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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 FUNDAMENTAL 

 
PORTUGUÊS:  
 
01. Qual sequência está na ordem correta? 
A) Bruna, Carla, Jaqueline e Graziela. 
B) Ana, Carla, Jaqueline e Laís. 
C) Ana, Fernanda, Laís e Graziela. 
D) Laís, Ana, Carla e Josi. 
 
02. Na frase, “Bruna está feliz”, a palavra em negrito representa: 
A) Um adjetivo. 
B) Um verbo. 
C) Um substantivo. 
D) Um artigo. 
 
03. Na frase, “Ele quebrou o galho para mim”, a expressão em negrito significa: 
A) Atrapalhou. 
B) Ensinou. 
C) Mentiu. 
D) Estorvou. 
 
04. Qual sequência está na ordem correta? 
A) Carro, Moto e Ônibus. 
B) Ana, Carla, Jaqueline e Laís. 
C) Cidade, Campo e Fazenda. 
D) Trabalho, Sucesso e Realização. 
 
05. Qual frase apresenta erro de acentuação? 
A) Bruna está feliz. 
B) A política é necessária. 
C) Ele compõe muito bem. 
D) Ela esta perto da saída. 
 
06. Na frase, “Ele veste uma blusa azul”, a palavra em negrito representa: 
A) Um adjetivo. 
B) Um verbo. 
C) Um substantivo. 
D) Um artigo. 
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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 o antônimo incorreto? 
A) Alto - baixo. 
B) Bom - ruim. 
C) Bem - mal. 
D) Chegou - entrou. 
 
10. Qual a concordância incorreta? 
A) Eu te disse. 
B) Nós nos preparamos muito. 
C) Eu vi ela.  
D) A professora lhe avisou. 
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MATEMÁTICA 

11) Em uma transportadora trabalham-se 1527 funcionários, sabendo que um terço 

desses funcionários são mulheres, quantos funcionários são homens? 

a) 509 funcionários são homens. 

b) 1118 funcionários são homens. 

c) 1018 funcionários são homens. 

d) 590 funcionários são homens. 

 

12) Joaquim utiliza três impressoras para imprimir 214 jornais por dia, para Joaquim 

poder aumentar suas impressões para 428 jornais por dia, Joaquim precisara ter 

quantas impressoras? 

a) 4 impressoras 

b) 6 impressoras 

c) 7 impressoras  

d) 3 impressoras 

 

13) Pedro e sua mãe moram em São Paulo e vão visitar uma tia que mora a 225000 

metros de distância deles. Ele e sua mãe saíram em viagem bem cedo, sabendo 

que já percorreram 15 quilômetros, quanto quilômetros ainda falta para chegarem na 

casa de sua tia? 

a) 7,5 Km 

b) 210 Km 

c) 75 Km 

d) 207 Km 

 

14) Um número somado ao seu triplo é igual a noventa e seis, qual é esse número? 

a) 24 

b) 48 

c) 42 

d) 32 

 

15) Um número somado a sua terça parte é igual a 120, qual é esse número? 

a) 90 

b) 30 

c) 360 

d) 60 
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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. 
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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.  

 

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:_______________ 
 


