
EDITAL COLEAD Nº 11/2021 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(A) 

 

GABARITO 

1- Assinale a alternativa que não apresenta problema(s) com relação à regência verbal 

da língua portuguesa: 

Escolha uma opção: 

a. A tese que os médicos mais parecem confiar é a de que o isolamento social é 

necessário e urgente. 

b. O artigo que mais gostei sobre o tema coronavírus foi publicado pela revista 

Superinteressante. 

c. A gente nunca se esquecerá da atual quebra de paradigmas. 

d. A plataforma que o vídeo sobre o coronavírus está armazenado é bastante popular. 

e. Não assisti nenhum documentário sobre a origem do coronavírus na Ásia. 

Gabarito: c 

 

2- Com relação à concordância nominal e/ou verbal, assinale a alternativa que apresenta 

problema(s): 

Escolha uma opção: 

a. Esse é o documento principal de que preciso para dar início ao processo de validação 

de diploma. 

b. À medida que a participação online nos fóruns de discussão aumenta, pode-se 

também verificar uma elevação na motivação dos alunos. 

c. Fazem cinco dias o ofício tinha sido entregue para a secretária do Reitor, mas ainda 

não obtivemos nenhum retorno. 

d. Bastam, apenas, alguns procedimentos por parte da coordenação de curso para que o 

processo tramite e seja concluído. 

e. Acredito que possa haver problemas com a consulta inadequada e indiscriminada a 

sites cujo conteúdo não possa ser verificado e confiado. 

Gabarito: c 

 

3- Semelhantemente ao trecho “Com a união da computação cognitiva e de uma nuvem 

na internet que armazena todas as informações, os médicos do Memorial Sloan 



Kettering acreditam que essa tecnologia vai proporcionar uma revolução médica que 

não se limitará a alguns centros americanos”, o uso de próclise está apropriado em: 

Escolha uma opção: 

a. Ainda que procurou-se fazer tudo em prol da ciência, ainda há muito que podemos 

tentar. 

b. Não deve-se concentrar esforços em pesquisas mal elaboradas. 

c. Quem se mostrou bastante entusiasmado com a pesquisa foi o grupo norte-americano. 

d. A pesquisa nem provou-se adequada aos nossos anseios. 

e. No Brasil, se faz necessária a readaptação do sistema para gerar novos dados válidos. 

Gabarito: c 

 

4- Quanto à palavra webcelebridade, é correto afirmar que: 

Escolha uma opção: 

a. É uma palavra formada por aglutinação, que sofreu alteração após o Novo Acordo 

Ortográfico de 2009. 

b. É uma palavra formada por aglutinação. 

c. É uma palavra formada por derivação sufixal, que sofreu alteração após o Novo 

Acordo Ortográfico de 2009. 

d. É uma palavra formada a partir de um neologismo. 

e. É uma palavra formada por justaposição. 

Gabarito: d 

 

5-  Com relação à ortografia da palavra antiético, é correto afirmar que: 

Escolha uma opção: 

a. Em se tratando de palavras derivadas com prefixos dissílabos terminados em vogal, 

há hífen somente se a segunda palavra não iniciar com vogal igual final a do sufixo. 

b. Em se tratando de palavras derivadas com prefixos dissílabos terminados em vogal, 

somente há hífen se a segunda palavra iniciar com vogal igual final à do prefixo. 

c. Nenhuma alternativa explica corretamente sua ortografia. 

d. Em se tratando de palavras derivadas com prefixos dissílabos terminados em vogal, 

há hífen somente se a segunda palavra iniciar com consoante repetida. 



e. Em se tratando de palavras derivadas com prefixos monossílabos terminados em 

consoante, somente há hífen se a segunda palavra não iniciar com vogal igual final à do 

prefixo. 

Gabarito: b 

 


