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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO 
DE RESERVA DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL ENSINO: MÉDIO, TÉCNICO, 

SUPERIOR. 

 

NOME COMPLETO:_______________________________________ 
 
RG Nº:______________________________ SSP:_______________ 
 
CURSO:_________________________________________________ 
 

 
20 QUESTÕES – ENSINO MÉDIO 

 
PORTUGUÊS 
 
01. Qual a frase incorreta? 
A) Aonde você vai com tanta pressa? 
B) Aonde você mora? 
C) Aonde você está nos levando? 
D) Ela achou isso onde? 
 
02. Qual frase apresenta erro(s) de ortografia? 
A) Comprei uma caixa de ameixa. 
B) Não mexam no enxoval. 
C) Eu guardei a enchada.  
D) Ele comeu salsicha. 
 
03. Qual alternativa completa corretamente o espaço na frase, “Na última 
_______________ da Câmara, propuseram o projeto”? 
A) Seção. 
B) Cessão. 
C) Secção. 
D) Sessão. 
 
04. Qual a frase correta? 
A) Fazem cinco anos que comecei a graduação. 
B) Haviam muitas pessoa na festa. 
C) Emprestei este livro para mim ler. 
D) Comprei-o para você. 
 
05. Qual frase apresenta erro de acentuação? 
A) Ele têm muita capacidade. 
B) Eles mantêm a palavra. 
C) Eles detêm o poder. 
D) Aquele aluno intervém em todas as aulas. 
 
06. Na frase, “Ele vestiu a blusa azul”, encontramos: 
A) Objeto direto. 
B) Verbo de ligação. 
C) Objeto indireto. 
D) Objeto direto e indireto. 
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07. Qual frase não apresenta erro(s) de ortografia? 
A) Um sarjento rabugento. 
B) A beringela é fresca. 
C) Eu prefiro jiló. 
D) Este relójio é uma geringonça. 
 
08. Qual frase apresenta erro(s) de ortografia? 
A) A xícara está cheia. 
B) Isso é muita insensatez. 
C) A gravides tem nove meses. 
D) Vajem é ótimo para saúde. 
 
09. Qual alternativa apresenta todas as palavras corretas? 
A) Bússola, Império, cajú, Panamá. 
B) Bussola, Imperio, caju, Panama. 
C) Bússola, Imperio, caju, Panamá. 
D) Bússola, Império, caju, Panamá. 
 
10. Qual frase apresenta erro de concordância? 
A) Eu te disse. 
B) Nós nos preparamos muito. 
C) Eu vi ela.  
D) A professora lhe avisou. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

MATEMÁTICA 

11) Beatriz foi a uma loja comprar um notebook, ao chegar na loja havia a seguinte 
promoção: “Notebook com pagamento à vista com 35% de desconto”. Sabendo que o 
valor do Notebook é de R$ 2.460,00, qual será o valor dele quando aplicado o 
desconto? 
a) R$ 861,00 
b) R$ 3.319,00 
c) R$ 2.373,00 
d) R$ 1.599,00 
 
 
12)  Karla, Ana e Maria colecionam figurinhas, Karla possui 32 figurinhas e Ana possui 
o dobro de figurinhas que Karla, Maria tem o triplo de figurinhas que Karla e Ana 
possuem juntas. Quantas figurinhas as três possuem juntas? 
a) 288 figurinhas 
b) 384 figurinhas 
c) 96 figurinhas 
d) 64 figurinhas 
 
13) Dada a expressão A: 𝟐 + 𝟓 × 𝟒 + 𝟏𝟔 ÷4 e a expressão B: 𝟑𝟔 ÷ 𝟒 + 𝟐𝟖 − 𝟑𝟎 +
𝟐𝟓 ÷ 𝟓 × 𝟐, o produto de A e B é? 
a) 43 
b) 132 
c) 23 
d) 442 
 

14) O valor da expressão 𝟐
𝟏

𝟓
− 𝟏

𝟒

𝟓
 é? 

a) 1  

b)  

c)  

d) 1  

 
15) Maria gasta 10 Kg de ração para alimentar por uma semana seus três gatos, 
quantos kg de ração ela gastara para alimentar quatro gatos durante vinte e um dias? 
a) 84 Kg 
b) 40 Kg 
c) 21 Kg 
d) 15 Kg 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 

16) Quais são as cores da Bandeira do Município de Papanduva SC? 

a) Branca, azul, verde e vermelha 

b) Branca, preta, verde e vermelha 

c) Branca, preta, azul e vermelha 

d) Azul, preta, verde e vermelha 

 

17) O Mundial de Futebol, mais conhecido no Brasil por Copa do Mundo, será sediado 
em qual país em 2022? 

a) Alemanha 

b) Itália 

c) Qatar 

d) Rússia 

 

18) Em quantos meses devo preencher o relatório de atividades (estágio)? 

a)  enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, 
relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário. 

b) enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 7 (seis) meses, 
relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário. 

c) enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 4 (seis) meses, 
relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário. 

d) enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 3 (seis) meses, 
relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário. 

 

19) Conforme a Lei 11.788/08 – Lei de estágio, qual alternativa abaixo está correta? 

a) A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 4 (quatro) 
anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.  

b) A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 1 (um) 
ano, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.  

c) A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 3 (três) 
anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.  

d) A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) 
anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.  
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20) Conforme a Lei 11.888/08, o que é estágio não-obrigatório? 

a) Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida 
à carga horária regular e obrigatória.  

b) Estágio não-obrigatório é acrescida à carga horária regular e obrigatória.  

c) Estágio obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à 
carga horária regular e obrigatória.  

d) Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, 
descontada à carga horária regular e obrigatória.  

 

BOA SORTE!!! 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GABARITO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                    
 

 

_______________________________________ 
ASSINAR O NOME POR EXTENSO 

 

RG Nº:____________________SSP:_______________ 
 

 


