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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia atentamente o texto. 
 

A Raça Superior 
 

1. A espécie humana acredita ser a única inteligente. Puro 
2. engano. Há tempos imemoriais, nós, os humanos,  
3. fomos derrotados por uma raça superior, muito mais   
4. esperta. Mais que derrotados, fomos domesticados.  
5. Pelos cachorros. De fato, sob qualquer índice de  
6. avaliação, a raça canina se mostra superior. Quem  
7. convive com um cão gosta de dizer que é “dono”. Como   
8. acreditar se tudo prova que o cachorro é dono do  
9. homem? [...] A vida é e não é, deve pensar o cão, com  
10. a sabedoria de um mestre zen. É o que constato todo  
11. dia ao chegar em casa exausto do trabalho, de mau   
12. humor com o chefe, com a fatura do cartão de crédito  
13. prestes a me degolar, o cheque especial batendo as  
14. folhas em torno de minhas orelhas como ave de rapina.  
15. Sento na varanda, e meu cachorro se aproxima, sem  
16. nenhuma preocupação na vida. Deita-se aos meus pés  
17. e prepara-se para receber sua dose cotidiana de  
18. carinho. Eu me submeto. Raça superior é isso aí. 

 
https://www.refletirpararefletir.com.br/4-cronicas-do-

walcyr-carrasco 
 
 

01 – Quando o personagem-narrador diz, na linha 18, EU 
ME SUBMETO, isso significa que ele: 

a) convive com um chefe mal-humorado  
b) deseja provar que a raça canina é, sim, superior 
c) dá ao seu cão a dose cotidiana de carinho 
d) senta na varanda sem nenhuma preocupação na 

vida 
e) vê a espécie humana como a única realmente 

inteligente 
 

02 – Há INCORREÇÃO na grafia das palavras SOMENTE 
em: 

a) hidrogênio – ideia  
b) hidratado – idêntico  
c) hidrografia – identidade  
d) hiena – idólatra  
e) hídolo – ipocrisia  

 
 
 
 
 
 
 

03 – Considerando o número de sílabas das palavras, 
assinale a alternativa que contém, respectivamente, uma 
TRISSÍLABA e uma DISSÍLABA. 

a) orelhas – especial  
b) humanos – qualquer  
c) cachorros – exausto  
d) cheque – crédito  
e) superior – trabalho  

 

04 – As palavras que apresentam ERRO quanto à divisão 
silábica são: 

a) in – te – li – gen – te  /  o – re – lhas  
b) cré – di – to  /  sa – be – do – ri – a   
c) co – ti – di – a – na  /  e – xaus – to  
d) i – me – mo – riais  /  es – pe – cial  
e) ca – chor – ros   /  der – ro – ta – dos  

 

05 – De modo geral, para que se obtenha o plural de um 
vocábulo, basta acrescentar ao seu final um -s, sem fazer 
quaisquer outras alterações. Isso só acontece com as 
palavras da opção: 

a) índice – inteligente  
b) cão – homem  
c) qualquer – cartão  
d) especial – preocupação  
e) avaliação – superior 

 

06 – As palavras são ANTÔNIMAS apenas em: 
a) derrotado – fracassado  
b) engano – equívoco  
c) esperta – inteligente  
d) exausto – esgotado  
e) superior – inferior  

 

07 – Assinale a letra em que NÃO há uma palavra 
proparoxítona. 

a) única 
b) índice 
c) possível 
d) crédito 
e) fantástico 

 
 

08 – As vírgulas que isolam OS HUMANOS, na linha 2, 
foram utilizadas por se tratar de um(a):  

a) aposto 
b) vocativo 
c) adjunto adverbial 
d) oração intercalada no período 
e) oração coordenada assindética 
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09 – O tempo verbal predominantemente empregado no 
texto é o:  

a) presente do subjuntivo 
b) presente do indicativo 
c) pretérito perfeito do indicativo 
d) pretérito imperfeito do subjuntivo 
e) futuro do presente do indicativo  

 
 

10 – Após analisar as palavras em destaque nas frases 
abaixo, assinale aquela em que há ERRO de concordância 
nominal. 

a) Na época de final de ano, os hotéis para cães 
ficam BASTANTE lotados.   

b) Elas MESMAS haviam dado banho em todos os 
cães do hotel. 

c) Se houvesse MENOS raças de cães no hotel, 
seria mais fácil cuidar de todos eles. 

d) É PROIBIDO a entrada de cães naquele edifício.  
e) Minha cachorrinha Poodle anda MEIO assustada 

ultimamente.  
 

11 - Se um país realiza testes nucleares, o restante do 
mundo teme por uma catástrofe. Qual país tem feito 
experimentos nucleares com mais frequência na 
atualidade? 

a) Irã 
b) Coreia do Norte 
c) Japão 
d) Rússia 
e) Nenhum dos países acima 

 
12 - O muro de Berlim, que dividia essa cidade ao meio, 
era uma barreira que representava a separação da 
sociedade em dois sistemas: capitalismo e socialismo. O 
evento conhecido como a queda do muro de Berlim 
ocorreu em: 

a) 1999 

b) 2000 
c) 1945 
d) 2015 
e) 1990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

13 - A pandemia de Covid-19, que chegou ao Brasil em 
março de 2020, vitimou mais de 600 mil pessoas no país. 
 

I – A ANVISA é o órgão responsável pela produção de 
vacinas contra a Covid-19 

II – O contágio dessa doença acontece principalmente 
através de superfícies contaminadas 

III – No mês de outubro de 2022 já não foram registrados 
óbitos de brasileiros por Covid-19 
 

Está(ão) correto(s): 
a) Os itens I, II e III 
b) Apenas os itens I e II 
c) Apenas os itens II e III 
d) Apenas o item I 
e) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

14 - A população do Haiti foi submetida a sérias 
restrições após um terremoto em 2010, que atingiu uma 
parte considerável do território. Atualmente os haitianos 
enfrentam uma crise humanitária. A capital do Haiti é: 

a) Belgrado 
b) Cabo Haitiano 
c) Porto Príncipe 
d) Havana 
e) Mérida 

 

15 - As mulheres brasileiras nem sempre votaram nas 
eleições. Elas conquistaram o direito ao voto em: 

a) 1920 
b) 1922 
c) 1925 
d) 1930 
e) 1932 

 
 
 

16 - Sobre a teoria da evolução proposta por Charles 
Darwin. 
 

I – Existem diferenças entre indivíduos da mesma 
espécie, mesmo que eles sejam parentes 

II – Na época em que Darwin apresentou a teoria, a 
comunidade científica conhecia os processos hereditários 
nos quais a teoria se baseava 

III – A seleção natural é um processo que leva à 
adaptação de certos indivíduos ao ambiente. 
 

Está(ão) correto(s): 
a) Apenas os itens I e III 
b) Apenas os itens I e II 
c) Apenas o item III 
d) Apenas o item I 
e) Todos os itens 
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17 - Conforme o último Censo Demográfico de 2010, qual 
é o número de habitantes que o município de Boa Vista 
do Incra possui e a quantos quilômetros está de Porto 
Alegre? 

a) 3.520 habitantes - 390km de Porto Alegre 
b) 1.998 habitantes - 365km de Porto Alegre 
c) 2.110 habitantes - 380km de Porto Alegre 
d) 2.447 habitantes - 385km de Porto Alegre 
e) 3.127 habitantes - 395km de Porto Alegre 

 

18 – No que diz respeito à história do município de Boa 
Vista do Incra, em qual data foi realizado o plebiscito, 
onde 97% da população optou pela emancipação? 

a) 20 de abril de 1992 
b) 14 de fevereiro de 1976 
c) 24 de março de 1996 
d) 04 de outubro de 1998 
e) 06 de julho de 1990 

 
19 – De acordo com § 1º do Art. 5º Lei Federal nº 
11.788/2008 - Cabe aos agentes de integração, como 
auxiliares no processo de aperfeiçoamento do instituto do 
estágio: 
I – Cadastrar os estudantes; 
II – Solicitar que os familiares façam seguro ao estagiário; 
III – Encaminhar negociação de seguros contra acidentes 
pessoais. 

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. 

 
 

20 – Conforme o Art. 7º Lei Federal nº 11.788/2008 -
Entre as obrigações das instituições de ensino, em 
relação aos estágios de seus educandos, NÃO consta: 

a) celebrar termo de compromisso com o 
educando ou com seu representante...  

b) avaliar as instalações da parte concedente do 
estágio... 

c) mandar a família indicar professor orientador, 
da área a ser desenvolvida no estágio... 

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

e) zelar pelo cumprimento do termo de 
compromisso... 

 

 


