PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
PROCESSO SELETIVO
PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES Nº 001/2017
NÍVEL MÉDIO
Preencha seus dados com letra de forma utilizando caneta esferográfica azul ou preta.
Nome Completo:
R.G.:

C.P.F.:

Curso:

Tel: (

)

Assinatura:
INSTRUÇÕES
1. A duração das provas objetiva e discursiva será de 02 horas (09h00min e 11h00min).
2. A prova objetiva será composta por VINTE questões de múltipla escolha.
3. Ao receber a prova, deverá o candidato preencher nos campos adequados, seu nome e número dos documentos,
evitando rasuras.
4. Não serão permitidas consultas à legislação ou a qualquer outro material de apoio.
5. Tome cuidado ao preencher a folha de respostas, pois esta é insubstituível.
6. Preencha o quadrado que corresponde à resposta correta, conforme modelo: X.
BOA SORTE!
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PORTUGUÊS
1. Toda vez que interagimos, seja através de
conversa, expressões ou até mesmo pela
leitura, temos a possibilidade de construir
nossa interpretação de várias maneiras,
inclusive equivocada. Isso pode ocasionar
consequências indesejadas, como se dá no
relato expresso pela tirinha abaixo:

O efeito humorístico da tirinha acima origina-se
de uma reação de Chico Bento a uma frase dita
por Rosinha. Levando em consideração a atitude
de Chico Bento no segundo quadrinho, a frase
que Rosinha disse a ele foi:
a) Olha o passarinho!
b) Tem um bicho no seu pé
c) Cadê seu sapato?
d) Você está sem sinto!
e) Cuidado com o flash!
2. Assinale a única alternativa em que a
sequência
das
palavras
corresponde
exatamente a ordem expressa pelo valor das
classes gramaticais:
“O amanhã é uma novidade que gostaríamos
muito de descobrir antecipadamente”.
a) Artigo – Adjetivo – Verbo – Verbo –
Conjunção – Interjeição – Advérbio –
Pronome – Preposição – Verbo – Advérbio.
b) Artigo – Substantivo – Verbo – Artigo –
Substantivo – Pronome – Verbo – Advérbio
– Preposição – Verbo – Advérbio.
c) Artigo – Substantivo – Verbo – Artigo –
Substantivo – Conjunção – Verbo –
Advérbio – Preposição – Verbo – Advérbio.
d) Artigo – Advérbio – Verbo – Artigo –
Substantivo – Pronome – Verbo – Advérbio
– Preposição – Verbo – Advérbio.

e) Artigo – Substantivo – Verbo – Artigo –
Substantivo – Pronome – Verbo – Advérbio
– Conjunção – Verbo – Advérbio.
3. Ah, sim, a velha poesia
Poesia, a minha velha amiga...
eu entrego-lhe tudo
a que os outros não dão importância nenhuma...
a saber:
o silêncio dos velhos corredores
uma esquina,
uma lua,
(porque há muitas, muitas luas…)
Mario Quintana
Após a leitura do trecho do poema “Ah, sim, a
velha poesia” de Mario Quintana, é correto dizer
que
em
relação
ao
título,
temos
respectivamente, de acordo com as classes
gramaticais, a seguinte ordem:
a) Interjeição – Advérbio – Artigo – Adjetivo –
Substantivo.
b) Interjeição – Verbo – Artigo – Adjetivo –
Substantivo.
c) Interjeição – Advérbio – Artigo – Pronome
– Adjetivo.
d) Interjeição – Verbo – Artigo – Substantivo
– Adjetivo.
e) Interjeição – Advérbio – Preposição –
Adjetivo – Substantivo.
4. Em relação à tonicidade das palavras assinale
a única alternativa em que possuímos a
seguinte sequência: Oxítona, Paroxítona e
Proparoxítona.
a) Café – Janela – Amanhã.
b) Raro – Ídolo – Casa.
c) Também – Álbum – Pássaro.
d) Camelo – Carro – Cântico.
e) Nenhuma das alternativas.
5. Sabemos que em 01/01/2016 algumas
mudanças ocorreram na forma escrita da
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Língua Portuguesa. Mudanças de acentuação,
inclusão ou exclusão do hífen, por exemplo,
são casos de alterações que ocorreram. Nos
atualizarmos em relação a estas mudanças, é
extremamente importante, visto que também
nos comunicamos através da Língua Escrita.
Partindo deste conhecimento, assinale abaixo
a única palavra escrita incorretamente após a
vigência do Novo Acordo Ortográfico da
Língua Portuguesa:
a) Constrói.
b) Paranóico.
c) Panaceia.
d) Micro-ondas.
e) Enjoo.
MATEMÁTICA
6. Três carretas transportam 200m³ de areia.
Para transportar 1600m³ de areia, quantos
carretas iguais a essa seriam necessários?
a) 24 carretas
b) 35 carretas
c) 42 carretas
d) 21 carretas
e) 23 carretas
7. O número (-3) é a raiz da equação x2 - 7x - 2c
= 0, igual a zero). Nessas condições,
determine o valor do coeficiente c:
a) 16
b) 30
c) 15
d) 5
e) 25
8. Na compra de um celular obtive desconto de
13% por ter feito o pagamento à vista. Se
paguei R$ 1305,00 reais pelo aparelho, qual
era seu o preço original?
a) R$ 1500,00
b) R$ 1600,00
c) R$ 1555,00
d) R$ 1553,00
e) R$ 1700,00
9. Resolva a equação: x + 3 = 18
a) -15

b)
c)
d)
e)

16
15
17
20

10.Resolva a equação: (4x + 6) -2x = (x-6) + 10 +
14
a) 13
b) 24
c) 20
d) 16
e) 12
CONHECIMENTOS GERAIS
11. Cada estado brasileiro tem uma sigla que
serve de abreviação para o seu nome. Qual é
a sigla usada para o estado de Roraima?
a) RM
b) RA
c) RI
d) RR
e) RO
12. Quando os colonizadores portugueses
chegaram ao Brasil em 1500, eles observaram
que os indígenas brasileiros tinham a seguinte
característica:
a) A obtenção de recursos baseada na coleta,
caça e agricultura.
b) A existência de um idioma comum para
todas as tribos.
c) Grandes
construções
de
cidades
semelhantes à dos astecas.
d) A ausência de artesanato.
e) Uso de moeda como unidade monetária.
13.Qual das alternativas apresenta povos nativos
do Brasil?
a) Maias e Astecas.
b) Tupinambás e Guaranis
c) Tupiniquins e Apaches.
d) Toltecas e Incas.
e) Caiapós e Quechuas.
14.No século XVIII aconteceu um importante
evento na história do Brasil que é o Ciclo do
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Ouro. Nesta época acontece uma intensa
atividade extrativista em que região do país?
a) Paraná.
b) Pará.
c) São Paulo.
d) Santa Catarina.
e) Minas Gerais.
15.Qual o nome do Juiz brasileiro que tornou-se
notório em todo o território nacional por sua
atuação na Operação Lava Jato?
a) Rodrigo Janot.
b) Eduardo Cunha.
c) Gilmar Mendes.
d) Sérgio Moro.
e) Joaquim Nabuco.
INFORMÁTICA
16. Quanto ao hardware do computador
compreende que é:
a) A parte lógica do computador, representa
os programas de computador;
b) A Unidade Central de processamento;
c) A informação de uma forma rápida /
automática;
d) Área de trabalho, pois você pode acessar
rapidamente um programa;
e) A parte física do computador, tudo que se
refere a componentes.
17.Conforme mostra a imagem ao minimizar
uma janela, posso afirmar que:

a) A mesma foi fechada, para que eu possa
abrir outra;
b) Ela ocupou toda a tela do monitor;
c) Posso clicar em restaurar para que ela seja
minimizada;
d) Ela continua disponível, mas na barra de
tarefas;
e) A janela é fechada.

18. No Word 2010 a sequência dos botões da
figura abaixo é:

a) Alinhado a esquerda, centralizado,
alinhado a direita, aumentar recuo;
b) Alinhar a esquerda, centralizar, alinhar a
direita e justificar;
c) Diminuir recuo, centralizado, aumentar
recuo e alinhado a direita;
d) Alinhar a direita, centralizar, alinhar a
esquerda e justificar;
e) Alinhar a direita, alinhar a esquerda,
centralizar e justificar.
19.Quando você digita no Word se destaca erro
de ortografia ou gramática aparecendo um
sublinhado ondulado vermelho sob o texto
que ele considera errado por que:
a) Indica um erro ortográfico ou que o Word
não reconhece uma palavra;
b) O Word acha que a gramática deve ser
revisada;
c) A ortografia de uma palavra está correta,
mas ela não parece apropriada para a
sentença;
d) Indica um erro ortográfico ou que o Word
reconhece uma palavra;
e) A ortografia e a gramática de uma palavra
estão corretas, mas ela não parece
apropriada para a sentença.
20.A sigla WWW (Word Wide Web) que
utilizamos quando acessamos uma página na
internet significa:
a) Rede de alcance mundial;
b) Redes da internet;
c) Redes de alcance do Wi-fi;
d) Dados de rede de um computado local;
e) Dados de Wi-fi.
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