
 

 
CADERNO DE PROVA: 01/07 - Estagiário Nível Médio

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1. “A Constância diz respeito à lealdade e 

paciência, ...” 

Dada a frase acima, analise as assertivas 
abaixo e indique a opção INCORRETA: 

A. A CONSTÂNCIA - Sujeito Simples 
B. RESPEITO - Objeto Direto 
C. À LEALDADE E PACIÊNCIA - Objeto Indireto 
D. DIZ - Verbo Transitivo Direto e Indireto 
 
2. Em relação ao uso da CRASE, analise as 

assertivas abaixo e indique a INCORRETA:
A. Isto pertence à todas minhas primas 
B. O fumo e a bebida fazem mal à saúde 
C. A performance da equipe agradou à torcida. 
D. A alimentação e a hidratação são necessários 

sobrevivência. 
 
3. Analise as assertivas abaixo e indique aquela 

em que os vocábulos O / OS destacados NÃO 
REPRESENTA um pronome demonstrativo:

A. São loucos os que agem desta maneira. 
B. O que primeiro terminar a prova, receberá um 

prêmio. 
C. O locutor está empolgado com a corrida. 
D. Não podemos aceitar tudo o que nossos 

representantes fizeram. 
 
4. Indique a assertiva onde TODAS as palavras 

estão CORRETAS: 
A. Jeito - Jentileza - Jente 
B. Geito - Gentileza - Gente 
C. Jeito - Gentileza - Gente 
D. Jeito - Jentileza - Gente 
 
5. Analise a assertiva abaixo onde o termo 

destacado NÃO É um verbo: 
A. Maria é bonita. 
B. Pedro foi pescar. 
C. O clima está agradável. 
D. Maria e Pedro são casados. 
 

MATEMÁTICA 
 

6. Assinale a assertiva abaixo que contem a 
representação de duas partes de uma divisão de 
doze partes: 

A. 1/12 
B. 1/6 
C. 2/24 
D. 2/6 
 
7. Um vendedor recebeu a meta de venda de 80 

unidades de um determinado produto. No 
decorrer da semana, a loja majorou a meta de 
venda deste vendedor em 25%. Ao final da 
semana, o vencedor deixou de cumpriu 10% de 
sua meta atualizada. Quantos produtos ele 
vendeu? 

A. 80 produtos 
B. 85 produtos 
C. 90 produtos 
D. 95 produtos 
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8. Quantos ovos temos quando possuímos duas 
dúzias e meia? 

A. 24 ovos 
B. 30 ovos 
C. 36 ovos 
D. 48 ovos 
 
9. Pedro é atleta e faz exercícios regularmente. 

Nesta semana ele treinou por 2h30min na 
segunda feira, por 1h40min na terça feira, por 
2h20min na quarta feira e por 1h20min na 
quinta feira. Por quanto tempo ele deve treinar 
na sexta feira para alcançar 10 horas de treino 
na semana? 

A. 2h30min 
B. 2h20min 
C. 2h10min 
D. 2h 
 

10. Qual é a área de um triângulo 
tem 12 cm de base e 8 cm de altura?

A. 96 cm² 
B. 64 cm² 
C. 56 cm² 
D. 48 cm² 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS
 
 
11. Doutor Pedrinho é um município catarinense 

com área total de 375 Km², a uma altitude de 
530 metros e dista 197 km da capital, 
Florianópolis. São municípios limítrofes: 

(FONTE: www.doutorpedrinho.sc.gov.br)

A. Rio dos Cedros, Benedito Novo, José Boiteux, 
Itaiópolis e Rio Negrinho, apenas.

B. Rio dos Cedros, Benedito Novo, Itaiópolis, Rio 
Negrinho e Rodeio, apenas. 

C. Benedito Novo, José Boiteux, Itaiópolis, Rio Negrinho 
e Rodeio, apenas. 

D. Rio dos Cedros, Benedito Novo, José Boiteux e 
Itaiópolis, apenas. 

 
 
 
12. Em relação ao município de Doutor Pedrinho é 

INCORRETO afirmar:  
(FONTE: www.doutorpedrinho.sc.gov.br)

A. A Festa da Natureza é um de seus atrativos turísticos.
B. Foi instalado efetivamente em 01 de junho de 1989.
C. Tem como ex-prefeita Maria Francisca Battisti Archer.
D. Ao oeste faz divisa com Benedito Novo.
 
 
13. São ex-prefeitos do município de Doutor 

Pedrinho, EXCETO:  
(FONTE: www.doutorpedrinho.sc.gov.br)

A. Ari Aurélio Buzzi 
B. Aderbal Viviani 
C. Tercílio João Moser 
D. Antonio Nereu Girardi 
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14. Ainda em relação ao município de Doutor 
Pedrinho, em relação aos seus atrativos 
naturais, se destacam as cachoeiras, córregos e 
cascatas. Neste contexto, fazem parte dos 
atrativos do município, disposto em site oficial, 
EXCETO:  

(FONTE: www.doutorpedrinho.sc.gov.br)

A. Cachoeira Véu de Noiva 
B. Cascata Salto Donner 
C. Cachoeira Paulista 
D. Córrego Grande 
 
15. Nesta semana, um evento na cidade de 

Blumenau/SC resultou em várias prisões e teve 
destaque na mídia nacional, com a prisão de 
agentes prisionais e, inclusive, do diretor da 
penitenciária. Qual nome foi dado a este 
evento? 

(FONTE: http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/)

A. Operação Regalia 
B. Operação Serventia 
C. Operação Mordomia  
D. Operação Lava Jato 
 
 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA 
 
16. São capitais de estados da região nordeste do 

Brasil, EXCETO: 
A. Maceió 
B. São Luís 
C. Belém 
D. Aracajú 
 
 
17. Doutor Pedrinho é um município localizado em 

que região de Santa Catarina? 
A. Alto Vale do Itajaí 
B. Médio Vale do Itajaí 
C. Planalto Catarinense 
D. Meio Oeste Catarinense 
 
 
18. Considerando os dados do Produto Interno 

Bruto - PIB, divulgados pelo IBGE no final do 
ano de 2014, qual a economia mais forte de 
Santa Catarina 

A. Joinville 
B. Florianópolis 
C. Blumenau 
D. Itajaí 
 
 
19. A Guerra do Contestado foi um conflito armado 

entre a população cabocla e os representantes 
do poder estadual e federal brasileiro, 
numa região rica em erva-mate e madeira, 
disputada pelos estados brasileiros do Paraná e 
de Santa Catarina. Quando ocorreu este 
conflito? 

A. Entre outubro de 1912 a agosto de 1916 
B. Entre janeiro de 1910 a setembro de 1913 
C. Entre março de 1911 a novembro de 1914 
D. Entre maio de 1914 a outubro de 1918 
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Considerando os dados do Produto Interno 
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ano de 2014, qual a economia mais forte de 

A Guerra do Contestado foi um conflito armado 
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mate e madeira, 
disputada pelos estados brasileiros do Paraná e 

Quando ocorreu este 

20. Como ficou conhecida a revolução ou guerra 
regional, de caráter republicano, contra o 
governo imperial do Brasil, na então província 
de São Pedro do Rio Grande do Sul, e que 
resultou na declaração de independência da 
província como estado republicano, dando 
origem à República Rio-Grandense?

A. Guerra do Paraguai 
B. Guerra dos Farrapos 
C. Guerra de Canudos 
D. Guerra do Contestado 
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