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LÍNGUA PORTUGUESA 

Questões do 01 ao 15 

 

QUESTÃO 01 - (MPE GO-2019)   
Leia o texto para responder a questão. 
 
Mais uma vez (Legião Urbana) 
 
Mas é claro que o sol vai voltar amanhã 
Mais uma vez, eu sei 
Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã 
Espera que o sol já vem 
Tem gente que está do mesmo lado que 
você 
Mas deveria estar do lado de lá 
Tem gente que machuca os outros 
Tem gente que não sabe amar 
Tem gente enganando a gente 
Veja a nossa vida como está 
Mas eu sei que um dia a gente aprende 
Se você quiser alguém em quem confiar 
Confie em si mesmo 
Quem acredita sempre alcança! 
Mas é claro que o sol vai voltar amanhã 
Mais uma vez, eu sei 
Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã 
Espera que o sol já vem 
Nunca deixe que lhe digam que não vale a 
pena 
Acreditar no sonho que se tem 
Ou que seus planos nunca vão dar certo 
Ou que você nunca vai ser alguém 
Tem gente que machuca os outros 
Tem gente que não sabe amar 
Mas eu sei que um dia a gente aprende 
Se você quiser alguém em quem confiar 
Confie em si mesmo 
Quem acredita sempre alcança.... 
 
Na letra da música acima, os versos, “Mas é 
claro que o sol vai voltar amanhã” e “espera 
que o sol já vem”, podem ser interpretados 
como tendo o seguinte significado: 
 
A)Resistência. 
B)Esperança. 
C)Tenacidade. 
D)Desassombro. 
E)Liberdade. 

QUESTÃO 02 - (Enem-2020) 
 
Caminhando contra o vento,  
Sem lenço e sem documento  
No sol de quase dezembro  
Eu vou 
O sol se reparte em crimes  
Espaçonaves, guerrilhas  
Em cardinales bonitas  
Eu vou 
Em caras de presidentes  
Em grandes beijos de amor  
Em dentes, pernas, bandeiras  
Bombas e Brigitte Bardot  
O sol nas bancas de revista  
Me enche de alegria e preguiça  
Quem lê tanta notícia  
Eu vou 

VELOSO, C. Alegria, alegria. In: Caetano Veloso. 
São Paulo: Phillips, 1967 (fragmento). 

 

É comum coexistirem sequências tipológicas 
em um mesmo gênero textual. Nesse 
fragmento, os tipos textuais que se destacam 
na organização temática são: 

A) Descritivo e argumentativo, pois o 
enunciador detalha cada lugar 
por onde passa, argumentando contra a 
violência urbana. 
B) Dissertativo e argumentativo, pois o 
enunciador apresenta seu 
ponto de vista sobre as notícias relativas à 
cidade. 
C) Expositivo e injuntivo, pois o enunciador 
fala de seus estados físicos 
e psicológicos e interage com a mulher 
amada. 
D) Narrativo e descritivo, pois o enunciador 
conta sobre suas andanças 
pelas ruas da cidade ao mesmo tempo que a 
descreve. 
E) Narrativo e injuntivo, pois o enunciador 
ensina o interlocutor como 
andar pelas ruas da cidade contando sobre 
sua própria experiência. 
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QUESTÃO 03 - (Enem-2020)  
 
Quando quis agilizar o processo de seleção 
de novos alunos, a tradicional faculdade 
britânica de medicina St. George usou um 
software para definir quem deveria ser 
entrevistado. Ao reproduzir a forma como os 
funcionários faziam essa escolha, o programa 
eliminou, de cara, 60 de 2 000 candidatos. Só 
por causa do sexo ou da origem racial, numa 
dedução baseada em sobrenome e local de 
nascimento. Um estudo sobre o caso foi 
publicado em 1988, mas, 25 anos depois, 
outra pesquisa apontou que esse tipo de 
discriminação segue firme. O exemplo 
recente envolve o buscador do Google: ao 
digitar nomes comuns entre negros dos EUA, 
a chance de os anúncios automáticos 
oferecerem checagem de antecedentes 
criminais pode aumentar 25%. E pode piorar 
com a pergunta “detido?” logo após a palavra 
procurada. 
O texto permite o desnudamento da 
sociedade ao relacionar as tecnologias de 
informação e comunicação com o(a): 

 

A)Agilidade dos softwares. 

B)Passar dos anos. 

C)Linguagem. 

D)Preconceito. 

E)Educação. 

 

QUESTÃO – 04 (Enem-2020)  

 
Atualmente os jovens estão imersos numa 
sociedade permeada pela tecnologia. Nesse 
contexto, os jogos digitais são artefatos muito 
empregados. Videogames ativos ou 
exergames foram introduzidos como forma de 
permitir que o corpo controlasse tais jogos. 
Como resultado, passaram a ser vistos como 
uma ferramenta auxiliar na adoção de um 
estilo de vida menos sedentário, com efeitos 
positivos sobre a saúde. Tem-se defendido 
que os exergames podem contribuir para a 
prática regular de atividade física moderada, 

bem como promover a interação entre 
jogadores, reduzindo o sentimento de 
isolamento social. Por outro lado, argumenta-
se que os exergames não podem substituir a 
experiência real das práticas corporais, pois 
não motivam a longo prazo a prática 
permanente de atividades físicas. 
 

Pela sua interatividade, os exergames 
apresentam-se como possibilidade para 
estimular o(a): 

A)Exercitação física, promovendo a saúde. 

B)Vivência de exercícios físicos sistemáticos. 

C)Envolvimento com atividades físicas ao 

longo da vida. 

D)Jogo por meio de comandos fornecidos 

pelo videogame. 

E)Disputa entre jogadores, contribuindo para 

o individualismo. 

 

Questão 5 - (ETEC - 2017/1)  
 
"Em um mundo marcado por conflitos em 
diferentes regiões, as operações de 
manutenção da paz das Nações Unidas são 
a expressão mais visível do compromisso 
solidário da comunidade internacional com a 
promoção da paz e da segurança. 
Embora não estejam expressamente 
mencionadas na Carta da ONU, elas 
funcionam como instrumento para assegurar 
a presença dessa organização em áreas 
conflagradas, de modo a incentivar as partes 
em conflito a superar suas disputas por meio 
pacífico – razão pela qual não devem ser 
vistas como forma de intervenção armada." 

Acesso em: 26.08.2016. Adaptado. 

Historicamente, o Brasil envia soldados para 
participar de operações de paz. Em 2004, foi 
criada pelo Conselho de Segurança da ONU 
a Missão das Nações Unidas para 
Estabilização do Haiti (Minustah). 

De acordo com o texto, essa missão foi 
criada para: 
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A) Restabelecer a segurança e normalidade 
institucional do Haiti após sucessivos 
episódios de turbulência política e de 
violência, que marcaram esse país no início 
do século XXI. 
B) Atacar os garimpos ilegais de diamantes 
no interior do Haiti, que usavam mão de obra 
infantil nas minas onde esse minério é 
encontrado. 
C) Combater o narcotráfico comandado pelo 
Cartel de Medelin, que a partir do Haiti 
distribuía drogas para todos os países da 
América Latina. 
D) Acabar com os problemas ambientais 
crônicos no Haiti, pois esse país era o 
principal responsável pela poluição ambiental 
no Caribe. 
E) Extinguir a rede de trabalho escravo 
existente no Haiti, que utilizava esse tipo de 
mão de obra nas plantações de soja e trigo. 
 
 
QUESTÃO 06 - (FCC 2019) 

Sobre a presença daquele que é 

possivelmente seu mais famoso e lido livro, 

Pedagogia do oprimido, Paulo Freire critica 

aquilo que chama de uma visão “bancária” da 

educação, em que os educadores mantêm 

com os alunos uma relação que detém 

informações que são “depositadas” numa 

sala de aula, que está ali para memorizar, e 

não aprender. “Em lugar de comunicar-se, o 

educador faz ‘comunicados’ e depósitos que 

os educandos, meras incidências, recebem 

pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí 

a concepção ‘bancária’ da educação, em que 

a única margem de ação que se oferece aos 

educandos é a de receberem os depósitos, 

guardá-los e arquivá-los.” 

(ALMEIDA, Carol. Disponível em: Suplemento 

Pernambuco, p. 12, janeiro de 2019) 

Quanto ao gênero a que pertence, é correto 

afirmar que o texto 

A) É laudatório, de maneira que o uso da 

citação constitui procedimento característico. 

B) Explora enunciados em que predomina a 

conotação, evidenciando seu caráter 

literário. 

C) É argumentativo e crítico, uma vez que 

apresenta e desenvolve ideias. 

D) É informativo, pois faz referências aos 

fatos relevantes acerca do cotidiano da 

autora. 

E) Mescla objetividade e subjetividade sobre 

o tema da educação brasileira. 

 

QUESTÃO 07-(INS. PRÓ MUNICÍPIO-2019) 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Pelas características, o texto pertence ao 

gênero: 

A) Fábula. 

B) Tirinha. 

C) Charge. 

D) Infográfico. 

E) Anúncio. 

 

QUESTÃO 08 - (UFPR)  

Assinale a alternativa em que todos os 

vocábulos são acentuados por serem 

oxítonos: 

A) Paletó, avô, pajé, café, jiló. 

B) Parabéns, vêm, hífen, saí, oásis. 
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C) Você, capilé, Paraná, lápis, régua. 

D) Amém, amável, filó, porém, além. 

E) Caí, aí, ímã, ipê, abricó. 

 

QUESTÃO 09 - (IFSC)  

Assinale a alternativa CORRETA quanto à 

acentuação gráfica. 

A) Aquí dá muito cajú de maio a setembro. 

B) No rítmo em que andavamos, levaríamos 

toda a manhã para percorrer duas leguas. 

C) Para mantê-los saudáveis é melhor 

alimentá-los com legumes crus. 

D) Joel tinha os biceps mal definidos e o tórax 

exagerado para alguem tão baixo. 

E) O juíz condenou-o a devolver com juros 

aos cófres publicos todo o dinheiro desviado. 

 

QUESTÃO 10 - (UnB)  

Em todas as alternativas a concordância 

nominal fez-se corretamente, EXCETO em: 

A) Eu observava no velho guerreiro o 

destemor e a força quase lendários. 

B) Estavam emudecidos, para sempre, as 

almas, as vozes e os risos dos homens. 

C) Aquelas mesmas figuras pareceram a nós 

meio estranhas. 

D) O presidente quer o decreto o mais breve 

e incisivo possíveis. 

E) Obrigava sua corpulência a exercício e 

evolução forçada. 

 

QUESTÃO 11 - (INSTITUTO AOCP-2020) 

Em relação à figura de linguagem, em “As 

palavras estavam caladas.”, assinale a 

alternativa correta. 

A) Ocorre um eufemismo, já que há a 

tentativa de amenizar o fato de que todas as 

vidas foram perdidas, por isso, o silêncio. 

B) Há uma metáfora, visto que se compara as 

palavras à vida humana. 

C) Configura-se uma prosopopeia 

(personificação), pois atribui-se às palavras 

uma característica humana, ou seja, o fato de 

estarem caladas. 

D) Há uma antítese, porque as palavras se 

calarem é algo controverso. 

E) Ocorre uma elipse, pois há termos 

faltantes para que a frase tenha sentido 

completo. 

 

QUESTÃO 12- (CESCEM–SP) (ANULADA) 

Indique a alternativa que preenche 
adequadamente as lacunas das frases: 

Já ___ anos, ___ neste local árvores e flores. 
Hoje, só ___ ervas daninhas. 

A) fazem, havia, existe 
B) fazem, havia, existe 
C) fazem, haviam, existem 
D) faz, havia, existem 
E) faz, havia, existe 
 

QUESTÃO 13 – (PUC-Campinas) 

Assinale a alternativa em que "meio" funciona 
como advérbio. 

A) Fica no meio do quarto. 

B) Quero meio quilo. 

C) Está meio triste. 

D) Achei o meio de encontrar-te. 

E) n.d.a 

 

QUESTÃO 14 - (UFPR)  

Observe a concordância verbal: 

1. Algum de vós conseguirei a bolsa de 
estudo? 
2. Sei que pelo menos um terço dos 
jogadores estavam dentro do campo naquela 
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hora. 
3. Os Estados Unidos são um país muito rico. 
4. No relógio do Largo da Matriz bateu cinco 
horas: era o sinal esperado. 
 
A) Somente a frase 1 está errada. 
B) Somente a frase 2 está errada. 
C) As frases 2 e 3 estão erradas. 
D) As frases 1 e 4 estão erradas. 
E) As frases 2 e 4 estão erradas. 
 

QUESTÃO 15 - (FGV-SP) 

Assinale a alternativa em que as formas mal 

ou mau estão utilizadas de acordo com a 

norma culta: 

A) Mau agradecidas, as juízas se postaram 

diante do procurador, a exigir recompensas. 

B) Seu mal humor ultrapassa os limites do 

suportável. 

C) Mal chegou a dizer isso, e tomou um 

sopapo que o lançou longe. 

D) As respostas estavam mau dispostas 

sobre a mesa, de forma que ninguém sabia a 

sequência correta. 

E) Então, mau ajeitada, desceu triste para o 

salão, sem perceber que alguém a 

observava. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questões do 16 ao 30 
 
QUESTÃO 16 (atualidades/concursos-

2021) 

O resultado das queimadas no Pantanal foi a 

perda de 20% do bioma. Podemos dizer que 

o impacto das queimadas no Pantanal é 

socioambiental. Afinal, tem consequências 

tanto ao meio ambiente quanto aos seres 

humanos. São consequências das 

queimadas, EXCETO: 

A) Perda da fauna, da flora e Desertificação. 

B) Abertura de voçoroca (fendas no solo pela 

perda de material nutriente). 

C) Queimadas florestais prejudicam apenas 

o local queimado. 

D) Tendência do solo a longo prazo ficar 

menos fértil do que é atualmente. 

E) Assoreamento de cursos d’água (acúmulo 

de material orgânico no leito de rios que 

prejudica a vida aquática e a navegabilidade). 

 

QUESTÃO 17 - (PS- SC - 2021) 

Em artigo recente Luciana Sarmento, doutora 

em Tecnologia Ambiental e Recursos 

Hídricos pela UnB (Universidade de Brasília) 

discorre sobre a Gestão integrada de 

recursos hídricos nos países amazônicos e 

os ODS e, salienta que planejamento para 

alcançar as metas até 2030 é essencial. “Os 

— ODS — foram adotados pelos Estados-

Membros das Nações Unidas em 2015 como 

uma agenda universal de ações a serem 

realizadas até o ano de 2030 com o objetivo 

de erradicar a pobreza, proteger o planeta e 

garantir que todas as pessoas desfrutem de 

paz e de prosperidade”, ratifica a 

pesquisadora. 
(Adaptado de: https://areferencia.com/sem-categoria/artigo-

a-gestao-integrada-de-recursos-hidricos-nos-paises-

amazonicos-e-os-ods/ Acesso em 14 jan 2021.) 

A sigla ODS significa: 

 

A) Objetivos de Defesa Sazonal. 

B) Objetivos Sustentáveis de Defesa 

Ambiental. 

C) Objetivos da Disseminação da 

Sustentabilidade. 

D) Ordem de Desenvolvimento Social. 

E) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/prefeitura-de-seara-sc-2021-prefeitura-de-seara-sc-medico
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QUESTÃO 18 - (CESPE /2021) 

Coleta seletiva é a coleta diferenciada de 

resíduos que foram previamente separados 

segundo a sua constituição ou composição. 

Assim, resíduos com características similares 

são selecionados pelo gerador (que pode ser 

o cidadão, uma empresa ou outra instituição) 

e disponibilizados para a coleta 

separadamente. 

Internet:<mma.gov.br>(com adaptações). 

O objetivo da coleta seletiva é: 

A) Permitir o reaproveitamento dos rejeitos e 

resíduos de limpeza. 

B) Permitir o reaproveitamento dos resíduos 

específicos, como pilhas e lâmpadas. 

C) Beneficiar a indústria pela reutilização dos 

resíduos. 

D) Gerar lucros para o governo e as 

empresas privadas. 

E) Permitir a reciclagem dos resíduos secos 

e orgânicos. 

 QUESTÃO 19- (FUNDATEC - 2020) 

“Calor pode acelerar avanço de duas nuvens 

de gafanhotos perto da fronteira com o Brasil: 

Risco preocupa autoridades, que intensificam 

monitoramento. RS calcula prejuízo de até R$ 

1 milhão por dia caso insetos entrem no país”. 
(Fonte: https://revistagloborural.globo.com/). 

As nuvens de gafanhotos ameaçaram 

penetrar no território do Rio Grande do Sul 

através de que país sul-americano? 

A) Chile. 

B) Bolívia. 

C) Equador. 

D) Venezuela. 

E) Argentina. 

 

 QUESTÃO 20 - (IDCAP – 2021)  

Um dos assuntos mais recorrentes na mídia 

mundial é, sem dúvida alguma, a vacina 

contra a covid-19. Mesmo eleva atrás de 

muitos países desenvolvidos, no que diz 

respeito aos investimentos em ciência e 

tecnologia, o Brasil também uma participação 

relevante neste cenário. Qual o nome do 

instituto brasileiro que se uniu à Sinovac Life 

Science para a produção da vacina 

denominada de Coronavac? 

A) Instituto Federal de Ciência de Tecnologia. 

B) Instituto São Paulo. 

C) Instituto Anvisa. 

D) Instituto Butantan. 

E) Instituto Fiocruz. 

 

QUESTÃO 21 - (CONTEMAX – 2020)  
Em maio de 2020 nos EUA um policial branco 
matou asfixiado um homem negro que estava 
desarmado, algemado e com o rosto no chão. 
A revolta com o caso levou milhares de 
pessoas para as ruas em um protesto 
antirracista que aconteceu em quase todos os 
estados americanos. Assinale a alternativa 
que apresenta o nome desse homem negro. 

A) George Floyd. 

B) George Brown. 

C) Daniel Robinson. 

D) Bill Davis. 

E) Charles Miller. 

  

QUESTÃO 22-

(https://www.todamateria.com.br) 

As Nações Unidas marcaram no ano de 2020 

seu 75º aniversário com um evento de alto 

nível com o tema: “O futuro que queremos, as 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/cespe-cebraspe-2021-seed-pr-professor-geografia
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/fundatec-2020-camara-de-imbe-rs-advogado
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/idcap-2021-prefeitura-de-santa-leopoldina-es-professor-de-geografia
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/contemax-2020-prefeitura-de-alagoa-nova-pb-agente-de-combate-as-endemias
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Nações Unidas que precisamos; 

Reafirmando o compromisso coletivo com o 

multilateralismo”. A iniciativa aconteceu no 

hall da Assembleia Geral, em Nova Iorque, 

obedecendo a medidas de distanciamento 

social para prevenir a contaminação com a 

Covid-19. Para marcar a data, a ONU 

organizou uma consulta global sobre o papel 

da organização no mundo. A Organização 

das Nações Unidas (ONU), tem como 

objetivos, EXCETO: 

A) Financiar países em desenvolvimento. 

B) Distribuir ajuda humanitária. 

C) Promover o desenvolvimento sustentável. 

D) Defender o direito internacional. 

E) Manter a paz e a segurança e proteger os 

direitos humanos. 

 

QUESTÃO 23 - (CEBRASPE - 2021) 

No MS Word, é possível, em um documento 

em edição, atribuir ao texto e a títulos das 

partes, capítulos ou itens, uma configuração 

padrão, como numeração, tamanho e tipo da 

fonte. Essa função está disponível na opção 

da guia Página Inicial do Word 

A) Fonte. 

B) Numeração. 

C) Layout da página. 

D) Estilos. 

E) Parágrafo. 

 

QUESTÃO 24 - (Word 2019) 

No Word 2010, para alterar a orientação da 

página deve-se seguir os seguintes passos: 

A) Inserir – Orientação – Retrato ou 

Paisagem. 

B) Referências – Orientação – Tamanho. 

C) Layout da página – Orientação - 

Retrato ou Paisagem. 

D) Layout da página – Colunas – Retrato. 

E) Inserir – Colunas – Orientação. 

 

QUESTÃO 25 - (Word 2019) (ANULADA) 

No Microsoft Word, para copiar e colar o 

conteúdo selecionado para a área de 

transferência as teclas utilizadas são: 

A) Alt + d - Ctrl + d 
 
B) Ctrl + d - Ctrl + a 
 
C) Ctrl + c - Ctrl + d 
 
D)  Alt + z - Alt + d 
 
E) Ctrl + x - Ctrl + a 
 

Questão 26 - (CEV-UECE) 
 
No Microsoft Word 2010, pode-se inserir uma   
tabela no documento de texto de acordo com 
os seguintes passos: acessara aba 
 
A) Inserir – Tabela - Inserir Tabela. 
 
B) Tabela – Criar – Nova Tabela. 
 
C) Página Inicial - Layout da Página –Tabela. 
 
D) Inserir – Formas – Tabela. 
 
E) Página Inicial – Criar – Tabela. 
 
 

QUESTÃO 27 - (AL – 2019) 

No Microsoft Word 2016, quando utilizadas 

as teclas de atalho do teclado CTRL+P as 

mesmas abrem uma caixa de diálogo para: 

A) Postar uma imagem no texto. 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/cespe-cebraspe-2021-ibge-supervisor-de-coleta-e-qualidade
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B) Abrir uma nova pasta. 

C) Imprimir a imagem da tela. 

D) Imprimir o documento. 

E) Copiar o conteúdo da tela na área de 

transferência. 

 

QUESTÃO 28  

Quais municípios que fazem divisa com o 

município de Lidianópolis/PR. Assinale a 

alternativa correta. 

A) Cruzmaltina, Jardim Alegre, Grandes Rios, 

Lunardelli e Ivaiporã. 

B) Borrazópolis, Cruzmaltina, Jardim Alegre, 

Porto Ubá e Lunardelli. 

C) Borrazópolis, Cruzmaltina, Grandes Rios, 

Jardim Alegre e Lunardelli. 

D) Cruzmaltina, Jardim Alegre, Dinizópolis, 

Lunardelli e Ivaiporã. 

E) Jardim Alegre, Grandes Rios, São Pedro, 

Lunardelli e Ivaiporã. 

 

QUESTÃO 29 

Qual dos nomes abaixo se refere ao atual 

Presidente da Câmara de Vereadores de 

Lidianópolis/PR? 

A) Rosely Aparecida Paixão.  

B) Odair José Bovo. 

C) Danilo Augusto Branco. 

D) Claudeir Gordiano. 

E) Antônio Augusto Maciel Filho. 

 

QUESTÃO 30 

A base econômica do município de 
Lidianópolis/PR, é: 

 
A) O comércio. 

B) A agricultura. 

C) O trabalho. 

D) As indústrias. 

E) A mineração. 
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TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO  
nº 01/2021 

 
GABARITO 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obs. As questões anuladas foram 
considerada pontos para todos os 

candidatos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lidianópolis, 05 de JULHO de 2021. 
 

 
 
 

Questão  

01 B 

02 D 

03 D 

04 A 

05 A 

06 A 

07 C 

08 A 

09 C 

10 B 

11 D 

12 ANULADA 

13 C 

14 D 

15 C 

Questão  

16 C 

17 E 

18 E 

19 E 

20 D 

21 A 

22 A 

23 D 

24 C 

25 ANULADA 

26 A 

27 D 

28 C 

29 B 

30 B 
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