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CARGO: ESTAGIÁRIO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica de 

tubo transparente, de tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três) horas. A Prova 
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será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atenção! O texto abaixo servirá de subsídio para as questões 1 a 5: 

Bolo de Chocolate 

Massa: 

4 ovos. 

4 colheres (sopa) de chocolate em pó 

2 colheres (sopa) de manteiga. 

3 xícaras (chá) de farinha de trigo. 

2 xícaras (chá) de açúcar. 

2 colheres (sopa) de fermento. 

1 xícara (chá) de leite 

 

Modo de Preparo  

Em um liquidificador adicione os ovos, o chocolate em pó, a manteiga, a farinha de trigo, o açúcar e 

o leite, depois bata por 5 minutos. 

Adicione o fermento e misture com uma espátula delicadamente. 

Em uma forma untada, despeje a massa e asse em forno médio 180 ºC, preaquecido por cerca de 40 

minutos. 

1 - Com relação ao tipo e gênero textual assinale a alternativa que apresenta uma informação 

verdadeira: 

a) Trata-se de um texto pertencente ao gênero textual Manual de Instrução e sua tipologia é 

Descrição. 

b) Trata-se de um texto pertencente ao gênero textual Receita e sua tipologia é Narração. 

c) Trata-se de um texto pertencente ao gênero textual Receita e sua tipologia é Injunção. 

d) Trata-se de um texto pertencente ao gênero textual Receita e sua tipologia é Dissertação. 

e) Trata-se de um texto pertencente ao gênero textual Bula e sua tipologia é Exposição. 
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2 - Observe as palavras abaixo e assinale a alternativa na qual, todas, as palavras deverão ser 

completadas assim como Xícara. 

a) en___er  –  ___aminé  –  ___urrasco 

b) en___er  –   rou___inol  –   ro___o  

c) ve___ame  –  ___ampu  –   me___er  

d) en___er   –   me___er   -   ___uchu 

e) re___eio   –  ___ampu  –   fi___a   

3 - As palavras Pó e Xícara são acentuadas por regras distintas embora possuam o mesmo tipo de 

acento. Com relação às regras de acentuação das duas palavras é correto: 

I – As duas recebem acento circunflexo. 

II – A primeira palavra (PÓ) classifica-se como paroxítona e a segunda (XÍCARA) como 

proparoxítona.  

III – A segunda palavra (XÍCARA) classifica-se como proparoxítona.  

IV - A segunda palavra (XÍCARA) passou a ser acentuada após o último acordo ortográfico.  

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas a alternativa I está correta. 

c) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 

d) Apenas a alternativa III está correta. 

e) Apenas a alternativa IV está correta. 

4 - Nas palavras “os ovos, o chocolate em pó, a manteiga, a farinha de trigo, o açúcar e o leite” temos 

um exemplo de concordância nominal na qual o artigo concorda com as palavras em gênero ou 

número. Assinale a alternativa na qual o emprego do artigo foi efetuado de modo equivocado. 

a) O cônjuge chegou atrasado ao encontro. 
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b) Tomou todo o guaraná. 

c) O menino não comeu a cenoura e nem mesmo o alface.  

d) O dó era tanto que todos choraram. 

e) Espalhou a cal pelo chão. 

5 - Observe: “Em uma forma untada, despeje a massa e asse em forno médio”. As duas formas 

sublinhadas indicam o verbo conjugado no imperativo. Os mesmos verbos, flexionadas na primeira 

pessoa do singular (EU) no pretérito perfeito, assim devem ser grafados: 

a) despejei - assei 

b) despejais - assais 

c) despejamos - assamos 

d) despejareis - assareis 

e) despejarão - assarão 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

6 - Um atleta dá uma volta completa em uma pista em 0,6 minutos e outro atleta completa o mesmo 

percurso em 0,8 minutos. Se ambos partem juntos lado a lado do ponto de partida, o instante que 

ambos estarão lado a lado novamente será daqui a: 

a) 150 segundos 

b) 144 segundos 

c) 132 segundos 

d) 128 segundos 

e) 96 segundos 

 

7 - Maria Tereza gastou  do seu salário com alimentação, farmácia e despesas extras,  do salário 

com aluguel. A fração correspondente à quantidade de salário que sobrou é igual a: 

a)  
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b)  

c)  

d)  

e)  

 

8 - Seja a expressão: . O valor de  é: 

a) 23 

b) 17 

c) 13 

d) 9 

e) 6 

 

9 - Em um supermercado no balcão de frios consta na etiqueta de uma embalagem de presunto 

fatiado as seguintes informações: datas de fabricação e vencimento, peso  e valor 

total . O preço de desse produto é: 

a) R$ 20,58 

b) R$ 21,99 

c) R$ 23,00 

d) R$ 24,50 

e) R$ 25,00 

 

10 - Jean aplicou R$ 4.000,00 à taxa de juros compostos de 0,5 % ao mês, durante 2 meses. No final 

do período da aplicação, o valor do montante será de: 

a) R$ 4.020,00 

b) R$ 4.028,20 

c) R$ 4.037,40 

d) R$ 4.040,10 

e) R$ 4.050,20 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - O fim da escravidão no Brasil completou 130 anos em 13 de maio deste ano. Em 1888, a 

princesa Isabel, filha do imperador do Brasil Pedro 2º, assinou uma lei, decretando a abolição dos 

escravos. A lei, a qual nos referimos, foi denominada de: 

a) Lei da Abolição 

b) Lei Áurea 

c) Lei Maria da Penha 

d) Lei Austera 

e) Lei Isabela 

12 - O Museu Nacional do Rio de Janeiro, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, é a 

mais antiga instituição científica do Brasil que, até setembro de 2018, figurou como um dos maiores 

museus de história natural e de antropologia das Américas. Das 20 milhões de peças do Museu 

Nacional do Rio de Janeiro, devastado por um incêndio, os brasileiros lamentam em particular a 

perda "da primeira brasileira", que viveu há mais de 12 mil anos nessa parte das Américas. "A perda, 

é para todos os interessados em civilização, uma perda inestimável", declarou Paulo Knauss, diretor 

do Museu Histórico Nacional.  

Assinale a alternativa que indica o nome atribuído ao fóssil mencionado na reportagem: 

a) Laura 

b) Luiza 

c) Luzia 

d) Leopoldina 

e) Leocádia 

13 - “A Alemanha comemorou no último 03 de outubro o Dia da Unidade Alemã. O feriado mais 

importante do país lembra o dia em que a Alemanha oficialmente voltou a ser uma só, em 3 de 

outubro de 1990. Porém, quase 30 anos depois da reunificação, o país continua separado, não só nas 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/alemanha
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estatísticas sociais e econômicas, como também na mentalidade. As últimas estatísticas comprovam 

que a renda da população é diferente entre um lado e outro. Os alemães do leste ganham, em média, 

15% a menos do que seus vizinhos do oeste. O Produto Interno Bruto (PIB) total alemão é de € 39,5 

mil, enquanto o das regiões da Antiga Alemanha Oriental é, em média, de € 28,3 mil.” Outro fator 

que merece destaque em se tratando da economia alemã, pós unificação,  é a moeda. Nesse sentido 

assinale a alternativa que apresenta uma informação verdadeira, considerando o exposto na 

reportagem:  

a) O marco alemão passou a ser a única moeda corrente em todo o território nacional alemão. 

b) O marco alemão passou a ser utilizado, concomitantemente ao euro. 

c) O euro tornou-se a moeda oficial do país. 

d) O dólar foi adotado como moeda oficial. 

e) O franco alemão tornou-se a moeda oficial do país. 

14 - Assinale a alternativa que apresenta as palavras que completam correta e respectivamente as 

lacunas do excerto: 

“A última homenagem à cidade velha de Itá ocorreu em abril de________________ , pouco antes da 

área ser inundada pelo reservatório. Ao pé das torres da Igreja____________________, a única 

construção mantida, foi  rezada uma missa especial, seguida de uma série de atividades no evento 

denominado “ Adeus à cidade velha”.” 

 Fonte: http://www.consorcioita.com.br/fmanager/consorcioita/livro/arquivo1_1.pdf 

a) 2001 - São Pedro 

b) 2000 – São Paulo 

c) 2001 – São Paulo 

d) 1999 – Santa Augusta 

e) 2000 - São Pedro 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Euro
http://www.consorcioita.com.br/fmanager/consorcioita/livro/arquivo1_1.pdf
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15 - Assinale a alternativa que apresenta uma informação correta quanto ao número e nominata de 

municípios atingidos pela construção da Usina de Itá: 

a) São 11 os municípios lindeiros à Usina Hidrelétrica de Itá: Itá, Concórdia, Peritiba, Arabutã, 

Ipira, Alto Bela Vista e Piratuba em Santa Catarina, e Aratiba, Mariano Moro, Severiano de 

Almeida e Marcelino Ramos no Rio Grande do Sul.  

b) São 10 os municípios lindeiros à Usina Hidrelétrica de Itá: Itá, Concórdia, Arabutã, Ipira, 

Alto Bela Vista e Piratuba em Santa Catarina, e Aratiba, Mariano Moro, Severiano de Almeida 

e Marcelino Ramos no Rio Grande do Sul.  

c) São 10 os municípios lindeiros à Usina Hidrelétrica de Itá: Itá, Concórdia, Peritiba, Ipira, 

Alto Bela Vista e Piratuba em Santa Catarina, e Aratiba, Mariano Moro, Severiano de Almeida 

e Marcelino Ramos no Rio Grande do Sul.  

d) São 12 os municípios lindeiros à Usina Hidrelétrica de Itá: Itá, Concórdia, Peritiba, Arabutã, 

Ipira, Alto Bela Vista, Chapecó e Piratuba em Santa Catarina, e Aratiba, Mariano Moro, 

Severiano de Almeida e Marcelino Ramos no Rio Grande do Sul.  

e) São 11 os municípios lindeiros à Usina Hidrelétrica de Itá: Itá, Concórdia, Peritiba, Ipira, 

Alto Bela Vista, Seara e Piratuba em Santa Catarina, e Aratiba, Mariano Moro, Severiano de 

Almeida e Marcelino Ramos no Rio Grande do Sul.  

16 - Quanto à Usina Hidrelétrica de Itá é correto afirmar: 

I - A região inundada formou um grande lago, sendo que o reservatório atinge uma área total de 

141 Km².  

II – A Usina inaugurada em outubro de 2000, teve o funcionamento pleno no ano de 2001. 

III – Possui a altura de 125 metros com um comprimento de 880 metros. 

IV- Em 1979 os estudos feitos pela Eletrosul sobre o Rio Uruguai eram concluídos para a 

construção da Usina Hidrelétrica.  

V- A Usina Hidrelétrica Itá iniciou em 1º de março de 1996, e sua inauguração no mês de outubro 

de 2000.                                                                              Fonte: http://www.consorcioita.com.br/uhe.html 

http://www.consorcioita.com.br/uhe.html
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a) Todas as alternativas são verdadeiras. 

b) Todas as alternativas são verdadeiras exceto a alternativa III. 

c) Apenas as alternativas II, III e IV são verdadeiras. 

d) Apenas as alternativas I, III e IV são verdadeiras. 

e) Apenas as alternativas II, III, IV e V são verdadeiras. 

17 - "BRICS" é um acrônimo, ou seja, a junção das iniciais de palavras que formam outro termo. Seu 

criador é o economista britânico Jim O'Neill, do grupo financeiro Goldman Sachs, em 2001. O BRIC 

se constituiu em bloco em 2009 e desde então, vários encontros periódicos entre esses países foram 

realizados. Em 2011, mais um país foi agregado: a África do Sul. Deste modo, o BRIC virou BRICS.  

Atualmente os países constituintes do bloco são: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Assinale 

a alternativa que indica o país mais populoso do bloco BRICS: 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/brics/ 

a) Brasil  

b) Rússia  

c) Índia  

d) China  

e) África do Sul 

18 - Segundo a legislação brasileira é obrigatório o voto para os seguintes cidadãos: 

a) Os alfabetizados ou analfabetos maiores de 18 e menores de 70 anos. 

b) Os alfabetizados maiores de 16 e menores de 70 anos.  

c) Os alfabetizados maiores de 18 e menores de 70 anos. 

d) Os alfabetizados maiores de 16 e cidadãos que ainda não estejam aposentados. 

e) Os alfabetizados maiores de 18 e homens menores de 70 e mulheres menores de 65 anos. 

https://www.todamateria.com.br/russia/
https://www.todamateria.com.br/india/
https://www.todamateria.com.br/china/
https://www.todamateria.com.br/africa-do-sul/
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19 - No início de outubro do corrente ano foi anunciado o Prêmio Nobel de Medicina para dois 

pesquisadores: Allison, que tem 70 anos e é professor na Universidade do Texas e Honjo, de 76 anos 

e professor na Universidade de Kyoto. Os dois trabalharam separadamente e vão dividir o prêmio de 

US$ 1 milhão. A pesquisa premiada apontou avanços revolucionários para a cura:  

a) Do HIV. 

b) Do câncer. 

c) Da leptospirose.  

d) Da gripe.  

e) Da diabetes.  

20 - Entre as décadas de 1950 e 1980, o Governo do Estado reuniu empresas de energia dispersas 

pelo território catarinense sob um grande guarda-chuva, consolidando uma política única de 

distribuição de energia elétrica para Santa Catarina. Desde 1955, essa política tem um nome: Celesc. 

A sigla CELESC significa: 

a) Companhia Elétrica de Santa Catarina.  

b) Centrais Elétricas de Santa Catarina. 

c) Cooperativa Elétrica de Santa Catarina. 

d) Concessionária Elétrica de Santa Catarina. 

e) Corporação Elétrica de Santa Catarina. 

 


