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 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. 
 

Hino em escola é obrigatório? Pode filmar os alunos? 

 
Por Elida Oliveira 

Publicado em fevereiro de 2018 
 

1. O ministro da Educação, Ricardo  
2. Vélez Rodríguez, pediu para  
3. escolas de todo o país que fosse lida 
4. uma carta aos alunos. A mensagem, 
5. enviada por email, também solicitava 
6. que os estudantes fossem filmados 
7. cantando o Hino Nacional.  
8. Nesta terça-feira (26), após a  
9. repercussão negativa do comunicado, o MEC divulgou  
10. uma nova versão do documento. O texto passa a prever  
11. que a filmagem dos alunos seja feita apenas caso haja  
12. autorização dos responsáveis. 
13. Mas, ainda que seja um pedido, e não uma  
14. determinação, é permitido filmar crianças em escolas?  
15. Cantar o hino é obrigatório? Veja abaixo o que diz a  
16. legislação brasileira: 
17. Cantar o Hino: é obrigatório uma vez por semana 
18. A execução do Hino Nacional nas escolas está prevista  
19. na Lei nº 5.700, de 1971, que trata da apresentação de  
20. símbolos nacionais: “Nos estabelecimentos públicos e  
21. privados de ensino fundamental, é obrigatória a  
22. execução do Hino Nacional uma vez por semana. ”  
23. Portanto, a execução do Hino Nacional uma vez por 
24. semana é legal para escolas públicas e particulares do  
25. ensino fundamental e médio. 
26. Filmar crianças: é proibido sem autorização 
27. O artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente  
28. garante o direito à preservação da imagem. Diz o texto  
29. da lei: “Art. 17. O direito ao respeito consiste na  
30. inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da  
31. criança e do adolescente, abrangendo a preservação da  
32. imagem, da identidade, da autonomia, dos valores,  
33. ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais”.  
34. Portanto, filmar as crianças sem autorização é ilegal. A  
35. autorização deve ocorrer de maneira formal, com  
36. assinatura de documento na escola. 

 
Fonte: adaptado do portal de notícias G1 

https://g1.globo.com/educacao/noticia 
 

ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA 
 
01 – Analise os itens em relação à fonte e à autoria do texto. 

I – O texto foi publicado online. 
II – O site onde se encontra o texto é o portal de notícias G1. 
III – A autora do texto se chama Elida Oliveira. 
Assinale a alternativa correta, conforme os itens acima. 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas os itens I e II estão corretos. 
c) Apenas os itens II e III estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Nenhum item está correto. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
02 – Os pontos discutidos no texto têm como motivação um 

evento recente, protagonizado pelo Ministro da Educação. 
Analise os itens em relação ao ocorrido: 
I – O Ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, 
enviou uma carta às escolas brasileiras. 
II – Dentre outros aspectos, a mensagem pedia que os 
estudantes fossem filmados enquanto cantavam o Hino 
Nacional. 
III – A carta teve repercussão positiva nas escolas e na 
mídia brasileira.  
Assinale a alternativa correta, conforme os itens acima. 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas os itens I e II estão corretos. 
c) Apenas os itens II e III estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Nenhum item está correto. 

 
 
03 – O que diz o texto em relação a cantar o Hino Nacional e 

filmar crianças nas escolas? Assinale a alternativa 
incorreta: 

a) A execução do Hino Nacional é obrigatória em 
escolas públicas e privadas. 

b) O Hino Nacional deve ser tocado uma vez por 
semana nesses estabelecimentos. 

c) De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, todas as crianças têm direito à 
preservação da imagem. 

d) É ilegal filmar crianças sem autorização prévia. 
e) A autorização para filmagem pode ser 

concedida informalmente pelo responsável. 
 
 
04 – Qual alternativa a seguir traz uma palavra oxítona 

retirada do texto? 
a) física 
b) médio 
c) alunos 
d) formal 
e) semana 

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

a) i-den-ti-da-de 
b) va-lo-res 
c) au-to-no-mi-a 
d) es-pa-ços 
e) o-bje-tos 

 
 
06 – De acordo com as regras ortográficas vigentes da língua 
portuguesa, por que a palavra públicas (l. 24) leva acento 

agudo? 
a) Porque é um adjetivo feminino terminado 

em -as. 
b) Porque é uma paroxítona terminada em a, 

seguida de s. 

c) Porque é uma proparoxítona, e todas as 
proparoxítonas levam acento. 

d) Porque é uma oxítona terminada em as. 
e) Porque é uma palavra átona. 
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07 –Qual dos itens a seguir pode substituir corretamente a 
palavra, portanto (l. 23), mantendo o mesmo sentido da 

frase? 
a) qual 
b) mas 
c) porém 
d) logo 
e) porque 

 
 
08– Considere o seguinte excerto: “[...] a execução do Hino 
Nacional uma vez por semana é legal para escolas públicas 

e particulares do ensino fundamental e médio. ” (Linhas 23-
25). Qual das alternativas a seguir define corretamente a 
palavra em destaque, nesse contexto de uso? 

a) Regulamentado por lei. 
b) Amável, compreensivo. 
c) Belo ou bonito. 
d) Interessante, curioso. 
e) Proibido pela legislação. 

 
 
09 – Qual é a função das aspas que abrem e fecham o 

excerto “Nos estabelecimentos públicos e privados de ensino 
fundamental, é obrigatória a execução do Hino Nacional uma 
vez por semana.” (linhas 20-22)? 

a) Destacar uma interjeição usada no texto. 
b) Destacar uma expressão nova, não 

convencional em língua portuguesa. 
c) Sinalizar uma ironia inserida no texto. 
d) Assinalar uma citação de um trecho da Lei nº 

5.700, que trata dos símbolos nacionais.  
e) Indicar que somente o trecho entre aspas foi 

escrito pela autora do texto. 
 
 
10 – Considere o seguinte excerto: “[...] o MEC divulgou uma 
nova versão do documento. ” (Linhas 9-10). Nesse trecho, 

se a palavra em destaque fosse substituída pela palavra 
carta, 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 – Atualmente, faz parte das discussões planetárias o 

conceito de energias limpas e renováveis. Analise as 
alternativas sobre o assunto. 
I -Tanto a energia eólica como a energia solar podem ser 
transformadas em energia elétrica. 
II - Energia eólica e energia solar são fontes renováveis e 
não deixam resíduos no meio ambiente. 
III - A energia eólica pode ser utilizada em todos os 
continentes. 
IV - A matéria-prima da energia eólica pode ser acessível a 
todos, mas contribui para o efeito estufa. 
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. 

 
 
12 – Analise os itens, considerando que o mundo passa por 

uma série de modificações, do ponto de vista ambiental. 
I – Dentre os problemas observados na atualidade, podem 
ser citados: aumento considerável do petróleo, escassez de 
água e aquecimento global.  
II - O homem esquece que, quando promove a destruição do 
meio ambiente, ele está se autodestruindo, pois é parte 
integrante da natureza. 
III - Esquece também que os elementos da natureza – como 
hidrosfera, atmosfera, litosfera, animais, plantas, entre 
outros – possuem uma relação de interdependência. 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima. 

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 – Analise as alternativas sobre cidadania e assinale a 

incorreta. 
I - A cidadania é a expressão máxima do direito, pois este 
existe para os cidadãos.  
II - Os direitos do cidadão podem ser classificados em 
direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. 
III – Para ser cidadão, obedecer às leis e às normas nas 
quais se baseiam os direitos é importante, desde que o 
cidadão concorde com elas e esteja disposto a obedecê-las. 
IV - Os cidadãos, ou civis, possuem os direitos civis, 
políticos e sociais que emanam da nação. 
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. 
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14 – A Lava Jato é uma operação que vem realizando 

investigações sobre casos de corrupção que têm ocorrido no 
Brasil, nos últimos anos. Essa operação é de 
responsabilidade de quem? 

a) Exército Brasileiro. 
b) Polícia Federal do Brasil. 
c) Polícia Militar do estado do Paraná. 
d) Polícias civis dos estados em conjunto. 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
 
15 – Analise os itens sobre a história do Brasil. 

I -O Brasil foi descoberto pelos portugueses no ano de 1500. 
II – Em 1808, houve a transferência da corte portuguesa 
para o Brasil, fugindo da possível subjugação da França – 
consequência da Guerra Peninsular travada entre as tropas 
portuguesas e as de Napoleão Bonaparte. 
III -  Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro de 
Alcântara proclamou a Independência do Brasil em relação 
ao Reino Unido de Portugal. 
IV - Em 15 de novembro de 1889, ocorreu a Proclamação da 
República. 
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. 

 
 
16 – O Brasil é o maior país da América do Sul; a maioria 

dos outros países dessa parte do continente faz divisa com 
nosso país. Assinale a alternativa que cita um país que NÃO 

faz divisa com o Brasil. 
a) Paraguai. 
b) Argentina. 
c) Chile. 
d) Uruguai. 
e) Venezuela. 

 
 
17 – Analise as alternativas sobre dados referentes à 

história do Município de Sete de Setembro e assinale a 
incorreta. 

a) No dia 07/09/1942, foi inaugurada a 1ª escola da 
localidade. Nessa data, foi dado à Vila o nome de 
Sete de Setembro, em homenagem à pátria. 

b) O distrito de Sete de Setembro foi criado em 1955, 
subordinado ao município de Santo Ângelo.  

c) Em 1959, o distrito de Sete de Setembro foi 
transferido do município de Santo Ângelo, para 
constituir o novo município de Guarani das 
Missões.  

d) O município Sete de Setembro foi instalado em 
01de janeiro de 1997.  

e) Em 1999, Sete de Setembro foi desmembrado do 
município de Guarani das Missões. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
18 – Analise as alternativas sobre dados referentes ao 
Município de Sete de Setembro e assinale a incorreta. 

a) Segundo Censo do IBGE de 2016, a população 
total do município era de mais de 2000 habitantes.  

b) O município está distante da capital do estado 
menos de 200Km. 

c) O município está situado na Microrregião de Cerro 
Largo. 

d) Sete de Setembro localiza-se na Mesorregião 
do Noroeste Rio-Grandense.  

e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
 
19 – Assinale a alternativa que NÃO cita um município 

situado nos arredores de Sete de Setembro. 
a) Santo Ângelo. 
b) Restinga Seca. 
c) Novo Hamburgo. 
d) Guarani das Missões. 
e) Quinze de Novembro. 

 
 
20 – De acordo com o Art. 14 da Lei Federal nº 11.788/2008, 

aplica-se ao estagiário a legislação relacionada a saúde e 
segurança no trabalho, sendo sua implementação de 
responsabilidade ________________ 
Qual dos itens completa a frase acima corretamente? 
I - ... da família do estagiário. 
II - ... da parte concedente do estágio.  
III - ... da instituição onde o estagiário estuda. 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima. 

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. 

 
 

 
Nº INSCRIÇÃO: ____________ 
 
 
 
 
ASSINATURA:____________________________________ 
 
 

 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1889
https://pt.wikipedia.org/wiki/Proclama%C3%A7%C3%A3o_da_Rep%C3%BAblica_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Proclama%C3%A7%C3%A3o_da_Rep%C3%BAblica_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/2016
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o_residente

