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Assinatura do Candidato 
 
 

Informações importantes: 
 
 

 Antes de iniciar a prova confira todos os seus dados na Grade de Respostas e assine a mesma; 
 
 Esta prova contém 20 questões objetivas e terá duração total de 01 hora e 30 minutos; 

 
 Para cada questão existe somente uma alternativa correta; 

 
 Com caneta de tinta azul ou preta, assinale na prova a alternativa que julgar correta e, após, 

transfira para a “Grade de Respostas”; 
 
 Cuidado no preenchimento da Grade de Respostas, pois não serão substituídas em caso de 

rasura; 
 
 Não serão computadas as questões não assinaladas na grade e as questões que contenham 

mais de uma resposta, emenda ou rasuras; 
 
 Os monitores de sala não esclarecerão dúvidas sobre a prova durante a sua realização. 

 
 
 

 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia atentamente o texto. 

 
1. Abelhas e borboletas são os animais polinizadores mais 
2. conhecidos. O que talvez algumas pessoas não saibam 
3. é que, há muito tempo, as moscas também têm um  
4. papel expressivo no processo de polinização. 
5. Em um estudo publicado no último dia 10 de março no  
6. periódico Current Biology, pesquisadores apresentaram  
7. a análise de um fóssil de uma mosca de 47 milhões de  
8. anos e, surpreendentemente, conseguiram resgatar  
9. detalhes sobre o passado a partir... Da barriga do inseto. 
10. O abdômen protuberante sugeria que a barriga ainda  
11. deveria estar cheia graças ao último alimento ingerido. 
12. A equipe, liderada por Fridgeir Grímsson, da  
13. Universidade de Viena, na Áustria, investigou o fóssil  
14. da espécie Hirmoneura messelense, encontrado na  
15. Alemanha. - As moscas eram os principais  
16. polinizadores em antigos ecossistemas e podem até  
17. ter ofuscado as abelhas -, afirma Grímsson. 
 

12/03/2021 
Fonte:  Revista Galileu (online), seção Notícias  

 
 
01 – Qual a alternativa INCORRETA em relação ao 
texto? 

a) O texto foi publicado em março de 2021 
b) A fonte do texto é a Revista Galileu  
c) O texto foi publicado em formato digital  
d) A matéria é de autoria de Fridgeir Grímsson 
e) O texto foi publicado em uma seção chamada 

Notícias 
 

 
02 – De acordo com o texto, os insetos mais conhecidos 
por realizarem a polinização são:  

a) moscas e borboletas 
b) borboletas e abelhas 
c) abelhas e moscas 
d) abelhas, moscas e borboletas 
e) moscas e fósseis 

 
 
03 – Os resultados obtidos no estudo reportado no texto 
sugerem que: 

a) não existiam abelhas no período em que 
surgiram as moscas 

b) as abelhas tornaram-se predadoras de 
borboletas e moscas 

c) as moscas surgiram na Áustria, especificamente 
em Viena 

d) espécies de moscas podem ter ofuscado, ou 
seja, assassinado abelhas 

e) as principais polinizadoras em antigos 
ecossistemas eram as moscas  

 
 
 
 

 
 
04 – O fóssil de que trata o texto foi encontrado em 
território: 

a) austríaco 
b) alemão 
c) brasileiro 
d) egípcio 
e) vienense 

 
 
05 – Assinale a palavra do texto que apresenta divisão 
silábica incorreta. 

a) mar-ço 
b) es-tu-do 
c) a-ni-ma-is 
d) al-gu-mas 
e) ex-pres-si-vo 

 
 
06 – Qual alternativa a seguir NÃO traz uma palavra 
dissílaba retirada do texto? 

a) mosca 
b) fóssil 
c) papel 
d) tempo 
e) ainda 

 
 
07 – Qual alternativa a seguir traz uma palavra oxítona 
retirada do texto? 

a) anos 
b) barriga 
c) talvez 
d) pesquisadores 
e) passado 

 
 
08 – O substantivo MOSCAS (l. 3), quanto à flexão de 
número e quanto ao gênero, é classificado, 
respectivamente, como:  

a) feminino – singular 
b) masculino – singular 
c) feminino – plural 
d) plural – masculino 
e) plural – feminino 

 
 

09 – Assinale o termo a seguir que é um antônimo de 
CHEIA (l. 11). 

a) vazia 
b) grande 
c) estufada 
d) palpável 
e) protuberante 
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10 – Se a palavra PESQUISADORES (l. 6) fosse 
flexionada para o FEMININO, quantas outras palavras 
teriam de ser obrigatoriamente alteradas até o final da 
linha 9, mantendo-se a frase sintaticamente correta? 

a) 0 palavras 
b) 1 palavra 
c) 2 palavras 
d) 3 palavras 
e) 4 palavras 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
11 – A cidadania é constituída pela junção de uma série 
de direitos e deveres, que variam de acordo com cada 
nação ou grupo social. Mas, a partir da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, alguns tópicos 
passaram a ser considerados universais.  Qual a 
alternativa INCORRETA em relação aos direitos ou 
deveres dos cidadãos? 

a) Votar para escolher os governantes e cumprir as 
leis são deveres dos cidadãos; 

b) Ter saúde, educação, moradia, trabalho e 
proteger a natureza são direitos do cidadão; 

c) Proteger seus semelhantes, o patrimônio público 
e social do País são deveres do cidadão; 

d) É um direito do cidadão escrever e dizer o que 
pensa, desde que assuma o que disse e 
escreveu; 

e) Todos têm o direito de serem respeitados na sua 
fé e na sua ação na sociedade. 

 
 
12 – Utilizando como ponto de partida a chegada dos 
portugueses ao Brasil em 1500, a história brasileira é 
dividida pelos historiadores em períodos. Atualmente, 
estamos no período da Nova República. O primeiro 
presidente eleito nesse período, por meio das eleições 
diretas de 1989, foi: 

a) João Figueredo 
b) Ernesto Geisel 
c) Emílio Médici  
d) Fernando Collor de Melo 
e) Fernando Henrique Cardoso 

 
 
13 – Qual a alternativa INCORRETA em relação aos 
dados da geografia brasileira? 

a) O Brasil possui ao todo 21 estados e um Distrito 
Federal, os quais são divididos em três regiões. 

b) O Brasil é o maior país em extensão territorial da 
América do Sul.  

c) Segundo dados do IBGE, o território brasileiro é 
de mais de 8.500.000,000 km2.  

d) O Brasil é o sexto país mais populoso do mundo, 
com mais de 211 milhões de habitantes.  

e) O nome oficial do país é República Federativa 
do Brasil. 

 
 
 

 
 
 
 
14 – Dentre as atitudes que podem aumentar os 
cuidados com o meio ambiente, podemos citar: 

a) Deixar lâmpadas acesas mesmo sem haver 
ninguém no ambiente.  

b) Usar com cautela e controle os recursos como 
água e energia elétrica. 

c) Deixar ligados aparelhos que não estão sendo 
usados. 

d) Trocar aparelhos eletrônicos a cada novo 
lançamento. 

e) Jogar lixo nas ruas, pois estamos pagando para 
funcionários públicos recolherem o lixo. 

 
 
15 – Há poucos dias, lembramos que fez um ano da 
confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil. 
Sobre a situação atual, podemos afirmar: 
 
I – O número de óbitos nunca esteve tão baixo.  
II – A média de novos casos nunca foi tão alta como 
neste mês de março.  
III – O Brasil ultrapassou 9 milhões de vacinados com 
pelo menos uma dose. 
 
Assinale a alternativa correta, conforme os itens acima. 
 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas o item II 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 – Qual a alternativa INCORRETA em relação à 
história do município de Santa Rosa? 

a) Santa Rosa integrava o território dos Sete Povos 
das Missões, fundado pelos jesuítas.  

b) Em 1876, o município de Santo Ângelo foi 
subdividido, e foi criado o Distrito de Santa Rosa. 

c) A colonização iniciou a partir de 1905, com o 
loteamento de terras para os habitantes. 

d) A ideia da emancipação surgiu em 1927, quando 
a Colônia já estava com 35.000 moradores. 

e) A solenidade de instalação do município de 
Santa Rosa aconteceu no dia 10/08/1931. 

 
 
17 – Em Santa Rosa, existem muitas famílias de 
descendentes de imigrantes de diferentes grupos étnicos, 
tais como:  
 
I – Caboclos e negros 
II – Alemães e italianos 
III – Poloneses, japoneses e russos 
 
Assinale a alternativa correta, conforme os itens acima. 
 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas o item II 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. 
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18 – Sobre a população de Santa Rosa, podemos 
afirmar:  
 
I - O número de mulheres é superior ao de homens; e o 
número de católicos é maior que o de evangélicos.  
II - A população apurada pelo censo de 2010 era de mais 
de 88 mil pessoas. 
III - A densidade demográfica do município é de 140,03 
hab./km2. 
 
Qual a alternativa correta, conforme os itens acima? 
 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas o item II 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. 
 
 
19 – Conforme o Art. 5º  da Lei municipal de Santa Rosa 
nº 5.227/2015, a realização do estágio não acarreta 
vínculo empregatício de qualquer natureza; e dar-se-á 
mediante termo de compromisso celebrado entre o 
estudante e o município, com a interveniência obrigatória 
da instituição de ensino, no qual NÃO deve constar: 

a) identificação do estagiário, da instituição, do 
agente de integração e do curso e seu nível; 

b) menção de que o estágio não acarreta qualquer 
vínculo empregatício; 

c) valor da bolsa mensal; 
d) carga horária de acordo com o interesse do órgão 

ou entidade, sem considerar o horário escolar; 
e) duração do estágio, que não pode exceder dois 

anos, a não ser quando o estagiário for deficiente. 
 
 
20 – Segundo o § 1o Art. 5º da Lei nº 11.788/2008, cabe 
aos agentes de integração, como auxiliares no processo 
de aperfeiçoamento do instituto do estágio, EXCETO:  

a) identificar oportunidades de estágio;  
b) ajustar suas condições de realização;  
c) fazer o acompanhamento administrativo;  
d) encaminhar negociação de seguros contra 

acidentes pessoais;  
e) determinar o valor da remuneração para o 

estagiário pelos serviços prestados.  


