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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO 

 
SUPERIOR 

 
Caderno de Questões 

 
Preencha seus dados com letra de forma utilizando caneta esferográfica azul ou preta.  

Nome Completo:  

R.G.:  C.P.F.:  

Curso:  
Tel: (      ) 

Assinatura: Data de Nascimento: 

 
 

1 – O processo seletivo consistirá em uma prova objetiva, contendo 25(vinte e 

cinco) questões, do tipo teste de múltipla escolha. 

2 – Cada questão valerá 01 (um) ponto, num total de 25 (vinte e cinco) pontos. 

3 – As provas terão duração de 1 hora e 30 minutos. 

4 – A pontuação máxima será de 25 (vinte e cinco) pontos, sendo 

desclassificado o candidato que tiver 0 (zero) pontos ou acertos. 

5 – Após 30 minutos de permanência no local de realização das provas será 

permitido ao candidato levar o caderno de provas. 

6 – Na correção do Cartão Resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões 

não assinaladas ou que contiverem mais de uma alternativa marcada ou 

emenda ou rasura, ainda que legível. 

7 - O candidato somente poderá deixar o local de prova decorrido 30 minutos 

de seu início. 

8 – O preenchimento das vagas ocorrerá após a homologação do resultado 

final e de acordo com as necessidades da Câmara Municipal. 

9 – A aprovação no processo seletivo gera para o candidato apenas a 

expectativa de ser convocado para preencher a vaga de estágio, que somente 

será concretizada com o surgimento de vaga e de acordo com as necessidades 

da Câmara Municipal. 

 

 
Cartão Resposta 

 
 

Conhecimentos Gerais 1 2 3 4 5 

A      

B      

C      

D      

 

Língua Portuguesa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C           

D           

 

Matemática 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C           

D           

 

Boa Sorte! 



 

 

 
Conhecimentos Gerais 
 
1-) Qual das alternativas traz uma das medidas do presidente 
Trump que causaram polêmica? 
 
a) Construção de um muro na fronteira com o Canadá 
b) Cessação de Acordo de Comércio Livre (ACL) entre os Estados 
Unidos e Israel 
c) Saída do Acordo de Paris 
d) Saída da OTAN - Organização do Tratado do Atlântico Norte 
 
2-) O presidente Jair Bolsonaro sancionou no dia, 17 de setembro 
de 2019, uma alteração na Lei Maria da Penha para que 
agressores sejam obrigados a ressarcir custos relacionados aos 
serviços prestados por _____________ às vítimas de violência 
doméstica e familiar.  
(Fonte: https://veja.abril.com.br/brasil/bolsonaromuda-maria-da-
penha-para-que-agressortenha-que-ressarcir. Acesso em: 
23/09/2019.) 
 
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa 
anterior.  
 
a) assistente social 
b) segurança pública 
c) hospitais particulares 
d) Sistema Único de Saúde (SUS) 
 
3-) Qual a capital do estado em destaque na figura abaixo  

  

a) Santa Catarina 
b) Vitória 
c) Florianópolis 
d) Salvador 
 
4-) Em relação às cotas raciais, é INCORRETO afirmar que: 
 
a) As cotas raciais são consideradas políticas de segregação.  
b) A averiguação preventiva é recomendada pelo Ministério 
Público Federal (MPF). 
c) As cotas raciais são um modelo de ação afirmativa implantado 
em alguns países para amenizar desigualdades sociais, econômicas 
e educacionais entre raças. 
d) As universidades federais do país têm criado comissões para 
verificar as características físicas de calouros autodeclarados 
pretos e pardos antes da matrícula, a fim de evitar fraudes 
 

5-) Quais as consequências para o Brasil decorrentes da crise na 
Venezuela? 
 
a) Sobrecarregamento no sistema público de saúde em Roraima 
b) Fortalecimento do Mercosul 
c) Aumento de mão de obra 
d) Aumento de participação de investimentos estrangeiros 
 

Português 
 
1-) De acordo com as regras específicas da concordância nominal e 
verbal, assinale a alternativa correta: 
 
a) ‘Admiro a cultura francesa e italiana. ’ 
b) ‘Ela mesmo não sabia da decisão. ’ 
c) ‘Pais e filhos precisam respeitar-se. 
d) ‘A nossa primeira meta foram alcançadas. ’ 
 
2-) De acordo com a grafia correta, assinale a alternativa que 
preenche as lacunas em branco: “Na ___ plenária estudou-se a 
___ de direitos territoriais a estrangeiros.”  
 
a) sessão – cessão 
b) sessão – seção 
c) seção – cessão 
d) seção – sessão 
 
3-) Assinale a opção que completa as lacunas de forma correta. Eu 
não fui à reunião __________ estava cansada e não entendo 
__________ isso está sendo criticado por todos. __________ 
falam todos sobre isso? __________? 
 
a) porque, por quê, porquê, por quê 
b) por que, porquê, por que, porquê 
c) porque, por que, por que, por quê 
d) porque, por quê, por que, porque 
 
4-) “No Brasil, a falta de educação entre as pessoas vem 
aumentando. Por uma ________, ainda que superficial, podemos 
_______ com ________ a falta de um ________ de discrição dos 
_______ de pais despreparados para educá-los.” As palavras que 
preenchem respectivamente, as lacunas do texto acima estão 
corretamente grafadas em: 
 
a) análise - enxergar - clareza - gesto – discípulos 
b) análise - enchergar - claresa - gesto – dicipulos 
c) análise - enchegar - clareza - jesto – discípulos 
d) análize - enxergar - claresa - jesto - discípulos. 
 
5-) Assinale a alternativa em que a classe gramatical corresponda  
a palavra em destaque na frase: 
 
a) Interjeição – ‘Talvez um dia ele te VALORIZE. ’ 
b) Adjetivo – ‘Essa poesia é LINDA.’ 
c) Substantivo – ‘Ele disse que viria, MAS eu não tenho certeza. ’ 
d) Conjunção – ‘UM dia eu consigo esse emprego. ’ 
 
6-) Assinale a alternativa incorreta: 
 
a) ‘Concerto’ significa reparo. 
b) ‘Traz’ é um verbo. 
c) ‘Há’ exprime passado. 



 

 

d) ‘A gente’ significa nós. 
 
7-) Em ―Buenos Aires é de verdade a capital do Brasil.‖ (1º§), a 
expressão destacada pode ser substituída, sem perda de sentido, 
por: 
 
a) Realmente. 
b) Além disso. 
c) Diante disso. 
d) Convenientemente. 
 
8- O apaixonado rapaz ficou extático diante da beleza da noiva. A 
palavra destacada é sinônima de: 
 

a) imóvel                      ANULADA 

b) admirado 
c) firme 
d) sem respirar 
 
9- ) Marque a opção em que o antônimo da palavra está correto: 
 
a) Problema - Contratempo 
b) Tenebroso - Sombrio 
c) Perplexo - Indiferente 
d) Ambicioso - Interessado 
 
 
10 O Ministro informou que iria resistir_____ pressões 
contrárias____ modificações relativas ____ aquisições da casa 
própria. 
 
a) às –àquelas - à. 
b) às –àquelas - a. 
c) às –aquelas - à. 
d) as – aquelas - a 
 

Matemática 
 
1-) Quanto tempo levariam 10 homens para furar um buraco que 
40 homens furaram em 80 horas? 
 
a) 160 horas 
b) 180 horas 
c) 320 horas  
d) 640 horas 
 
2-) Em um concurso, 520 candidatos se inscreveram. No dia da 
prova apenas 364 candidatos compareceram. Neste caso, qual foi 
a porcentagem dos candidatos que faltaram a prova?  
 
a) 45% 
b) 30% 
c) 28% 
d) 40% 
 
3-) Quatros garçons trabalhando por 3 dias receberem juntos o 
valor de R$960,00. Se forem contratados seis garçons para 
trabalhar por 5 dias , eles irão receber: 
 
a) R$ 2.400,00 
b) R$ 2.200,00 
c) R$ 1.920,00 
d) R$ 1.900,00 
 

4-)  Referente aos números inteiros (Z), assinale a alternativa 
correta: 
 
a) Z {0, 1, 2, 3,4 ,5 ...} 
b) Z {1, 2, 3, 4, 5 ...} 
c) Z {… -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3…} 
d) todas as alternativas 
 
5-) Pedro assa aproxidamente 60 pães a cada hora. Para assar 180 
pães, ele levará: 
 
a) 60 minutos 
b) 90 minutos 
c) 120 minutos 
d) 180 minutos 
 
6 -) Um motorista dirigindo a uma velocidade de 80km/h faz um 
trajeto em 6h. Para fazer o mesmo trajeto a 120km/h levará: 
 
a)3 horas e 30 minutos 
b) 4 horas 
c) 4 horas e 30 minutos 
d) 5 horas 
 
7-) A fração equivalente a 15/24 que tem numerador 10 é: 
 
a) 10/13 
b) 10/8  
c) 10/16  
d) 5/10 
 
8-) Eu tenho R$80,00,fui no mercado e comprei 1 melão,2 
pepinos, 1 maço de cebolinha, 2 tomates e 2 batatas baroas. Se o 
melão custa R$2,00,o pepino R$1,50, maço de cebolinha R$1,00, 
tomate custa R$2,00, e a batata baroa custa R$3,00, quantos por 
cento eu gastei de meu dinheiro? 
 
a) 20% 
b) 80% 
c) 25% 
d) 50% 
 
9-) Senhor João foi  comprar um automóvel, e como era deficiente 
físico, recebeu um desconto de 32%. Sobre este desconto, foi 
aplicado outro desconto de 8%, porque tem mais de 65 anos de 
idade. No final, o preço do automóvel caiu para R$ 30.140,00. 
Qual era o preço inicial praticado? 
 
a) R$ 42.336,00 
b) R$ 43.243,20 
c) R$ 42.967,58 
d) R$ 48.967,60 
 
10-) Na expressão 44+(6*18) – (48/6), o resultado é: 
 

a) 144 

b) 100 

c) 124 

d) 104 

 

 
 


