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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 

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 3 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 será escrita, terá duração mínima de 1 (uma) hora e máxima de 3 (três) horas e será 

composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 4 alternativas (a, b, 

c, d), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 08 (oito) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 06 (seis) 

Língua Portuguesa 06 (seis) 

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 

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

 

1 – O uso das redes sociais em horário de trabalho traz muitas discussões e controvérsias em função 

da dificuldade de monitoramento do que é particular e de trabalho. Analise as frases abaixo e 

identifique-as com V – Verdadeiro ou F – Falso, para após assinalar a sequência correta. 

I – O uso de e-mail pessoal em horário de trabalho, mesmo sabendo que não é permitido, é uma 

atitude ética, pois não existe código de ética regulamentado em relação a este tema.  (   ) 

II – Whatsapp e e-mails são ótimas ferramentas de comunicação. (   ) 

III – O uso excessivo de redes sociais pode ser viciante e prejudicar o indivíduo não só no 

trabalho, mas também em sua vida familiar e social. (   ) 

IV – Mesmo sabendo que não é permitido utilizar redes sociais em horário de trabalho, não tem 

problema olhar as postagens e mensagens de familiares e amigos pelo smartphone cada vez que 

estiver no banheiro ou tomando água, mesmo tendo consciência de que vai demorar além do 

tempo necessário. (   ) 

V – No atual contexto, estar conectado às novas tecnologias traz muitas vantagens profissionais, 

mas deve-se utilizar com sabedoria e equilíbrio. (   ) 

a) F, F,V, F, V 

b) V, V, V, V, F 

c) V, F, V, F, V 

d) F, V, V, F, V 

 

2 - A infecção pelo HPV é a principal causa do câncer do colo de útero e a prevenção é através de 

vacina oferecida pelo SUS de forma gratuita. Qual a faixa etária que as meninas devem ser 

vacinadas? 

a) de 8 a 10 anos 

b) de 9 a 14 anos 

c) de 9 a 13 anos 

d) de 8 a 13 anos 

 

3 – A energia eólica é uma fonte de energia limpa e renovável. Qual é a fonte desta energia? 

a) Dejetos de animais 

b) Resíduos orgânicos 

c) Sol 

d) Vento 
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4 – O Poder Legislativo no Município tem como papel, entre outros, fiscalizar as ações do Poder 

Executivo e os gastos da Prefeitura, zelando pela boa aplicação do dinheiro público. Por quantos 

Vereadores é formada a Câmara Municipal de Itá: 

a) Nove 

b) Onze 

c) Dez 

d) Oito 

 

5 – Em maio de 1919 vieram de São Paulo para a região um casal que tornou-se pioneiro na 

colonização do Município de Itá. Qual o nome deste casal: 

a) Heriberto e Maria Angela Hulsen 

b) Coronel Vitor e Santina Rauen 

c) Theodoro e Helga Scheuble 

d) Valentin e Thereza Bernardi 

 

6 – A Lei Orgânica é o documento que normatiza o município respeitados os princípios da 

Constituição Federal e da Constituição Estadual. A Lei Orgânica do Município de Itá foi promulgada 

em 5 de abril de 1990. Assinale abaixo qual dos temas não é disciplinado pela Lei Orgânica 

Municipal: 

a) A organização política-administrativa do município 

b) As finanças municipais 

c) A Educação, Saúde e Meio Ambiente 

d) Negociação salarial entre empregados e empregadores da iniciativa privada 

 

7 – A República Federativa do Brasil é formada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Por quantos Estados é formado o Brasil? 

a) 26 Estados 

b) 30 Estados 

c) 25 Estados 

d) 28 Estados 

 

8 – A Lei 8666/1993 regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal e institui normas para 

... 

a) Acesso de jovens e adultos à educação formal 

b) Pregão Eletrônico 

c) Eleições Municipais 

d) Licitações e Contratos da Administração Pública 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

 

9 - Para um acampamento militar de 50 soldados existem 90 quilogramas de alimentos para 18 dias. 

Antes de partirem chegaram mais 10 soldados, trazendo mais 60 quilogramas de alimentos. Com esse 

novo cenário os soldados poderão ficar acampados por: 

a) 12 dias 

b) 16 dias 

c) 23 dias 

d) 25 dias 

 

10 - Um caminhoneiro parte da cidade A com destino à cidade B desenvolvendo deslocamento 

constante e expresso pela função  , (D é o deslocamento em quilômetros e t o tempo 

em horas). Utilizando a mesma rodovia, outro caminhoneiro parte da cidade B com destino à cidade 

A, também com deslocamento constante e expresso pela função  Se considerarmos 

que as cidades A e B distam uma da outra 290 quilômetros e que ambos não fazem nenhuma parada, 

então, o instante que eles vão se cruzar na rodovia após a partida será de: 

a) 168 minutos 

b) 180 minutos 

c) 192 minutos 

d) 200 minutos 

 

11 - Tenho à disposição quatro cores de tintas diferentes entre si; todas elas devem ser usadas para 

pintar as 5 letras empregadas para escrever ITA-SC. Cada letra será pintada com uma só cor, de 

modo que as vogais sejam pintadas com uma única cor. O número de maneiras diferentes que 

podemos fazê-lo é de: (o hífen vai receber uma cor diferente das empregadas nas letras, portanto, 

para a solução desconsidere o símbolo) 

a) 28 

b) 24 

c) 36 

d) 12 

 

12 - Seja a matriz A=  . Para que o determinante da matriz A seja igual a 2 o valor 

de x deve ser : 

a)  

b)  

c)  

d) 7 
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13 - Por ocasião da campanha de vacinação de idosos, em um posto de saúde foram aplicadas as 

vacinas contra gripe, pneumococo e antitetânica. No final da campanha as planilhas de controle 

apresentavam os seguintes resultados: 300 pessoas receberam a vacina contra a gripe, 200 pessoas 

receberam a vacina contra pneumococo, 150 pessoas receberam a vacina antitetânica, 50 pessoas 

receberam as vacinas contra gripe e pneumococo, 80 pessoas receberam as vacinas contra gripe e 

antitetânica, 70 receberam as vacinas contra pneumococo e antitetânica e 30 receberam as três 

vacinas. O total de idosos vacinados foi de: 

a) 450 

b) 480 

c) 700 

d) 750 

 

14 - A negação “Paulo ou José vão ao futebol e Cláudia fica na amiga” é: 

a) Paulo e José não vão ao futebol ou Cláudia não fica na amiga. 

b) Paulo e José não vão ao futebol ou Cláudia fica na amiga. 

c) Paulo ou José não vão ao futebol e Cláudia não fica com a amiga. 

d) Paulo e José não vão ao futebol e Cláudia fica com a amiga. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

15 – Leia o texto abaixo. 

Livrarias desprezam escritores catarinenses 

13 de setembro de 2014 

Da coluna do Moacir Pereira 

Antes de viajar a Porto Alegre para a entrevista com Marina Silva (PSB), passei nas duas 

principais livrarias de Florianópolis: a Catarinense e a Saraiva. Queria indicações de livros 

clássicos ou atuais de autores catarinenses. Resposta: não há esses livros para venda. 

Nas vitrines, nas mesas e estantes, a absoluta predominância de autores estrangeiros, justamente 

aqueles que os leitores encontram em todas os aeroportos e livrarias do Brasil. 

Antes de voltar a Florianópolis, circulei rapidamente nas livrarias de Porto Alegre. Um espanto a 

valorização da literatura gaúcha. Na Saraiva do Shopping Praia de Belas, por exemplo, o público 

tem na entrada principal várias obras de Martha Medeiros. Logo após, inúmeras opções de livros 

do poeta Mário Quintana, em versões de capa dura, normais ou menores de bolso. 

E, em destaque, duas enormes prateleiras “Páginas do Rio Grande”, onde se mesclam os clássicos 

de Érico Veríssimo, Moacyr Scliar, Josué Guimarães, Alberto Juvenal, com os novos de Lya Luft, 

Luiz Fernando Verissimo, Martha Medeiros etc. 

 

Na livraria do aeroporto Hercílio Luz não há um único livro de autor catarinense. Na Livraria 

Camerom, do aeroporto Salgado Filho, vários gaúchos na vitrine principal. Com outras novidades 

sobre história do Rio Grande e edições ilustradas sobre “Mercado Público”, “Rua da Praia” etc. 
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Urge, pois, que o poder público e as entidades culturais se unam para reverter esta triste realidade. 

Se não estão nas livrarias, ninguém compra. Os jovens não terão acesso. E avança a 

desinformação sobre a literatura e o desinteresse pela cultura catarinenses. 

http://wp.clicrbs.com.br/moacirpereira/2014/09/13/livrarias-desprezam-escritores-

catarinenses/?topo=67,2,18,,,67 – Acessado em 02/03/2016 

Baseado no texto de Moacir Pereira assinale a opção incorreta. 

a) Moacir Pereira critica as livrarias de Florianópolis por não exporem livros de autores 

catarinenses. 

b) Marta Medeiros e Mário Quintana são escritores catarinenses valorizados no Rio Grande do 

Sul. 

 c) A história do Rio Grande do Sul está estampada nas livrarias de Porto Alegre, demonstrando 

a valorização pelos autores gaúchos. 

d) O texto cita nomes de escritores gaúchos da literatura clássica e contemporânea e nenhum 

nome de escritor catarinense. 

 

16 – Qual o significado da 1ª palavra do 6º parágrafo do texto de Moacir Pereira? 

a) União de esforços 

b) Transformação, mudança 

c) Incentivo, motivação 

d) Urgente, necessário, inadiável 

 

17 – As palavras seção, sessão e cessão, tem o mesmo som, mas grafia e significado diferentes. 

Utilize-as corretamente nas frases abaixo e após marque a opção que apresenta a sequência correta. 

I – O Governador do Estado de Santa Catarina assinou o Termo de ________ de Uso do terreno para 

o Município de Itá. 

II – A _______________ da Câmara de Vereadores vai iniciar às 19 horas. 

III – Vou fazer a _____________ dos livros para as crianças do 5º ano. 

IV – A 10ª __________ eleitoral é a que tem o menor número de votantes. 

V – Com a ampliação do prédio da Prefeitura foi possível modernizar a _______________ de 

protocolo. 

a) Seção, sessão, cessão, sessão, seção 

b) Cessão; sessão, cessão, seção, seção 

c) Seção, cessão, sessão, sessão, seção 

d) Sessão, cessão, seção, sessão, cessão 

 

 

 

http://wp.clicrbs.com.br/moacirpereira/2014/09/13/livrarias-desprezam-escritores-catarinenses/?topo=67,2,18,,,67
http://wp.clicrbs.com.br/moacirpereira/2014/09/13/livrarias-desprezam-escritores-catarinenses/?topo=67,2,18,,,67
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18 – Nas correspondências oficiais os pronomes de tratamento são amplamente utilizados. Relacione 

o pronome de tratamento à autoridade e após marque a sequência correta. 

I – Vossa Excelência 

II – Senhor 

III – Vossa Santidade 

IV – Vossa Eminência 

(   ) Prefeitos 

(   ) Vereador 

(   ) Presidente da República 

(   ) Governador do Estado 

(   ) Presidente da Câmara de Vereadores 

(   ) Papa 

(   ) Cardeais 

(   ) Diretor de Empresa 

a) I, II, I, I, I, III, IV, I 

b) I, I, I, I, I, IV, III, II 

c) I, II, I, I, I, III, IV, II 

d) I, II, I, IV, I, III, IV, III 

 

19 – Leia o texto abaixo: 

O que é Redação Oficial 

Em uma frase, pode-se dizer que redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige 

atos normativos e comunicações. Interessa-nos tratá-la do ponto de vista do Poder Executivo. 

A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, 

clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Fundamentalmente esses atributos decorrem da 

Constituição, que dispõe, no artigo 37: “A administração pública direta, indireta ou fundacional, de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)”. Sendo a 

publicidade e a impessoalidade princípios fundamentais de toda administração pública, claro está que 

devem igualmente nortear a elaboração dos atos e comunicações oficiais. 

Não se concebe que um ato normativo de qualquer natureza seja redigido de forma obscura, 

que dificulte ou impossibilite sua compreensão. A transparência do sentido dos atos normativos, bem 

como sua inteligibilidade, são requisitos do próprio Estado de Direito: é inaceitável que um texto 

legal não seja entendido pelos cidadãos. A publicidade implica, pois, necessariamente, clareza e 

concisão. 

Além de atender à disposição constitucional, a forma dos atos normativos obedece a certa 

tradição. Há normas para sua elaboração que remontam ao período de nossa história imperial, como, 

por exemplo, a obrigatoriedade – estabelecida por decreto imperial de 10 de dezembro de 1822 – de 

que se aponha, ao final desses atos, o número de anos transcorridos desde a Independência. Essa 

prática foi mantida no período republicano. 
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Esses mesmos princípios (impessoalidade, clareza, uniformidade, concisão e uso de 

linguagem formal) aplicam-se às comunicações oficiais: elas devem sempre permitir uma única 

interpretação e ser estritamente impessoais e uniformes, o que exige o uso de certo nível de 

linguagem. 

Nesse quadro, fica claro também que as comunicações oficiais são necessariamente 

uniformes, pois há sempre um único comunicador (o Serviço Público) e o receptor dessas 

comunicações ou é o próprio Serviço Público (no caso de expedientes dirigidos por um órgão a 

outro) – ou o conjunto dos cidadãos ou instituições tratados de forma homogênea (o público). 

Outros procedimentos rotineiros na redação de comunicações oficiais foram incorporados ao 

longo do tempo, como as formas de tratamento e de cortesia, certos clichês de redação, a estrutura 

dos expedientes, etc. Mencione-se, por exemplo, a fixação dos fechos para comunicações oficiais, 

regulados pela Portaria n
o
 1 do Ministro de Estado da Justiça, de 8 de julho de 1937, que, após mais 

de meio século de vigência, foi revogado pelo Decreto que aprovou a primeira edição deste Manual. 

Acrescente-se, por fim, que a identificação que se buscou fazer das características específicas 

da forma oficial de redigir não deve ensejar o entendimento de que se proponha a criação – ou se 

aceite a existência – de uma forma específica de linguagem administrativa, o que coloquialmente e 

pejorativamente se chama burocratês. Este é antes uma distorção do que deve ser a redação oficial, e 

se caracteriza pelo abuso de expressões e clichês do jargão burocrático e de formas arcaicas de 

construção de frases. 

A redação oficial não é, portanto, necessariamente árida e infensa à evolução da língua. É que 

sua finalidade básica – comunicar com impessoalidade e máxima clareza – impõe certos parâmetros 

ao uso que se faz da língua, de maneira diversa daquele da literatura, do texto jornalístico, da 

correspondência particular, etc.” 

Fonte: Manual de Redação da Presidência da República 

Qual é a linguagem escrita que se deve utilizar na redação oficial: 

a) Linguagem Coloquial 

b) Linguagem Conotativa 

c) Linguagem Burocratica 

d) Linguagem Culta 

 

20 – Coloque pontuação nas frases abaixo (onde estão os parênteses) e após marque a sequência 

correta. 

I – A cidade de Itá é bela e seu povo é receptivo (   ) 

II – Qual é a causa da procriação do mosquito Aedes Aegypti (   ) 

III – Que maravilha (   ) 

IV – Ele falou (   ) _ Vou para Itá. 

a) ( . )  ( ? )   (  ! )   ( : ) 

b) ( . )  (  ? )   (  . )   ( ... ) 

c) ( ! )  (  ? )   ( : )   ( . ) 

d) (  . )  (  ? )   (  . )   ( ... ) 


