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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia atentamente o texto. 

 
1. Com sede na cidade do Rio de Janeiro, a Academia 
2. Brasileira de Ciências (ABC) foi fundada em 3 de maio 
3. de 1916, por 25 cientistas. Seu primeiro nome foi  
4. Sociedade Brasileira de Sciencias. Em 1921, ganhou o 
5. nome atual. Seu primeiro presidente foi o astrônomo e 
6. engenheiro Henrique Charles Morize. 
7. A Academia Brasileira de Ciências é uma das mais  
8. antigas associações de cientistas do Brasil. Foi criada 
9. para desenvolver e estimular a pesquisa científica 
10. brasileira. É sua missão também mostrar aos 
11. brasileiros a importância da ciência para o 
12. desenvolvimento do país. 
13. A Academia Brasileira de Ciências é uma entidade  
14. independente. Não está ligada ao governo, mas é  
15. chamada sempre que se discutem temas técnicos e de  
16. política científica. A academia apoia a criação de outras  
17. sociedades científicas, promove eventos e a  
18. publicação de textos.Ela publica os Anais da  
19. Academia Brasileira de Ciências e a revista Pesquisa  
20. Antártica Brasileira. 

Fonte:  Enciclopédia Britannica Escola 
 
 
01 – Analise os itens em relação ao texto e assinale a 
alternativa INCORRETA. 

a) O texto foi publicado na Enciclopédia 
Britannica Escola 

b) O tema do texto é uma revista acadêmica 
c) O texto não tem autoria explicitada 
d) Quanto a seu gênero, trata-se de um 

verbete enciclopédico 
e) Não consta a data de publicação do texto 

 
 
02 – Segundo o texto, quando a entidade Academia 
Brasileira de Ciências recebeu o nome que possui até 
hoje? 

a) Após 1951 
b) Em 1916 
c) Em 1921 
d) Nos anos 1970 
e) Antes de seu nome ser Sociedade 

Brasileira de Sciencias 
 
 
 
 
 
 

03 – O pronome ELA (l. 18) retoma o quê?  
a) A Academia Brasileira de Ciências 
b) A cidade do Rio de Janeiro 
c) O engenheiro Henrique Charles Morize 
d) O desenvolvimento do país 
e) A criação de outras sociedades científicas 

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

a) pri-me-iro 
b) ga-nhou 
c) de-sen-vol-ver 
d) tam-bém 
e) go-ver-no 

 
 
05 – Assinale a expressão que leva acento segundo a 
mesma regra de acentuação que rege a grafia de 
TÉCNICOS (l. 15): 

a) dominó 
b) amável 
c) chapéu 
d) chinês 
e) máquina 

 
 
06 – De acordo com as regras ortográficas vigentes da 
língua portuguesa, por que a palavra TAMBÉM (l. 10) 
leva acento? 

a) Porque é um termo terminado em EM 
b) Porque é uma paroxítona terminada em EM 
c) Porque é uma proparoxítona, e todas as 

proparoxítonas levam acento. 
d) Porque é uma oxítona terminada em EM 
e) Porque é uma palavra átona. 

 
 
07 – O substantivo ACADEMIA (l. 16), quanto à flexão 
de número e quanto ao gênero, é classificado como, 
respectivamente? 

a) plural – masculino 
b) singular – feminino 
c) feminino – plural 
d) plural – feminino 
e) singular – masculino 
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08 – Assinale o termo a seguir que é um antônimo de 
GANHOU (l. 4): 

a) atribuiu 
b) recebeu 
c) apropriou 
d) aumentou 
e) perdeu 

 
 
09 – Se a palavra NOME (l. 3) fosse substituída pela 
palavra DENOMINAÇÃO, quantas OUTRAS palavras 
teriam de ser obrigatoriamente alteradas nessa mesma 
linha, mantendo-se o excerto sintaticamente correto? 

a) 1 palavra 
b) 2 palavras 
c) 3 palavras 
d) 4 palavras 
e) nenhuma das alternativas anteriores 

 
 
10 – Dentre as palavras retiradas do texto elencadas a 
seguir, qual delas NÃO é TRISSÍLABA? 

a) chamada 
b) promove 
c) pesquisa 
d) cientistas 
e) discutem 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
11 – Segundo o site https://www.bbc.com/portuguese 
/internacional (8/7/21), há aumento dos casos de 
coronavírus no Japão. Qual a alternativa INCORRETA 
sobre o assunto? 

a) O primeiro-ministro disse a repórteres que 
o estado emergencial será de 12/7 a 
22/12/21. 

b) A ministra das Olimpíadas anunciou que 
os jogos serão realizados sem 
espectadores. 

c) Um estado de emergência em Tóquio 
estará em vigor durante os Jogos. 

d) As infecções por coronavírus estão 
aumentando em Tóquio, à medida que a 
abertura se aproxima. 

e) Há ampla oposição aos Jogos no Japão, 
com apelos para que sejam adiados ou 
cancelados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
12 – Sobre a geografia do Brasil, podemos afirmar: 
 
I – O território brasileiro é o quinto maior do mundo.  
II – O Brasil possui as maiores bacias hidrográficas do 
globo terrestre.  
III – Há uma homogeneização em todo o território 
brasileiro em relação ao clima e à biodiversidade.  
 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item I 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 – A consciência ambiental é a compreensão dos 
impactos que nossas escolhas causam no planeta. A 
partir desse entendimento, são tomadas decisões 
inteligentes para mudar a forma de consumo. Qual a 
alternativa INCORRETA sobre o assunto? 

a) Realize suas ações com outras pessoas, 
pois um trabalho coletivo gera mais 
impacto. 

b) Use as redes sociais para espalhar mais 
consciência ambiental. 

c) Conte para a sua família e amigos o que 
você faz para cuidar do meio ambiente. 

d) Explique os benefícios para a natureza 
com o uso de um produto escolhido por 
você. 

e) Cumpra com seu papel em relação aos 
cuidados com o meio ambiente; isso é 
suficiente. 

 
 
14 – A cidadania é a expressão máxima do direito, pois 
este existe para os cidadãos. Contudo, cidadania 
também significa obedecer às leis e às normas que se 
relacionam com a vida em sociedade. NÃO são 
exemplos de direitos: 

a) Saúde e educação; 
b) Moradia e trabalho; 
c) Pagamento de impostos; 
d) Previdência social e lazer; 
e) Escrever e dizer o que pensa, assinando o 

que disse e escreveu. 
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15 – Sobre a história do município de Santa Rosa, qual 
a alternativa INCORRETA? 

a) Até 1626, a região era habitada por 
indígenas; e, nesse ano, chegaram os 
jesuítas e espanhóis. 

b) Em 1876, Santa Rosa passou a ser distrito 
de Santo Ângelo. 

c) Em 1931, foi assinado o decreto de 
emancipação do município de Santa Rosa. 

d) A instalação do município de Santa Rosa 
aconteceu no dia 10 de agosto de 1931.  

e) A ideia da emancipação surgiu em 1907, 
quando o local já tinha 15.000 habitantes. 

 
 
16 – A população do município de Santa Rosa é 
formada por pessoas de diferentes grupos étnicos. 
Dentre os principais grupos constam: 
 
I - os caboclos, descendentes do cruzamento entre 
indígenas e portugueses;  
II - os alemães que vieram para o Brasil a partir de 
1824 até 1950; 
III - os russos e poloneses que vieram para a região 
entre 1880 e 1890. 
 
Qual a alternativa correta? 

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

 
 
17 – O Município de Santa Rosa é um dos 495 
municípios do RS; localiza-se no noroeste do estado, 
possuindo uma extensão territorial de 419 km².  O 
município NÃO faz limites com: 

a) Três de Maio e Giruá 
b) Tuparendi e Tucunduva 
c) Ubiretama e Salgado Filho 
d) Porto Xavier e Cerro Largo 
e) Cândido de Godói e Santo Cristo 

 
 
18 – De acordo com o Art. 11 da Lei Federal nº 
11.788/2008, a duração do estágio, de um estagiário 
que não for portador de deficiência, na mesma parte 
concedente, não poderá exceder: 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
19 – Segundo o Art. 13 da Lei municipal nº 5.227/2015, 
NÃO ocorrerá o término do estágio: 

a) a pedido do docente oficial anterior da 
turma; 

b) ao término de seu prazo, automaticamente; 
c) a qualquer tempo, de acordo com a 

conveniência e o interesse da parte 
concedente do estágio; 

d) a pedido do estagiário; 
e) pela interrupção ou término do curso 

realizado na instituição de ensino do 
estagiário. 

 
 
20 – Segundo o Art. 7º da Lei nº 11.788/2008, entre 
outras, são obrigações das instituições de ensino, em 
relação aos estágios de seus educandos:  
 
I – avaliar as instalações onde vai acorrer o estágio;  
II – exigir do educando relatório das atividades todos 
os meses;  
III – elaborar normas complementares e instrumentos 
de avaliação dos estágios de seus educandos. 
 
Qual a alternativa correta? 

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


