
 

 

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS   
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES 

 

PROVA ÚNICA – CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

NOME: 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1 - Este caderno de questões contém um total de 20 (vinte) questões objetivas, sendo 10 de Língua 
Portuguesa, 5 de Matemática, 5 de Noções de Informática. Confira-o.  
 
2 - Esta prova terá, no máximo, 2h (Duas horas) de duração, incluído o tempo destinado à transcrição 
de suas respostas no gabarito oficial.  
 
3 - Cada questão apresenta quatro opções de resposta (A, B, C e D), das quais somente uma atende às 
condições do enunciado. Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, é vedado solicitar 
quaisquer esclarecimentos ao Fiscal. 
 
4 - Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas, usando 
caneta esferográfica azul ou preta.  
 
5 - Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.  
 
6 - Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com sua folha de respostas, devidamente 
preenchidos e assinados.  
 
7 - O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 30 (trinta) minutos contados a partir 
do efetivo início das mesmas.  
 
8 - Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma poderá ser 
destacada.  
 
9 - O gabarito e o caderno de questões serão disponibilizados a partir das 12:00 do dia 15 de março de 
2019 no endereço eletrônico www.paulolopes.sc.gov.br. 
 
10 - A comissão organizadora lhe deseja uma boa prova!  

 
 

  
 
 
 
 
 
 

http://www.paulolopes.sc.gov.br/


LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
TEXTO I: 
 
A compra 
 
A Bauducco, maior fabricante de panettones do país, está negociando a compra de sua maior concorrente, 
a Visconti, subsidiária brasileira da italiana Visagis.  
O negócio vem sendo mantido sob sigilo pelas duas empresas em razão da proximidade do Natal. Seus 
controladores temem que o anúncio dessa união - resultando numa espécie de AmBev dos panettones - 
melindre os varejistas. 

                          (Cláudia Vassallo, na Exame, dez. /99) 
 
1. As duas empresas de que fala o texto são: 

 
a) Bauducco e Visagis 
b) Visconti e Visagis 
c) AmBev e Bauducco 
d) Bauducco e Visconti  
 
2.  A aproximação do Natal é a causa: 
 
a) da compra da Visconti 
b) do sigilo do negócio 
c) do negócio da Bauducco 
d) do melindre dos varejistas 
 
 
TEXTO II: 
 
 
O problema ecológico 
 
Se uma nave extraterrestre invadisse o espaço aéreo da Terra, com certeza seus tripulantes diriam que 
neste planeta não habita uma civilização inteligente, tamanho é o grau de destruição dos recursos naturais. 
Essas são palavras de um renomado cientista americano. Apesar dos avanços obtidos, a humanidade ainda 
não descobriu os valores fundamentais da existência. O que chamamos orgulhosamente de civilização nada 
mais é do que uma agressão às coisas naturais. A grosso modo, a tal civilização significa a devastação das 
florestas, a poluição dos rios, o envenenamento das terras e a deterioração da qualidade do ar. O que 
chamamos de progresso não passa de uma degradação deliberada e sistemática que o homem vem 
promovendo há muito tempo, uma autêntica guerra contra a natureza. 
 

Afrânio Primo. Jornal Madhva (adaptado). 
 
 
 

3. Segundo o Texto II, o cientista americano está preocupado com: 
 
a) a vida neste planeta. 
b) a qualidade do espaço aéreo. 
c) o que pensam os extraterrestres. 
d) o seu prestígio no mundo 
 



4. Para o autor, a humanidade: 
 
a) demonstra ser muito inteligente. 
b) ouve as palavras do cientista. 
c) age contra sua própria existência. 
d) preserva os recursos naturais. 
 
5. De acordo com a ortografia na Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta. 
 
a) O plural de “cidadão” é “cidadões”. 
b) “Tem” e “têm”, conjugações do verbo “ter”, indicam a mesma pessoa do discurso a quem se direcionam. 
c) A palavra a seguir pode apresentar as duas formas ortográficas: “auto estima” e “autoestima”. 
d) A palavra “bônus” possui a mesma grafia, tanto no singular quanto no plural. 
 
 
6. Em qual alternativa há um erro de acentuação. 
 
a) chapéu, hífen, idéia 
b) lápis, rainha, egoísta 
c) maracujá, rapé, cipó 
d) ruim, órgão, túnel 
 
 
7. São atributos da redação oficial, exceto: 
 
a) Impessoalidade; 
b) Concisão; 
c) Coesão; 
d) Incoerência;  
 
 
8. A clareza é um atributo da redação oficial, para obtê-la é necessário: 
 
a) Utilizar regionalismos e neologismos; 
b) Apresentar as orações na ordem indireta e usar intercalações excessivas; 
c) buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto; 
d) Utilizar palavras e expressões ambíguas; 
 
 
9. A finalidade da língua é comunicar, quer pela fala, quer pela escrita. Para que haja comunicação é 
necessário, exceto: 
 
a) Desinteresse do emissor; 
b) Alguém que comunique;  
c) Alguém que receba a comunicação; 
d) Algo a ser comunicado; 
 
10. Na redação oficial, é necessário atenção para o uso dos pronomes em três momentos distintos: no 
endereçamento, no vocativo e no corpo do texto. No endereçamento é utilizado no texto do envelope que 
contém a correspondência oficial. No vocativo, o autor dirige-se ao destinatário no início do documento. No 
corpo do texto, pode-se empregar em sua forma abreviada ou por extenso. Estamos falando de qual tipo 
de pronome? 
 
 



a) Pronome demonstrativo; 
b) Pronome oblíquo tônico;  
c) Pronome pessoal do caso reto; 
d) Pronome de Tratamento; 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

MATEMÁTICA 
 
 
11. Doze amigos foram a uma pizzaria e pagaram juntos R$ 390,48. Sabendo que essa conta foi dividida 
igualmente entre os doze amigos, quanto cada um deles pagou? 
 
a) R$ 3,25; 
b) R$ 32,54;  
c) R$ 31,90; 
d) R$ 30,25; 
 
 
12. Uma pessoa aplicou o capital de R$ 1.200,00 a uma taxa de juros simples de 2% ao mês durante 14 
meses. Determine o total de juros que rendeu essa aplicação. 
 
a) R$ 327,00; 
b) R$ 254,00;  
c) R$ 120,00; 
d) R$ 336,00; 
 
 
13. Maria comprou 3 canetas e uma lapiseira, gastando ao todo 60 reais. A lapiseira custou 24 reais. 
Quanto custou cada caneta, se elas tem o mesmo preço? 
 
a) R$ 36,00; 
b) R$ 16,00;  
c) R$ 12,00; 
d) R$ 25,00; 
 
14. No cofrinho de Izabel há algumas moedas de R$1,00, 25 moedas de R$ 0,50 e 11 moedas de R$ 0,25, 
totalizando R$ 22,25. Quantas medas de R$ 1,00 estão no cofre? 
 
 
a) 7; 
b) 9;  
c) 6; 
d) 8; 
 
15. Expresse 0,003km em mm. 
 
a) 0,300mm; 
b) 0,030mm;  
c) 0,003mm; 
d) 3000mm; 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



INFORMÁTICA 
 
 
16. É a parte lógica do Sistema Computacional, podemos dizer que são instruções de execução de 
atividades a serem realizadas: 
 
Software 
Hardware 
Winchester 
Drive de disquete 
 
 
17. São recursos do Word, exceto: 
 
a) criação automática de listas numeradas; 
b) bordas simples ou duplas automáticas; 
c) assistente de Ajuda do Word; 
d) verificação Ortográfica ao digitar 
 
18. Qual é o significado do termo Phishing? 
 
a) Prevenção; 
b) Exploração de vulnerabilidades; 
c) Tipo de fraude por meio do qual um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário; 
d) Interceptação de tráfego; 
 
 
19. A principal finalidade do Software MS-Outlook é: 
 
a) Edição eletrônica de texto. 
b) Correio eletrônico. 
c) Criação de páginas Web. 
d) Criação de planilha eletrônica. 
 
 
20. Qual dos softwares abaixo é um compactador/descompactador de arquivos: 
 
a) WinRar 
b) WinBoost 
c) Avast 
d) Scandisk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


