
 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS  

RIBEIRÃO DO PINHAL - PARANÁ 

 

EDITAL N.º 001/2019 

 

PROVA OBJETIVA: 17/02/2019 

 

ENSINO MÉDIO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO: 

 

1. Ao pegar o Caderno de Questões confira se o mesmo é do curso para o qual você se inscreveu; confira 

também se ele contém um total de 20 questões de múltipla escolha contendo as letras (A) (B) (C) (D) (E), 

obedecendo a seguinte ordem: de 01 a 05 - Língua Portuguesa (Peso 4) / 06 a 08 - Matemática (Peso 4) / 09 a 

10 - Informática (Peso 4) / 11 a 20 - Conhecimentos Específicos (Peso 06); caso haja algum problema 

comunique imediatamente o Fiscal de Sala. 
 

2. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 08h00min e término às 12h00min (horário 

local), incluindo tempo para preenchimento do cartão-resposta. 
 

3. Confira se seu cartão de respostas contém o mesmo número de questões e alternativas a serem assinaladas. 
 

4. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como 

está assinado no documento de identificação apresentado na entrada da sala. 
 

5. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita com caneta esferográfica feita em material transparente 

de tinta azul ou preta.  
 

6. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA. 
 

7. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só 

será autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

8. O candidato deverá devolver no final da prova, o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA 

ao fiscal de sala. 
 

9. O CADERNO DE QUESTÕES será disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Pinhal, 

estado do Paraná. 
  

10. Não é permitido, durante a realização da prova, qualquer tipo de comunicação entre os candidatos e nem o 

uso de equipamentos ou aparelhos eletrônicos de qualquer espécie, sob pena de exclusão do processo. 
 

11. O candidato que desrespeitar ou tratar de modo descortês os fiscais da sala será imediatamente eliminado do 

processo.  
 

12. O candidato poderá deixar a sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova. 
 

13. Os 02 (dois) últimos candidatos a terminarem a Prova Objetiva, em cada uma das salas, deverão rubricar, 

juntamente com os fiscais, o envelope em que serão depositadas as provas realizadas e gabaritos.  

 

 

NOME: ____________________________________________ ASSINATURA: ________________________ 



= LÍNGUA PORTUGUESA = 

 

Leia o texto a seguir e responda às questões 1 e 2: 

 

Você já ouviu falar de bullying? O termo em inglês 

pode causar estranhamento a muita gente, mas as 

atitudes agressivas intencionais e repetitivas que 

ridicularizam, agridem e humilham pessoas – tão 

comum entre crianças e jovens – é muito familiar a 

todos.  

A palavra inglesa 'bully' significa valentão, brigão. 

Atos como empurrar, bater, colocar apelidos ofensivos, 

fazer gestos ameaçadores, humilhar, rejeitar e até mesmo 

ameaçar sexualmente um colega dentro de uma relação 

desigual de poder, seja por idade, desenvolvimento 

físico ou relações com o grupo são classificados como 

bullying. O problema pode ocorrer em qualquer 

ambiente social – em casa, no clube, no local de trabalho 

etc. –, mas é na escola que se manifesta com mais 

frequência. (...) 

O Bullying é um problema mundial, encontrado em 

qualquer escola, não se restringindo a um tipo específico 

de instituição. Esse 'fenômeno' começou a ser 

pesquisado há cerca de dez anos na Europa, quando se 

descobriu que ele estava por trás de muitas tentativas de 

suicídio entre adolescentes. Geralmente os pais e a 

escola não davam muita atenção para o fato, que 

acreditavam não passava de uma ofensa boba demais 

para ter maiores consequências. No entanto, por não 

encontrar apoio em casa, o jovem recorria a uma medida 

desesperada. E no Brasil a situação não é diferente. (...) 

Quem já não teve um apelido ofensivo na escola? Ou 

mesmo sofreu na mão de um grupo de colegas que o 

transformava em 'bode expiatório' de brincadeiras no 

colégio? Exemplos não faltam. Entre alguns deles está o 

da gaúcha Daniele Vuoto, que conta toda a sua história 

em um blog onde também discute sobre o assunto e 

troca experiências com outras vítimas desse tipo de 

agressão, psicológica, física e até de assédio sexual. (...) 

"O aluno alvo de bullying se culpa muito pelo que 

acontece, e é preciso esclarecer isso: um aluno que 

agride outro, na verdade, também precisa de ajuda, pois 

está diminuindo o outro para se sentir melhor, e 

certamente não é feliz com isso, por mais de demonstre 

o contrário. A turma entra na onda por medo, não por 

concordar. Enxergar a situação dessa forma pode ajudar 

muito", [...] (Editado) 

 

1. Como o autor define Bullying? 

 

a) atitudes vistas somente como brincadeiras. 

b) situações comuns nas escolas que são bem aceitas por 

todos, inclusive professores. 

c) atitudes agressivas intencionais e repetitivas que 

ridicularizam, agridem e humilham pessoas. 

d) situações que deixaram de existir há muitos anos nas 

escolas do mundo. 

e) problema comum nos dias de hoje, mas por não ser 

tão grave, é encarado como normal. 

 

2. De acordo com o texto o que significa a palavra 

“bully”? 

 

a) amigo; brigão. 

b) brigão; palhaço. 

c) valentão; corajoso. 

d) valentão, brigão. 

e) brigão; tímido. 

 

3. Marque a alternativa na qual TODAS as palavras são 

formadas por encontros consonantais: 

 

a) Saíram – bebedouro – caranguejo; 

b) Exato – igualdade – açaí; 

c) Circuito – trouxeram – diáspora; 

d) Cravo – graça – franco; 

e) Atrás – Morcego – aliado. 

 

4. Observe as palavras: 

 

I. Hoje. 

II. Aqui. 

III. Rapidamente. 

IV. Bastante. 

V. Com certeza. 

 

Classificam-se, respectivamente, como: 

 

a) advérbios de tempo, lugar, modo, intensidade e 

afirmação. 

b) advérbios de modo, tempo, intensidade, afirmação e 

negação. 

c) advérbios de dúvida, tempo, lugar, modo e 

intensidade. 

d) advérbios de tempo, lugar, modo, afirmação e dúvida. 

e) advérbios de dúvida, afirmação, lugar, modo e 

intensidade. 

 

5. Assinale a alternativa que contém o superlativo dos 

seguintes adjetivos: “nobre, pobre, doce, amável, 

sagrado”. 

 

a) nobérrimo, paupérrimo, docíssimo, amabilíssimo, 

sagradíssimo 

b) nobilíssimo, paupérrimo, dulcíssimo, amabilíssimo, 

sacratíssimo 



c) nobilíssimo, pobréssimo, docíssimo, amavelíssimo, 

sagradíssimo 

d) nobérrimo, paupérrimo, docérrimo, amabilíssimo, 

sagradíssimo 

e) nobilíssimo, pobríssimo, docíssimo, amavelíssimo, 

sagradíssimo 

 

6. A colocação do pronome oblíquo está incorreta em: 

 

a) Para não aborrecê-lo, tive de sair. 

b) Quando sentiu-se em dificuldade, pediu ajuda. 

c) Não me submeterei aos seus caprichos. 

d) Ele me olhou algum tempo comovido. 

e) Não a vi quando entrou. 

 

7. Empregou-se o verbo no futuro do subjuntivo em: 

 

a) ... afrontava os perigos (...) para vir vê-la à cidade. 

b) Continuaram ainda a dialogar com certo azedume. 

c) Tinha-me esquecido de contar-lhe que eu fizera uma 

promessa... 

d) e encontrei o faroleiro ocupado em polir os metais da 

lanterna. 

e) Se algum dia a civilização ganhar essa paragem 

longínqua... 

 

8. Assinale a única alternativa que possui um objeto 

indireto: 

 

a) Não amo a ninguém. 

b) Ele o respeita como a um pai. 

c) A pessoa pobre ninguém roube. 

d) Os filhos devem sempre obedecer aos pais. 

e) A pessoa a quem amo está presente. 

 

9. Indique a série que corresponde às formas verbais 

apropriadas para os enunciados abaixo: 

 

 As diferenças existentes entre homens e mulheres 

___________ ser um fato indiscutível. (1. parece 2. 

parecem) 

 Alguns cientistas, desenvolvendo uma nova pesquisa 

sobre a estrutura do cérebro, os efeitos dos hormônios e 

a psicologia infantil, __________ que as diferenças entre 

homens e mulheres não se devem apenas à educação. (3. 

propõe 4. propõem) 

 ________ diferenças cerebrais condicionadoras das 

aptidões tidas como tipicamente masculinas ou 

femininas. (5. Haveria 6. Haveriam) 

 ________ ainda pesquisadores que consideram os 

machos mais agressivos, em virtude de sua constituição 

hormonal. (7. Existe 8. Existem) 

 Como sempre, discute-se se é a força da Biologia, ou 

meramente a Educação, que ________ sobre o 

comportamento humano. (9. predomina 10. 

predominam) 

 

A alternativa que corresponde à série acima é: 

 

a) 2, 3, 5, 8, 10 

b) 2, 4, 5, 8, 9 

c) 1, 4, 6, 8, 9 

d) 2, 4, 6, 7, 10 

e) 2, 4, 6, 7, 9 

 

10. Relacione as colunas: 

 

a) ( ) Falamos de vários assuntos relevantes. 

b) ( ) Todos dialogavam com elas. 

c) ( ) Pedro optou por este último. 

d) ( ) Não desobedeço aos mais velhos. 

e) ( ) Esqueci-me de tomar o remédio. 

 

I. Numeral 

II. Oração 

III. Pronome 

IV. Substantivo 

V. Palavra Substantivada 

 

a) I, III, IV, II, V 

b) III, IV, I, II, V 

c) IV, III, II, I, V 

d) IV, III, I, V, II 

e) II, III, V, I, IV 

 

 

= MATEMÁTICA = 

 

11. Maria comprou um vestido à vista para ganhar um 

desconto de 5% no valor original dele. Se o vestido custa 

R$ 60,00, quanto Maria pagou? 

 

a) R$ 48,00  

b) R$ 30,00 

c) R$ 47,00 

d) R$ 57,00 

e) R$ 39,00 

 

12. Um muro de 12 metros foi construído utilizando 2 

160 tijolos. Caso queira construir um muro de 30 metros 

nas mesmas condições do anterior, quantos tijolos serão 

necessários?  

 

a) 8.600 tijolos 

b) 5.400 tijolos 

c) 25.920 tijolos 

d) 4.800 tijolos 

e) 4.320 tijolos 



13. Qual a resposta da equação 13x-23-45=-7x+12 

 

a) 8 

b) 6 

c) 5 

d) 3 

e) 4 

 

14. Em uma fábrica de brinquedos, 8 homens montam 

20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos serão 

montados por 4 homens em 16 dias? 

 

a) 30 carrinhos 

b) 31 carrinhos 

c) 32 carrinhos 

d) 33 carrinhos 

e) 34 carrinhos 

 

15. Se 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 

40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras 

produziriam 2000 desses panfletos?  

a) 2h e 40 minutos 

b) 1h e 20 minutos 

c) 1 hora 

d) 2h e 30 minutos 

e) 3 horas 

 

 

= INFORMÁTICA = 

 

16. Tendo como referencia a Microsoft Windows, qual 

aplicativo você pode utilizar para criar e editar 

documentos de texto simples ou documentos com 

formatação e elementos gráficos complexos e 

atualmente usa-se a extensão “doc.” e “.docx”? 

 

a) Excel 

b) Explorer 

c) Mozzila 

d) Word 

e) Power Point 

 

17. Das opções abaixo, qual não é um navegador de 

internet? 

 

a) Safari 

b) Opera 

c) Bristol 

d) Firefox 

e) Chrome 

 

18. Estou trabalhando um documento criado no editor de 

textos Microsoft Office Word 2003, na sua instalação 

original. 

 

Esse documento é muito extenso e contém inúmeras 

páginas, desejo utilizar uma combinação de teclas de 

atalho para ir diretamente para o início deste documento, 

qual é a sequência correta? 

 

a) [ ALT ] + [ F4 ] 

b) [ CTRL ] + [ end ] 

c) [ CTRL ] + [ home ] 

d) [ CTRL ] + [ ALT ] + [ delete ] 

e) [ SHIFT ] + [ home ] 

 

19. Instalei um roteador na minha casa, qual a melhor 

providencia devo tomar para não ter intrusos na minha 

rede: 

 

a) Colocar uma senha no sistema Wifi do roteador. 

b) Apenas usar o sistema Wifi do roteador; 

c) Deixar o roteador fora do quarto; 

d) Manter o roteador ligado 24 horas; 

e) Não compartilhar meus arquivos. 

 

20. As definições enumeradas a seguir 

 

1. Palavras ou imagens que permitem a abertura de 

páginas na Internet.  

2. Transferência de uma determinada cópia de um 

arquivo de um computador remoto para a máquina do 

usuário.  

3. Ação de enviar um arquivo da máquina do usuário 

para a Internet. 

 

São respectivamente de: 

 

a) Hyperlink, Download e Upload. 

b) Hipertexto, Download e Site. 

c) Hyperlink, Upload e Download. 

d) Download, Hipertexto e Site 

e) Hipertexto, Download e Upload. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


