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Questão A B C D 
1 A B C D 
2 A B C D 
3 A B C D 
4 A B C D 
5 A B C D 
6 A B C D 
7 A B C D 
8 A B C D 
9 A B C D 
10 A B C D 

MATEMATICA 
11 A B C D 
12 A B C D 
13 A B C D 
14 A B C D 
15 A B C D 

CONHECIMENTOS GERAIS 
16 A B C D 
17 A B C D 
18 A B C D 
19 A B C D 
20 A B C D 
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  
 
 
1 - De acordo com a relação que as conjunções 
 estabelecem entre as orações, assinale a 
 alternativa cuja conjunção não poderia  substituir a 
destacada no período abaixo, pois  alteraria o sentido 
da mensagem. 
 
 “Aquele que encontrou amigos ali, também os 

encontrará aqui, porque, na verdade, a nossa 
atitude mental é a única coisa na nossa vida sobre a 
qual podemos manter controle absoluto.” 

 
(A) porquanto 
(B) uma vez que 
(C) visto que 
(D) embora 

 
2 - De acordo com a norma-padrão da Língua 
 Portuguesa e em relação às classes de 
 palavras, assinale a alternativa que apresenta, 
 respectivamente, no trecho, a classificação  correta 
dos vocábulos destacados. 

 
Que1 tipo de2 pessoa vive no lugar3 de onde  você4 

vem? 

 
(A) (1) pronome relativo/ (2) conjunção/ (3) verbo/ 

(4) pronome pessoal do caso oblíquo 
(B) (1) pronome interrogativo/ (2) preposição/ (3) 

substantivo/ (4) pronome de tratamento 
(C) (1) pronome relativo/ (2) preposição/ (3) 

advérbio/ (4) pronome de tratamento 
(D) (1) pronome interrogativo/ (2) conjunção/  
 (3) advérbio/ (4) pronome pessoal do caso  
 oblíquo 

 
3 - De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa 

e em relação às figuras de linguagem, assinale a 
alternativa correta quanto à classificação da figura 
presente na frase abaixo. 

 
 “Conta uma popular lenda do Oriente”... 
 

(A) Metáfora. 
(B) Metonímia. 
(C) Personificação. 
(D) Hipérbole. 
 

4 – De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa 
e em relação às regras de acentuação, assinale a 
alternativa cujas palavras devam ser acentuadas, 
respectivamente, pelas mesmas regras dos 
vocábulos abaixo. 

 
  também/ possível/ saído 

 
(A) item/ lamentavel/ tainha 
(B) polen/ bonus/ bainha 

(C) totem/ lider/ juiz 
(D) parabens/nivel/ viuva 

 
5 – De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa 

e em relação à concordância verbal, assinale a 
alternativa incorreta. 

 
(A) Há muitas crianças famintas no mundo. 
(B) Deve fazer mais de 20 anos que Jorge se 

aposentou. 
(C) Bateu sete horas no relógio da catedral. 
(D) Sobraram apenas migalhas da nossa relação. 

 
6 – Assinale a alternativa em que todas as palavras 

estejam corretamente no plural. 
 

(A) Chapéis; lápises; melões. 
(B) Caracteres; espiões; glutões. 
(C) Talães; tabeliãos; furacões. 
(D) Salmãos; pastéis; legiãos. 

 
7 – Assinale a alternativa cuja palavra seja antônima do 

vocábulo destacado na oração abaixo. 
 

As aulas daquele professor eram enfadonhas. 
 

(A) Interessantes. 
(B) Cansativas. 
(C) Entediantes. 
(D) Fáceis. 
 

8 – Assinale a alternativa que apresenta a palavra em 
destaque pertencente à mesma classificação da 
destacada na oração abaixo. 

 
 Das balas compradas por ela, algumas tinham 

sabor de café. 
 

(A) Ninguém queria ir à festa. 
(B) Os pais tinham muito orgulho do filho. 
(C) Pagou caro pelo livro, mas valeu a pena. 

 (D) Passava todos os fins de semana no   
 sítio. 

 
9 - De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa 

e em relação à ortografia, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Aquele menino era espirituozo. 
(B) O aniverssário dela será neste domingo. 
(C) O mundo seria melhor se todos se 

respeitassem. 
(D) As dificulidades existem para serem 

superadas. 
 
 
 

PROCESSO DE ESTÁGIO – SAAE DE CRUZEIRO EDITAL 
01/2019 



  

Processo Seletivo para Estagiários Página 3 
 

10 – Acerca da ortografia e de acordo com a norma-
padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa 
incorreta. 

 
(A) A fregueza saiu satisfeita do restaurante. 
(B) A menininha adorava ver desenho animado. 
(C) A coragem nasce da necessidade. 
(D) Era sempre solidário com quem realmente 

precisava. 
  

MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  
 
11 – Se em um ano há 365 dias, quantos anos há  em 
569.400 dias?  
 
 (A) 189 anos  
 (B) 1.560 anos  
 (C)  2.360 anos  
 (D)  389 anos 
 
12 – Um automóvel percorre 330 quilômetros em 3 
 horas. Quantos quilômetros percorrerá em 7  horas?  
 
 (A) 910 quilômetros  
 (B) 770 quilômetros  
 (C) 520 quilômetros  
 (D) 2.310 quilômetros 
 
13 -  Um escrivão digita 2 páginas de um  depoimento 
em 12 minutos. Quanto tempo  levará para digitar 10 
páginas. 
 
 (A) 50 min.  
 (B) 1h30 min.  
 (C) 1h00  
 (D) 120 min. 
 
14 - Qual o preço de 35 ameixas a R$ 12,60 a  dúzia?  
 
 (A) R$ 36,25  
 (B) R$ 36,75  
 (C) R$ 37,75  
 (D) R$ 12,60 
 
15 – Numa empresa de 90 funcionários, 40 são os 
 que falam inglês, 49 os que falam espanhol e, 
 32 os que falam espanhol e não falam inglês. 
 O número de funcionários dessa empresa que 
 não fala inglês e nem espanhol é:  
 
 (A) 17                                   
 (B) 27 
 (C) 18                                  
 (D)  9 
 

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  
 
16 - No final da década de 1880, a monarquia brasileira 

estava em crise por representar uma forma de 
governo que não correspondia mais às mudanças 
sociais em processo, fazendo-se necessária a 
implantação de uma nova forma de governo, que 

fosse capaz de fazer o país progredir e avançar nas 
questões políticas, econômicas e sociais: a 
República. Assinale a alternativa que apresenta o 
primeiro Presidente do Brasil. 

 
(A) Deodoro da Fonseca. 
(B) Tancredo Neves. 
(C) D. Pedro II. 
(D) Campos Salles. 

 
17 - A escravidão no Brasil teve início com a produção de 

açúcar na primeira metade do século XVI e terminou 
com a assinatura da Lei Áurea, em 1888. Entre 
tantas influências recebidas pelo povo africano, a 
língua falada no Brasil absorveu novos vocábulos. 
Assinale a alternativa que apresenta um desses 
vocábulos. 

 
(A) Forró. 
(B) Piá. 
(C) Moleque. 
(D) Abajur. 

 
18 - Brasil Imperial é um período da história brasileira 

entre 7 de setembro de 1822, quando se deu a 
Independência do Brasil, e 15 de novembro de 
1889, com a Proclamação da República. Assinale a 
alternativa que apresenta o primeiro monarca a 
governar o Brasil nessa época. 

 
(A) D. João VI. 
(B) D. Pedro I. 
(C) Conde D’Eu. 

 (D) Princesa Isabel. 
 
19 – O sistema de capitanias hereditárias foi criado pelo 

rei de Portugal com o objetivo de colonizar o Brasil, 
evitando invasões estrangeiras. Contudo, esse 
sistema não funcionou muito bem, vigorando até o 
ano de 1759. Apenas duas capitanias deram certo. 
Assinale a alternativa que apresenta essas duas 
capitanias. 

 
(A) São Tomé e Santo Amaro. 
(B) Santana e Ilhéus. 
(C) Rio Grande e Itamaracá. 

 (D) São Vicente e Pernambuco 
 
20 –  Os Símbolos Nacionais Oficiais são: 
 

I. Hino Nacional. 
II. Bandeira Nacional. 
III. Selo Nacional. 
IV. Armas Nacionais. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, II, III e IV. 
(B) I, II e IV, apenas. 
(C) I, II e III, apenas. 
(D) III e IV, apenas     


