janeiro de 2018, e a despesa subiu 2,7%  ̶passou de R$ 44,9 bilhões para R$ 46,1 

bilhões em janeiro deste ano. Os números estão corrigidos pelo INPC.”  

Quais são os benefícios da Previdência Social atualmente? 
a) Aposentadoria por idade, Aposentadoria por invalidez, Aposentadoria por tempo de contribuição, 
Aposentadoria especial, Auxílio-doença, Auxílio-acidente,Auxílio-reclusão; Pensão por morte, Pensão 
especial (Síndrome da Talidomida),Salário-maternidade e Salário-família. 
 
b)Aposentadoria por idade, Aposentadoria por invalidez, Aposentadoria por tempo de contribuição e 
Aposentadoria geral. 
 
c) Aposentadoria por idade, Aposentadoria por invalidez, Aposentadoria por tempo de contribuição, 
Aposentadoria especial, Auxílio-doença, Auxílio-sinistro e Auxílio-reclusão. 
 
d) Pensão por morte, Pensão especial (Síndrome da Talidomida), Salário-maternidade e Salário-
paternidade. 



 
 

  
Página 4 

 
  

 

12) “Muitas pessoas consideram o 8 de Março apenas uma data de homenagens às mulheres, mas, 

diferentemente de outros dias comemorativos, ela não foi criada pelo comércio - e tem raízes históricas 

mais profundas e sérias. Oficializado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1975, o chamado 

Dia Internacional da Mulher é comemorado desde o início do século 20. Hoje, a data é cada vez mais 

lembrada como um dia para reivindicar igualdade de gênero e com protestos ao redor do mundo - 

aproximando-a de sua origem na luta de mulheres que trabalhavam em fábricas nos Estados Unidos e 

em alguns países da Europa.”   

Qual a origem histórica para comemoração desta data no Brasil? 

a) A origem da data escolhida para celebrar as mulheres tem algumas explicações históricas. No Brasil, é 
muito comum relacioná-la ao incêndio ocorrido em Nova York no dia 25 de março de 1911 na Triangle 
Shirtwaist Company, quando 146 trabalhadores morreram, sendo 125 mulheres e 21 homens (na 
maioria, judeus), fato que trouxe à tona as más condições enfrentadas por mulheres na Revolução 
Industrial. 
 
b) A origem está relacionada ao acontecimento no vilarejo de Salem, ao norte de Boston, na colônia de 
Massachusetts Bay, Nova Inglaterra, Sarah Goode, Sarah Osborne e Tituba, uma escrava indígena de 
Barbados, foram acusadas em 1º de março de 1692 de prática ilegal de feitiçaria. Naquele mesmo dia, 
Tituba, possivelmente debaixo de coerção, confessou o crime, encorajando as autoridades a iniciar uma 
caça às bruxas de Salem. A onda de intolerância e fanatismo religioso que se seguiu vitimou no início 
quase 20 pessoas. 
 
c) A origem diz respeito ao dia 30 de maio de 1431, data que morria na cidade de Ruão, na França, a 
heroína Joana d Arc. Ela morreu queimada na fogueira, acusada de bruxaria. Nascida no dia 7 de janeiro 
de 1412, na cidade de Domrémy-la-Pucelle, ela passou de bruxa à santa padroeira da França e também 
é considerada heroína da Guerra dos Cem Anos. A mártir francesa foi canonizada em 1920, pelo Papa 
Bento XV, quase cinco séculos após sua morte. Dois anos depois, ela foi declarada padroeira da França. 
O Parlamento francês também estabeleceu uma festa nacional em sua honra no segundo domingo de 
maio. 
 
d) Celebrada devido à assinatura da Lei Áurea, realizada pela princesa Isabel enquanto regente do trono, 
em 13 de maio de 1888, que decretou o fim de todas as atividades escravistas do Brasil. 
 
 
 
13)  O BokoHaram é um grupo terrorista que, muitas vezes, é denominado como “grupo radical 
islâmico”, pois as suas ações correspondem ao fundamentalismo religioso de combate à influência 
ocidental e de implantação radical da lei islâmica, a sharia. O nome BokoHaram significa “a educação 
não islâmica é pecado” ou “a educação ocidental é pecado” na língua Hausa.   
 
O BokoHaram é originário de qual região: 
a) Butão. 
b) Afeganistão. 
c) Nigéria. 
d) Marrocos. 
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14) O Papa Francisco foi o primeiro Jesuíta a se tornar Papa. Ao ser eleito, na Capela Sistina, 
perguntaram a Bergoglio se aceitava. E ele disse: “Eu sou um grande pecador. Mas, confiando na 
misericórdia e paciência de Deus, no sofrimento, aceito”. 
Este ano o Papa comemorou quantos anos de pontificado? 
 
a) 5 anos.  
b) 6anos. 
c) 4 anos.  
d) 3 anos. 
 

15) No dia 14/03/2018 foi assassinada em um atentado ao carro onde estava. 13 Tiros atingiram o 

veículo, matando também o motorista Anderson Pedro Gomes. Quem mandou matar mal podia 

imaginar que ela era semente, e que milhões de mulheres em todo mundo se levantariam no dia 

seguinte. 

Esta expressão refere-se a qual ativista ? 
a) Benedita da Silva. 
b) Rosena Sarney. 
c) Marielle Franco. 
d) Luiza Erundina. 
 

16) Para conquistar o seu 20º título, a Escola de Samba deu uma aula de história na Sapucaí. Mas foi 

uma história alternativa, com destaque para heróis da resistência negros e índios em vez dos 

personagens tradicionais das páginas de livros escolares. 

Esta frase refere-se à Campeã do Carnaval de 2019 na Sapucaí que foi: 
a) Beija-Flor. 
b) Mangueira. 
c) Vila Isabel. 
d) Portela. 
 

17)  “A Câmara aprovou projeto de lei que torna crime o assédio moral no trabalho. A proposta segue 

para apreciação no Senado. Pelo texto, configura assédio moral quem ofender reiteradamente a 

dignidade de alguém, causando-lhe dano ou sofrimento físico ou mental, no exercício de emprego, 

cargo ou função.”  

Esse projeto lei foi aprovado em qual ano: 
a) 2015. 
b) 2019. 
c) 2017. 
d) 2012. 

 

 

 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/carnaval/2019/noticia/2019/03/05/mangueira-reconta-historia-do-brasil-em-desfile-com-herois-da-resistencia-negros-e-indios.ghtml
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18) "No dia 25 de janeiro deste ano, a barragem da Mina Córrego do Feijão se rompeu, matando 

dezenas de pessoas e contaminando o Rio Paraopeba, um dos afluentes do Rio São Francisco. Os 

rejeitos devastaram a área administrativa da mineradora, incluindo o refeitório, onde muitos 

trabalhadores almoçavam na hora do rompimento. A usina ITM de beneficiamento também foi atingida, 

assim como vagões de trens e veículos que estavam na empresa.  

Após varrer a mineradora, a lama atingiu comunidades de: 

a) Brumadinho. 
b) Sobradinho. 
c) Mariana. 
d) Vale. 
 

19) “O jovem José Vitor Ramos, de 18 anos, que foi ferido por um machado durante o ataque à Escola 

Estadual Professor Raul Brasil, "inspira cuidados psicológicos, pois ainda tem receio de deixar a unidade 

hospitalar", informou o boletim médico do Hospital Santa Maria. José Vitor chegou a pé no hospital com 

o machado pendurado no ombro. Foi operado e, segundo o hospital, seu estado de saúde é estável.”  

Este relato refere-se a um massacre na cidade de: 
a) Olinda. 
b) Petrópolis. 
c) Ouro Preto. 
d) Suzano. 
 

20) Qual o significado de BREXIT? 

a) Brexit é a abreviação de BritainExit, uma expressão inglesa que significa “Saída Britânica”, na tradução 

literal para o português. Este termo se refere ao plano que prevê a saída do Reino Unido da União 

Europeia (UE). 

b) É uma expressão francesa que significa a entrada da França no Reino Unido da União Europeia. 

c) É um Partido Político inglês, reacionário e extremista que prega a saída britânica na União Europeia. 

d) É uma expressão que significa o êxito da atuação inglesa no Reino Unido da União Europeia. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/ao-vivo/barragem-da-vale-se-rompe-em-brumadinho-na-grande-bh.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/02/02/rio-paraopeba-esta-morto-a-40-km-de-distancia-da-barreira-rompida-em-brumadinho-aponta-analise.ghtml

