
 
 

 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA (10 QUESTÕES) 

1. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
corretamente grafadas. 

 
a) Paralisado / espertesa / viajem. 
b) Cabeleireiro / certeza / miragem. 
c) Metamorfose / náuzea / ferrujem. 
d) Cortesia / confuzão / bagagem 

 
2. A palavra "DIGNIDADE" significa: 

 
a) Pessoa com capacidades espirituais sobrenaturais 
b) Indivíduo que vive faminto 
c) Qualidade moral que infunde respeito, autoridade e honra 
d) O mesmo que Promiscuidade 
 
3. Uma das opções abaixo está em desacordo com as 
demais. 

 
a) custoso 
b) laborioso 
c) moroso 
d) simples 

 
4. No conceito das opções abaixo, expressão o significado 

da palavra “DANADO, exceto uma das opções. Qual? 
 

a) prejudicado  
b) condenado 
c) afortunado 
d) estragado 

 
5. "___ você não me deixa em paz?"; "___ eu sou assim, 

não vou mudar". A alternativa que completa 
corretamente as lacunas é: 

a) Porquê, por que. 
b) Por que, porque. 
c) Porque, por que. 
d) Porque, por quê. 

 
6. Preencha as lacunas corretamente: 

I. Os funcionários estavam de ___ humor naquela segunda-feira. 

II. Laura passou ___ e foi levada para casa. 

III. O motor da motocicleta apresentou ___ desempenho durante 
os testes na fábrica. 

IV. ___ chegaram de viagem e já começaram a trabalhar. 

V. Nunca pratique o ___; pratique sempre o bem. 

a) mau – mal – mau – mal – mal. 
b) mau – mau – mau – mal – mau. 
c) mal – mau – mal – mal – mal. 
d) mau – mal – mal – mal – mal. 

 

 
 
 
 
 
 
 

7. Complete as frases abaixo apontando na sequencia o 
antônimo de todas as palavras que aparecem entre 
parênteses: 
 
I. Ele demonstrou-se contente na prova, entretanto teve um 

(ótimo) resultado. 
II. Participaremos de um evento (inferior) ao que já tínhamos 

participado, e com alegria, concluído. 
III. A reitora apresentou diferenciadas propostas na reunião, com o 

objetivo de proporcionar aos alunos (piores) salas de aula e 
quadra esportiva. 

IV. A direção da empresa solicitou à coordenação do projeto, 
(velhas) contribuições de ideias para um bom planejamento. 

V. Lucas e Maria exigiram, furiosamente, a Anselmo que de forma 
rápida (dormisse). 

VI. João era um grande homem. Sempre(desonesto) e inteligente. 
 

a) Máximo | Melhor | Bons | Antigas | Sonhasse | Omisso 
b) Péssimo | Superior | Melhores | Novas | Acordasse | Honesto 
c) Pior | Pior | Melhores | Novas | Adormecesse | Mentiroso 
d) Bom | Redutor | Maiores | Novas | Roncasse | Submisso 

 
8. Aponte em qual das alternativas abaixo as palavras 

destacadas são antônimas: 
 

I. Mauro era um rapaz belo e Leonardo muito lindo. 
II. Rafaela esbanjava alegria na festa. Ao vê-la, Henrique sorria 

de tanta felicidade. 
III. João era um homem certo em todos os negócios. Já Eduardo, 

fazia tudo sempre errado. 
IV. O carinho do amigo fazia com que Tereza aos poucos 

retomasse o afeto que sentia por ele. 
 
a) III 
b) I 
c) II 
d) IV 

 
9. Assinale a alternativa em que o uso da crase está 

INCORRETO. 
 

a) Chegaremos em casa às 21h. 
b) Meu filho está aprendendo à andar de bicicleta. 
c) Suas atitudes eram idênticas às de Marcelo. 
d) Ela pediu explicação à própria gerente do estabelecimento. 

 
10. Marque a frase incorreta com relação ao uso de 

“agente”, “a gente” e “há gente”: 
 

a) Agente não precisa de tantos cobertores e vamos disponibilizar 
estes aqui para doação. 

b) Há gente demais aqui nessa sala. 
c) O agente da polícia não permitiu que o suspeito fugisse. 
d) Ele só me perguntou que horas a gente poderia entregar o 

documento. 
 
 

PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS 

01/2019 



 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA (05 QUESTÕES) 

11. Numa excursão ao zoológico, os 300 turistas foram 
levados em 4 ônibus. Cada ônibus transportou o mesmo 
número de turistas. Quantos turistas foram em cada 
ônibus? 
 
a) 48 
b) 74 
c) 65 
d) 75 

 

 
12. Um feirante guardou 6 centenas de tomate em 12 

caixotes. Quantos tomates foram guardados em cada 
caixote? 
 
a) 24 
b) 50 
c) 25 
d) 30 

 

 

13. Assinale a alternativa que apresenta o resultado da 
operação: 97 + 219,58. 
 

a) 220,51. 
b) 322,58. 
c) 1.149,58. 
d) 316,58. 

 
 

 
14. Uma Câmera Go Pro, está com desconto de 15% e é 

vendida por R$ 255,00. Assim, é possível afirmar que o 
preço original da câmara, ou seja, antes do desconto, era 
de: 
 
a) R$ 300,00. 
b) R$ 280,00. 
c) R$ 290,00. 
d) R$ 310,00. 

 
15. Lucas comprou 4 bermudas e pagou R$ 135,00. Assinale 

a alternativa que apresenta quanto ele pagaria se 
comprasse 7 bermudas do mesmo tipo e preço. 
 

a) R$ 218,75. 
b) R$ 236,25. 
c) R$ 225,70. 
d) R$ 238,05. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS (05 QUESTÕES) 

16. Assinale a alternativa correta quanto ao oceano que 
banha o território brasileiro. 
 

a) Oceano Pacífico 
b) Oceano brasileiro 
c) Oceano Atlântico 
d) Oceano Índico 

 

17. Se tratando de capitais brasileiras, qual a capital do 
ACRE: 

a) Vila Guiana 
b) Cuiabá 
c) Marajó 
d) Rio Branco 

 

18. A falta de vegetação do solo aliada à força das 
correntezas, das chuvas, ou dos rios faz com que o solo se 
desloque provocando: 

A) o esfriamento do solo. 
B) a erosão. 
C) o reflorestamento. 
D) a erosão eólica. 
 

19. O planeta está sofrendo porque gastamos em excesso 
água e energia, consumimos muito, e produzimos grandes 
quantidade de “lixo”, dentre outros fatores; assim é 
necessário que tomemos atitudes como: 

a) Fazer queimadas para limpar o solo. 
b) Promover atitudes sustentáveis, tanto para as pessoas quanto 

para o meio ambiente. 
c) Descartar os dejetos orgânicos nos terrenos baldios, rios, 

córregos e lagos. 
d) Regar plantas e colocar pesticidas para preservar o solo. 

 

20. Hoje o Brasil é um país subdesenvolvido industrializado. 
Isso significa que o país possui um sistema político-
econômico vinculado: 

a) Ao Iluminismo 
b) Ao Capitalismo 
c) À Monarquia 
d) Ao Feudalismo 


