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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia atentamente o texto. 
 
1. Três irmãos, há muito e muito tempo, viviam em uma 
2. pequena aldeia no antigo reino do Congo. Os rapazes 
3. eram perdidamente apaixonados pela princesa real.  
4.Mas, como eram simples aldeões, sabiam que nenhum 
5. deles poderia se casar com a moça. Desiludidos, os três 
6. saíram mundo afora, em busca de uma nova vida.  
7. Andaram, andaram e andaram, durante dias e noites 
8. infindáveis, através de florestas e desertos, até  
9. alcançarem um povoado oculto entre as montanhas.  
10.Apavorados, descobriram que o misterioso lugar era 
11.habitado por seres dotados de poderes sobrenaturais.  
12. Os três, imediatamente, foram aprisionados e  
13.obrigados atrabalhar como escravos. Como um  
14.sempre ajudava os outros, todas as tarefas foram  
15.concluídas. Por isso, após um ano de cativeiro, foram  
16.soltos. E, como prêmio pelos serviços prestados, cada  
17.um recebeu um presente mágico. [...] 
 

BARBOSA, Rogério Andrade. Os três irmãos.  
Folha de S. Paulo, São Paulo, 18 nov. 2006. 

 
 
01 – Considerando o sentido que as palavras apresentam 
no texto, em qual das alternativas abaixo a substituição 
vocabular proposta NÃO seria apropriada? 

a) infindáveis (l. 8) – SEMFIM 
b) oculto (l. 9) – ESCONDIDO  
c) desiludidos (l. 5) – CONFIANTES 
d) misterioso (l. 10) – ENIGMÁTICO 
e) tarefas (l.14) – INCUMBÊNCIAS  

 
02 – Há INCORREÇÃO na grafia das palavras em: 

a) ascensão – conciso  
b) tescido – conciência 
c) nascimento – conceito  
d) piscina – concentração  
e) adolescente – conceder  

 
03 – As sílabas das palavras NÃO foram corretamente 
separadas em: 

a) al – dei – a  /  in – fin – dá – veis 
b) con – clu – í – da  /sa – bi – am 
c) al – de – ões  /  o – bri – ga – dos 
d) mis – te – rio – so  / po – vo – ado 
e) so – bre – na – tu – rais  /  ir – mãos  

 
 
04 – Assinale a alternativa em que há SOMENTE palavras 
POLISSÍLABAS. 

a) poderia – povoado  

b) princesa – aldeões  
c) florestas – desertos  
d) obrigados – escravos  
e) pequena – apaixonados  

 
05 – De modo geral, para que se obtenha o SINGULAR de 
um vocábulo, basta que retiremos de seu final o -s, sem 
fazer quaisquer outras alterações. Das palavras 
relacionadas a seguir, APENAS uma obedece a esta regra. 
Identifique-a. 

a) aldeões 
b) rapazes 
c) infindáveis  
d) aprisionados 
e) sobrenaturais 

 
06 – Todas as palavras são ANTÔNIMAS, EXCETO as da 
alternativa: 

a) antigo – atual 
b) sempre – nunca  
c) pequena – grande  
d) simples – complexo  
e) apavorados – assustados 

 
07 – Qual das opções contém uma palavra OXÍTONA?  

a) infindáveis 
b) prêmio 
c) através 
d) mágico 
e) três 

 
08 – Na linha 14, a vírgula foi utilizada após a palavra 
OUTROS para:  

a) isolar um aposto 
b) isolar um vocativo 
c) separar orações coordenadas assindéticas 
d) isolar uma oração que vem intercalada dentro do 

período 
e) separar uma oração subordinada adverbial que 

vem antes da principal 
 
09 – Qual o único verbo que NÃO foi conjugado no 
pretérito imperfeito do indicativo? 

a) poderia (l. 5) 
b) ajudava (l. 14) 
c) sabiam (l. 4) 
d) viviam (l. 1) 
e) eram (l. 3) 
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10 – Em qual das frases há um ERRO de concordância 
nominal? 

a) MEIO contrariados os irmãos partiram da aldeia 
onde moravam. 

b) À medida que os dias passavam, MENAS tarefas 
precisavam ser realizadas. 

c) Eles MESMOS decidiram abandonar a aldeia em 
que haviam nascido.  

d) Os três irmãos disseram OBRIGADO quando 
receberam os presentes mágicos. 

e) Os irmãos estavam DESILUDIDOS, por isso 
decidiram partir em busca de uma nova vida. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11 – NÃO constam entre os cargos que vão participar das 
eleições, no Brasil, em 2022: 

a) Presidente da República e Senadores 
b) Vice-Presidente e Vice-Governadores   
c) Deputados Estaduais e Federais 
d) Governadores e Senadores. 
e) Prefeitos e Vereadores. 

 
12 – Cidadania pode ser definida como a posse de 
diversos tipos de direitos e de deveres. Entre os deveres 
do cidadão brasileiro podemos citar: 
 
I – cumprir a legislação; 
II–respeitar aos outros; 
III –escolher os governantes do seu país 
 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item III 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. 

 
13 – A consciência ecológica proporciona um 
conhecimento vital para: 
 
I - Compreender o meio ambiente em que se vive. 
II - Preservar os recursos naturais e a biodiversidade 
III - Perceber o planeta, como um ambiente que não 
precisa ser cuidado. 
 
Qual a alternativa correta? 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
14 – Qual a alternativa INCORRETA sobre a história do 
Brasil: 

a) Brasil é um país que pertenceu a Portugal desde 
sua descoberta até sua independência. 

b) A independência do Brasil ocorreu em 1822. 
c) O Brasil começou a ser colonizado em 1530. 
d) A atual bandeira do Brasil foi adotada pelo 

presidente Fernando Collor de Melo. 
e) O presidente que governou o Brasil por mais 

tempo foi Getúlio Vargas. 
 
15 – Em relação a geografia do Brasil podemos afirmar: 
 
I - O Brasil é o maior país da América do Sul. 
II - Devido a sua extensão o Brasil foi dividido em 5 
regiões. 
III - Do lado oeste o Brasil faz fronteira com todos os 
países da América do Sul. 
IV - Do lado leste o Brasil faz fronteira com o Oceano 
Atlântico. 
 
Qual a alternativa correta? 
 

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, II e IV estão corretos. 
e) Apenas os itens II, III e IV estão corretos 

 
16 – Atualmente, faz parte das discussões em nível 
mundial, o conceito de energias limpas e renováveis. 
Qual a alternativa INCORRETA sobre o tema? 
Analise os itens em relação às energias alternativas. 
 

a) Podem ser consideradas a energia eólica e a 
energia solar, como alternativas. 

b) Tanto a energia eólica como a energia solar 
deixam resíduos no meio ambiente. 

c) As duas alternativas são fontes renováveis e 
podem ser transformadas em energia elétrica 

d) O álcool de cana voltou a ser pauta, mas de 
forma reduzida na sua produção e venda. 

e) A matéria-prima da energia eólica não contribui 
para o efeito estufa. 
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17 – Em relação à localização do Município de Barra do 
Quaraí, podemos afirmar: 
 
I - Barra do Quaraí é um município brasileiro do estado 
do Rio Grande do Sul. 
II - Barra do Quaraí é o município mais central do 
estado do Rio Grande do Sul. 
III - O município ocupa a área de confluência entre o Rio 
Uruguai e o Rio Quaraí, 
 
Qual a alternativa correta? 

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 – Sobre o Município de Barra do Quaraí, podemos 
afirmar: 
 
I - Segundo os dados do IBGE, a população estimada 
em 2021 era de mais de 4.000 habitantes.  
II - Município possui uma área maior que 1.000,000 
km². 
III - Barra do Quaraí é um município que está situado a 
aproximadamente 400 km de Porto Alegre, capital do 
estado. 
 
Qual a alternativa correta? 

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 

 
19 – Sobre a história do Município de Barra do Quaraí, 
qual a alternativa INCORRETA? 
 
I – A colonização do local onde hoje é Barra do Quaraí 
iniciou ainda na época do Brasil Colônia. 
II – A grande maioria da população do município é de 
descendentes de escravos 
III – A data da criação do município de Barra do Quaraí é 
28 de dezembro de 1995. 
 
Qual a alternativa correta? 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
20 – De acordo com o Art. 11 da Lei nº 11.788, de 25 de 
setembro de 2008 – A duração do estágio, na mesma 
parte concedente, exceto quando se tratar de estagiário 
portador de deficiência, não poderá exceder: 

a) 6 (meses) anos; 
b) 1 (um) anos;  
c) 2 (dois) anos; 
d) 3 (três) anos;  
e) 4 (quatro) anos.  

 
 


