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Processo Seletivo Público de Estágio - 23 de fevereiro de 2019 

 
 

 

Nome:                                                                            

 

 
Curso: 

 

 
N° de Inscrição:                                                                                                

 

 
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 1 hora e 30 min;  

 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 de Respostas, as questões que não 

estejam assinaladas conforme orientação constante na mesma e as questões que contenham mais 

de uma resposta, emenda ou rasuras;  

 Ao final você deverá entregar a prova e a Grade de Respostas, devidamente identificadas e 

preenchidas.  

 Você poderá anotar no verso do seu comprovante de inscrição as respostas assinaladas na Grade 

de Respostas para posterior conferência com o Gabarito.  

 Grade de Respostas sem assinatura e sem os dados do candidato será considerada nula;  

 Os monitores de sala não esclarecerão dúvidas sobre a prova durante a sua realização.  

 Os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala e somente serão liberados juntos. 

 A prova e o gabarito serão divulgados conforme estabelecido no cronograma de execução do 

processo seletivo. 

 
 

BOA PROVA!
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia atentamente o texto. 
 

Ricardo Boechat 

 
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

 
1. Ricardo Eugênio Boechat  
2. (Buenos Aires, 13 de julho de 
3. 1952 — São Paulo, 11 de 
4. fevereiro de 2019) foi um  
5. jornalista, apresentador e  
6. radialista brasileiro. Filho de um  
7. diplomata brasileiro, nasceu na  
8. capital argentina enquanto o pai  
9. estava a serviço do Ministério 
10. das Relações Exteriores.  
11. Boechat era pai de seis filhos, sendo dois do casamento 
12. com a jornalista Veruska Seibel.  
13. Já esteve presente nos principais jornais do País, como 
14. O Globo, O Dia, O Estado de S. Paulo e Jornal do Brasil. 
15. Seu último trabalho na comunicação foi no Grupo  
16. Bandeirantes, onde estava desde 2004, quando 
17. começou como âncora do noticiário matinal BandNews  
18. FM em 2005. Também assinava uma coluna semanal 
19. na revista ISTOÉ. 
20. Venceu por três vezes o prêmio Esso, além de ter 
21. recebido por várias vezes o Prêmio Comunique-se. 
22. Boechat morreu no dia 11 de fevereiro de 2019, na 
23. queda do helicóptero que o trazia de Campinas para São  
24. Paulo, depois de realizar uma palestra na cidade do 
25. interior paulista. A aeronave caiu na rodovia  
26. Anhanguera, embaixo do viaduto de interligação com o 
27. Rodoanel, na Grande São Paulo, chocando-se com um 
28. caminhão e incendiando-se. Também morreu no  
29. acidente o piloto da aeronave. O motorista do caminhão  
30. teve apenas ferimentos leves. 

Fonte: adaptada de Wikipédia: https://pt.wikipedia.org/. 
 

ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA 
 
01 – Assinale a alternativa correta em relação ao gênero e à 
fonte do texto. 

a) Notícia publicada no jornal Wikipédia. 
b) Verbete publicado na enciclopédia Wikipédia. 
c) Verbete publicado em dicionário impresso. 
d) Reportagem publicada em site institucional. 
e) Entrevista publicada em site de variedades. 

 
02 – Analise as alternativas em relação ao perfil de Ricardo 

Boechat, de acordo com o texto: 
I –Nasceu na Argentina. 
II – Foi um renomado e premiado jornalista brasileiro. 
III –Seu último trabalho foi no Grupo Bandeirantes. 
IV – Ganhou três vezes o Prêmio Comunique-se. 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima: 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
c) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
d) Apenas os itens II e IV estão corretos. 
e) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
03 – O texto menciona alguns jornais nos quais Boechat 
trabalhou. Assinale o jornal que não é mencionado no texto: 

a) O Globo 
b) O Dia 
c) O Estado de S. Paulo  
d) Folha de S. Paulo 
e) Jornal do Brasil 

 
 
04 – Assinale a palavra do texto cuja divisão silábica está 
incorreta. 

a) bra-si-lei-ro 
b) vi-a-du-to 
c) co-mu-ni-ca-ção 
d) co-lu-na 
e) rea-li-zar 

 
 
05 – Qual alternativa a seguir traz uma palavra oxítona 

retirada do texto? 
a) jornalista 
b) apresentador 
c) brasileiro 
d) casamento 
e) assinava 

 
 
06 – De acordo com as regras ortográficas vigentes da língua 
portuguesa, por que a palavra helicóptero (l. 23) leva acento 

agudo? 
a) Porque é um substantivo masculino terminado 

em -o. 
b) Porque é uma paroxítona terminada em -o. 
c) Porque é uma proparoxítona, e todas as 

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

 
 
07 –Que palavra a seguir é um antônimo da palavra último 

(l. 15)? 
a) última 
b) extremo 
c) primeiro 
d) final 
e) principal 

 
 
08–Qual das alternativas a seguir define corretamente a 
palavra âncora (l. 17), nesse contexto de uso? 

a) profissional de destaque que apresenta um 
programa de televisão ou rádio. 

b) que ou aquele que trabalha como designer em 
um jornal. 

c) aquele que, numa reportagem, realiza as fotos 
para ilustrar matéria jornalística.  

d) que ou quem opera uma câmera de cinema ou 
de televisão. 

e) que ou quem trabalha como diretor deum 
programa de televisão. 
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09 – Assinale a alternativa que possui um verbo flexionado no 
pretérito imperfeito do indicativo: 

a) “[...] foi um jornalista [...]” (linhas 4-5). 
b) “[...] nasceu na capital argentina [...]” (l. 7-8).  
c) “[...] estava a serviço do Ministério [...]” (l. 9). 
d)  “Venceu por três vezes [...]” (l. 20). 
e) “[...] começou como âncora [...]” (l. 17). 

 
 
10 – Considere o seguinte excerto do texto: “Seu último 
trabalho na comunicação foi no Grupo Bandeirantes [...]” 

(linhas 15-16). Nessa frase, se o termo em destaque fosse 
flexionado para o plural, quantas outras palavras teriam de 

ser obrigatoriamente alteradas, mantendo-se a frase correta? 

a) 1 palavra. 

b) 2 palavras. 

c) 3 palavras. 

d) 4 palavras. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA 

 
11 – A cidadania é uma conquista diária. Não há como 

compreendermos o conceito de cidadania sem 
considerarmos seus vários aspectos. Analise as alternativas 
sobre o tema e assinale a incorreta. 

a) A cidadania está relacionada à ética, à democracia e 
aos direitos humanos. 

b) Ser cidadão implica convivência em sociedade, 
construção de relações e mudança de mentalidade. 

c) Ser cidadão implica a consciência e a reivindicação 
dos direitos; mas também o cumprimento dos 
deveres.  

d) Aprende-se a ser cidadão nas lutas diárias, nos 
exemplos daqueles que nos cercam e, 
principalmente, estudando-se as teorias; 

e) A Educação de qualidade é a grande propulsora 
para que o indivíduo possa desenvolver suas 
potencialidades e conscientizar-se de seu papel 
social. 

 
 
12 – A Constituição da República de 1988 foi, sem dúvida, 

um dos marcos do avanço em relação à conquista da 
cidadania dos brasileiros. Foi a partir de 1988 que novos 
instrumentos foram colocados à disposição daqueles que 
lutam por um país cidadão, como por exemplo: 
I - o voto direto e secreto;  
II - o Estatuto da Criança e do Adolescente; 
III -a criação do Estatuto do Idoso e a implementação de um 
acompanhamento permanente a cada idoso. 
Assinale a alternativa correta em relação aos 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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
13 – Analise os itens sobre exemplos de ações que podem 

inspirar o exercício da cidadania em nível municipal: 
I - Articular uma rede de mobilização local, com cidadãos 
ativos que realizem o controle social na cidade. 
II - Adaptar ferramentas digitais já existentes (com licenças 
livres e códigos abertos disponíveis) para que passem a 
conter informações específicas sobre a cidade e auxiliem no 
controle social. 
III - Utilizar alguns aplicativos cívicos e aproveitar a 
tecnologia a favor de si próprio. 
Assinale a alternativa correta em relação aos 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. 

 
 
14 – Analise os itens sobre consciência ambiental. 

I – Nos últimos anos, o termo consciência ambiental é um 
dos mais utilizados em diversos níveis de nossa sociedade.  
II - Ser ecologicamente consciente refere-se à habilidade de 
compreender o meio ambiente em que se vive, às ações 
realizadas em relação a ele, bem como aos impactos 
causados a curto, médio e longo prazos. 
III - A consciência ambiental, assim como qualquer outra 
consciência, tem pouquíssima utilidade quando não é 
transformada em ação, quando não é capaz de mobilizar 
grupos e pessoas na busca por soluções. 
Assinale a alternativa correta em relação aos 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. 

 
 
15 – O povo brasileiro está sofrendo ao acompanhar as 

tragédias que estão acontecendo no Brasil. Em 25/01, 
ocorreu o rompimento de uma barragem que matou muitas 
pessoas e fez um estrago muito grande no meio ambiente. 
No dia 06/02, um forte temporal, ocorrido num dos estados 
brasileiros que recebe grande número de turistas, causou 
muita destruição; mas, felizmente, em comparação ao 
rompimento da barragem, ocorreram poucas mortes. 
Assinale a alternativa que apresenta os respectivos estados 
em que ocorreram essas tragédias. 

a) Fortaleza – Belo Horizonte; 
b) Belo Horizonte – Rio de Janeiro; 
c) Rio de Janeiro – Belo Horizonte; 
d) Minas Gerais – Rio de Janeiro; 
e) Minas Gerais - Córrego do Feijão. 

 
16 – Jair Messias Bolsonaro, que assumiu a Presidência do 

Brasil no dia 01/01/2019, foi eleito presidente com 57,8 milhões 
de votos no 2º turno das eleições de 2018. Em consequência do 
_______ que sofreu, durante ___________, necessitou fazer uma 
cirurgia e esteve ______________ até dia13 de fevereiro, 
completando 17 dias de internação.  
Qual alternativa completa a frase acima corretamente?  

a) ... acidente ... seu discurso ... internado. 
b) ... atentado ... uma reunião ... internado. 
c) ... atentado ... uma reunião ... hospitalizado. 
d) ... acidente ... sua campanha ... no palácio. 
e) ... atentado ... sua campanha ... hospitalizado. 

https://www.politize.com.br/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-direitos/


       

          
         

4 
 

 
 
 
 

 
17 –A cultura brasileira é consequência da mistura de 

variados grupos étnicos que contribuíram para que 
a população brasileira fosse formada. A cultura brasileira e 
sua _________ são consequência das características e da 
grande extensão do território em cada região do nosso país. 
Como o Brasil recebeu diversos imigrantes, a influência 
dos portugueses na nossa cultura foi _______.  
Qual alternativa completa a frase acima corretamente? 

a) ... igualdade ... significante. 
b) ... diversidade ... insignificante. 
c) ... igualdade ... anódina. 
d) ... diversidade ... significante. 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
 
18– Analise os itens sobre o município de Três de Maio e 

responda à questão. 
I - A partir de 1950, a municipalização de Três de Maio criou 
corpo entre os habitantes do distrito, e foi desencadeada 
uma campanha nesse sentido. 
II - Constatadas condições para a municipalização e 
demonstrada a vontade dos habitantes, o município foi 
criado em 15 de dezembro de 1954. 
III - Por causa da beleza urbana dos canteiros nas ruas e 
avenidas de Três de Maio, a cidade é conhecida como 
Cidade Jardim.  
IV - Por ser a pioneira em festivais estudantis no estado do 
Rio Grande do Sul, a cidade também é conhecida como 
Berço da Canção Estudantil. 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima. 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
c) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
d) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
e) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

 
 
19 – Analise os itens sobre o município de Três de Maio e 

responda à questão. 
I - Conforme o último censo realizado pelo IBGE em 2010, o 
município de Três de Maio dispõe de uma população de 
mais de 23.500 habitantes. 
II - O município pode ser julgado como densamente 
povoado, e se pressupõe que cerca de 75 habitantes 
ocupem cada quilômetro quadrado. 
III - A agricultura é a atividade rural de menor relevância no 
município. 
Assinale a alternativa correta em relação aos 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
20 – De acordo com o Art. 7º da Lei Federal nº 11.788/2008, 

entre outras, são obrigações das instituições de ensino, em 
relação aos estágios de seus educandos, exceto: 

a) celebrar termo de compromisso com o educando 
ou com seu representante ou assistente legal [...];  

b) avaliar as instalações da parte concedente do 
estágio e sua adequação à formação cultural e 
profissional do educando;  

c) indicar qualquer profissional da Instituição para 
acompanhar e avaliar as atividades do estagiário;  

d) exigir do educando a apresentação periódica, em 
prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório 
das atividades;  

e) zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, 
reorientando o estagiário para outro local em caso 
de descumprimento de suas normas. 
 
 
 

 
Nº DE INSCRIÇÃO: ___________ 
 
 
 
 
 
ASSINATURA:____________________________________ 


