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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia atentamente o texto. 
 
1. As formigas são animais invertebrados, com o maior 
2. número de espécies do grupo dos insetos. Existem 
3. aproximadamente 18.000 espécies de formigas. No  
4. Brasil, são cerca de 2.000 espécies, sendo o país com  
5. a maior diversidade de formigas das Américas.   
6. Anatomicamente, as formigas apresentam três pares de   
7. pernas, um par de olhos compostos, um par de antenas  
8. e um par de mandíbulas. O par de mandíbulas compõe  
9. o seu aparelho bucal mastigador, essencial para os seus 
10. hábitos de vida. Quanto à alimentação, pode-se dizer  
11. que varia conforme a espécie. As formigas cortadeiras,  
12. por exemplo, alimentam-se de fungos que cultivam em  
13. seu formigueiro. Enquanto isso, outras espécies  
14. utilizam seiva de plantas, néctar, carapaças de insetos  
15. e restos de alimentos humanos para sua alimentação.  
16. [...] As formigas são insetos sociais que vivem em  
17. colônias, onde os indivíduos fazem as divisões das 
18. tarefas. Em uma colônia, encontramos a rainha, as 
19. operárias e os machos. [...] 

 
https://www.todamateria.com.br/formigas/ 

 
 

 
01 – Sabe-se que as formigas são INSETOS SOCIAIS. 
Isso significa que elas: 
a) são o maior número de espécies do grupo dos insetos 
b) vivem em colônias e dividem tarefas  
c) apresentam a maior diversidade de formigas das 

Américas 
d) alimentam-se de fungos 
e) possuem um aparelho bucal mastigador, essencial para 

os seus hábitos de vida 
 
 
02 – As palavras NÃO foram grafadas corretamente em: 
a) sensura – ceguinte    
b) sedução – cédula  
c) sede – ceifar  
d) sedoso – celebridade  
e) segredo – cemitério  
 
 
03 – A divisão silábica dos vocábulos está INCORRETA 
em: 
a) a – ni – mais  /  di – vi – sões  
b) com – pos – tos  /  man – dí – bu – las  
c) há – bi – tos  /  so – ci – ais   
d) ma – i – or  /  es – sen – cial  
e) for – mi – guei – ro  /  ca – ra – pa – ça  

04 – Indique a alternativa em que há SOMENTE palavras 
TRISSÍLABAS. 
a) utilizam – alimentos  
b) operárias – hábitos  
c) aparelho – essencial  
d) diversidade – compostos  
e) formigas – divisões  
 
05 – De modo geral, para que se obtenha o plural de um 
vocábulo, basta acrescentar ao seu final um -s, sem fazer 
quaisquer outras alterações. Isso é o que acontece com a 
palavra da opção: 
a) par 
b) essencial 
c) exemplo 
d) alimentação 
e) país 
 
06 – As palavras são ANTÔNIMAS apenas em: 
a) encontramos – achamos  
b) maior – menor 
c) hábitos – costumes  
d) essencial – indispensável   
e) tarefa – trabalho  
 
07 – Todas as palavras relacionadas abaixo são 
proparoxítonas, EXCETO a da alternativa: 
a) número 
b) mandíbulas 
c) hábitos 
d) néctar 
e) Américas  
 
08 – As vírgulas antes e depois de POR EXEMPLO (linhas 
11 e 12) servem para: 
a) isolar uma expressão explicativa 
b) isolar um aposto 
c) isolar um vocativo 
d) isolar um adjunto adverbial 
e) isolar uma oração que vem intercalada no período 
 
 
09 – O TEMPO VERBAL predominantemente utilizado no 
texto é o: 
a) pretérito perfeito do indicativo  
b) pretérito imperfeito do indicativo 
c) presente do indicativo 
d) presente do subjuntivo 
e) futuro do presente do indicativo 
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10 – Considerando as regras de concordância verbal, qual 
das formas abaixo seria adequada para substituir o verbo 
EXISTIR (linha 2) por HAVER? 
a) haveria 
b) haviam 
c) havia 
d) hão  
e) há  
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
11 – Cidadania pode ser definida como a posse de 
direitos civis, direitos sociais e direitos políticos. Entre os 
direitos sociais, constam direito: 
 
I - à educação, à saúde, à alimentação e à moradia;  
II - ao trabalho, à segurança, à previdência social, ao 
lazer e ao transporte; 
III - de votar e de ser candidato nas eleições. 
 
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. 
 
12 – Analise os itens sobre a importância da consciência   
ecológica: 
 
I - Tem o papel fundamental de nos fazer refletir para 
agir;  
II - Proporciona um tipo de conhecimento muito rico e 
verdadeiramente vital para a preservação dos recursos 
naturais; 
III – É uma forma compreender a biodiversidade e suas 
consequência, de todos nós. 
 
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. 
 

13 – Analise os itens em relação à geografia brasileira:  
I – O Brasil faz fronteira com o Oceano Atlântico do lado 
leste. 

II - O Brasil faz fronteira com todas as nações da América 
do Sul.  
III- O Brasil é o maior país em extensão da América do 
Sul e ocupa o 5° lugar no mundo.  
Qual a alternativa correta? 
a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item I 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
14 – Sobre as datas da história do Brasil, qual a 
alternativa INCORRETA? 
a) O Brasil foi descoberto pelos portugueses no ano de 

1500.  
b) O inicio da colonização, do território brasileiro, teve 

inicio em 1530. 
c) Em 1808, houve a transferência da corte portuguesa 

para o Brasil 
d) Em 1825, o Estado do Brasil foi elevado à condição de 

reino unido a Portugal 
e) Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a 

Independência do Brasil.  
 
15 – Analise os itens sobre os cuidados com o meio 
ambiente: 
 
I – Para os cuidados com o meio ambiente, o uso de 
tecnologias autossustentáveis  não deve ser usado.  
II – A consciência ecológica é a compreensão de que é 
necessário cuidar da natureza e preservá-la.  
III – A educação ambiental tem como objetivo despertar  
uma consciência ecológica  
 
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. 
 
 
16 – Analise os itens em relação as eleições no Brasil e 
assinale a correta: 
a) Em 2018, houve eleições para Presidente da 

República, Vice-Presidente, Deputados e 
Vereadores. 

b) Em 2020, houve eleições para Prefeitos, Vice 
Prefeitos e Vereadores. 

c) Em 2020, houve eleições para Governadores, Vice-
Governadores e Senadores. 

d) Em 2022, houve eleições para Governadores, Vice-
Governadores e Prefeitos. 

e) Em 2024, haverá eleições para Prefeitos, Vice- 
Prefeitos e Senadores. 

 

17 – Em relação à história do Município de Barra do 
Quaraí, podemos afirmar: 

I - O projeto da futura povoação de Quaraí foi traçado em 
1858, pelo Coronel José Vitório Soares Andrea  

II - A freguesia de São João Batista de Quaraí foi criada 
em 15 de dezembro de 1897.  

III - A Lei provincial nº 972/1875, criou o município, que 
foi instalado a 6 de outubro de 1875. 

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. 

 

 

https://blog.g7juridico.com.br/wp-content/uploads/2018/09/direitos-e-deveres-do-cidadao-brasileiro-2.png
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=José_Vitório_Soares_Andrea&action=edit&redlink=1
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18 – Analise os itens sobre o Município de Barra do 
Quaraí: 

 

I – O município é banhado pelo Rio Quaraí, que tem 351 
km de extensão, no município. 

II – Quaraí faz parte da Mesorregião do Sudeste Rio-
Grandense.  

III – A localização do município é conhecida pelos 
brasileiros como região nordestina.  

 

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 às informações em relação ao Município de 
Barra do Quaraí, qual a alternativa INCORRETA? 

a) Quaraí tem como principais atrativos o Cerro das 
Cavernas e do Morro de Tarumã.  

b) O Município faz parte do bioma dos pampas, com  a 
maioria do território constituída por campos. 

c) Quaraí mesmo sendo pequena, é multicultural, pois 
conta com populações de diferentes origens. 

d) No município o tempo muda em diferentes  épocas do 
ano, como os veranicos e o frio em dias do verão. 

e) O município é banhado pelo rio Uruguai, mas também 
pelo rio Ibicuí. 

 
20 – De acordo com o Art. 6º da Lei nº 11.788/2008 – O 
local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro 
de partes cedentes, organizado: 
 
I - pelas instituições de ensino ou pelos agentes de 
integração. 
II - pelos agentes de integração ou pelos estagiários. 
III - pelas instituições de ensino ou pelos familiares. 
 
Qual a alternativa correta? 
a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item I está correto. 
c) Apenas o item II está correto. 
d) Apenas o item III está correto. 
e) Nenhum dos itens está correto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Quaraí
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerro_de_Tarumã&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerro_de_Tarumã&action=edit&redlink=1

