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CONHECIMENTOS DE PORTUGUES - 10 
 
01)Identifique a única palavra que não apresenta um 
dígrafo:  

a) assistir. 
b) excluir. 
c) aquilo. 
d) exsurgir. 

 
02)Em qual das alternativas abaixo, a palavra não é 
classificada como sendo uma oxítona. 

a) café. 
b) sabiá. 
c) ímã. 
d) cipó. 

 
03)Todas as alternativas abaixo estão grafadas de forma 
correta, exceto: 

a) gengibre – hipotenusa.   
b) azulejo – miragem. 
c) lisongear – jenipapo. 
d) aleijado – espesso. 

 
04)O substantivo coletivo de “camelos” e “lobos” são 
respectivamente: 

a) manada – bando. 
b) legião -  concilio. 
c) grupo – matilha. 
d) cáfila – alcateia. 

 
05)O emprego da crase está correto na alternativa: 

a) O certificado foi encaminhado à João. 
b) Fui à festa de Maria no sábado passado. 
c) Aquele atacadão vende à prazo seus produtos. 
d) Jamais revelarei à eles o nosso combinado. 

 
06)Complete as palavras abaixo conforme as opções 
apresentadas: 
            Cansa�o   –   Framboe�a   –   Bau�ita. 

a) ss – z – ch   
b) ç – s – x 
c) s – z – ch 
d) ç – z – x 

 
07)A divisão silábica dos vocábulos está incorreta na 
alternativa: 

a) ad-mi-nis-trar 
b) pneu-má-ti-co 
c) ca-dea-do 
d) ex-ce-to. 

 
08)Assinale a única opção que apresenta um substantivo 
abstrato: 

a) pedra. 
b) pessoa. 
c) cardume. 
d) calor. 

 
09)Qual das alternativas abaixo, o gênero do substantivo é 
feminino: 

a) sabão. 
b) macarrão. 
c) nuvem. 
d) sol. 

10)Na seguinte frase: A vontade que tenho é defenestrar 
minha colega de trabalho. O termo em destaque tem como 
significado: 

a) jogar pela janela. 
b) fazer uma declaração 
c) Ignorar a pessoa 
d) xingar  

 
CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA - 05 

 
11)Durante um jogo de futebol, 43.560 pessoas 
compareceram ao estádio. 25.790 eram homens, 5.436 
eram crianças e o restante eram mulheres. Quantas 
mulheres compareceram ao estádio? 

a) 9.451 
b) 12.334 
c) 13.297 
d) 28.421 

 
12)Márcia comprou para o aniversário de seu filho 250 
copos descartáveis e 200 pratinhos. Foram utilizados 
durante a festa, 180 copos e 100 pratinhos. Quantos 
copos e pratinhos restaram? 

a) 40 copos e 100 pratinhos 
b) 50 copos e 150 pratinhos 
c) 60 copos e 120 pratinhos 
d) 70 copos e 100 pratinhos 

 
13)Em um aquário há 396 peixes. Foram colocados mais 
48 peixes. Quantos peixes ficaram no aquário, sendo que 
110 foram retirados? 

a) 260 
b) 334 
c) 444 
d) 506 

 
14)Uma loja está oferecendo desconto de 15% sobre o 
preço de tabela, para pagamentos à vista. Uma blusa 
nesta loja no preço de tabela custa R$ 55,00. Qual o preço 
à vista desta blusa? 

a) 8,75 
b) 46,75 
c) 40,00 
d) 46,25 

 
15)Na 6ª série H da escola Laura há 36 alunos. Como 
podemos indicar o número de meninas se nessa sala há x 
meninos? 

a) x + 36 
b) 36.x 
c) 36+y -x 
d) 36 - x 

 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA - 05 

 
16)São periféricos de entrada que basicamente enviam 
informações para o computador, exceto: 

a) Teclado. 
b) Monitor de vídeo. 
c) Mouse. 
d) Joystick. 
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17)Tecnologia de comunicação de dados que permite uma 
transmissão de dados mais rápida através de linhas de 
telefone do que um modem convencional pode oferecer. 

a) DALS 
b) LSDA 
c) ADSL 
d) LASD 

 
18)A combinação das teclas de atalho Windows + R no 
Windows 7 tem como finalidade: 

a) Abrir o comando executar 
b) Abrir as propriedades do sistema. 
c) Colocar o computador em modo de espera. 
d) Executar o Windows Explorer. 

 
19)Em relação aos atalhos de teclado no Microsoft Word, 
é incorreto afirmar: 

a) Ctrl + O � Cria um novo documento. 
b) Alt + Ctrl + S � Divide a janela do documento. 
c) Ctrl + Q � Salva um documento. 
d) Ctrl + A � Abre um documento. 

 
20)Qual atalho de comando é utilizado no Excel para 
deixar um determinado valor numérico digitado na célula 
no formato moeda. 

a) Ctrl + Shift + $ 
b) Ctrl + Alt + $ 
c) Windows + $ 
d) AltGr+ Shift + $ 

 
CONHECIMENTOS GERAIS e ATUALIDADES - 05 

 
21)Personagem marcante na história do Brasil que 
escreveu a carta que se tornou um importante documento 
do início da História do Brasil. 

a) Frei Henrique de Coimbra. 
b) Pedro Álvares Cabral. 
c) Pero Vaz de Caminha. 
d) Bartolomeu Dias. 

 
22)O Brasil possui uma extensa fronteira com diversos 
países da América do Sul., dentre eles podemos citar, 
exceto: 

a) Bolívia. 
b) Chile. 
c) Colômbia. 
d) Uruguai. 

 
23)Divulgado nos principais meios de comunicação, o 
atentado terrorista na boate gay, no qual deixa inúmeros 
mortos e feridos, sendo considerado um dos piores 
ataques a tiros da história registrado em solo americano. 
Tal atentado ocorreu em: 

a) Orlando – Flórida. 
b) Louisiana – Washington. 
c) Oklahoma – Virginia. 
d) Kansas – Michigan. 

 
24)A Copa América Centenário é uma edição especial da 
competição de futebol que esta sendo atualmente 
disputada nos Estados Unidos tendo seu término previsto 
para o dia 26 de junho de 2016. Recentemente a seleção 
brasileira sofreu uma derrota em sua última partida, sendo 

eliminada da competição. São seleções que fizeram parte 
da chave do Brasil na primeira fase, exceto:  

a) Equador. 
b) Haiti. 
c) Peru. 
d) Panamá. 

 
25)Recentemente foi divulgado a coroação oficial da 
candidata que representará o município de Joaçaba no 
Miss Santa Catarina 2016 que acontecerá no mês de 
Agosto no município de Itajaí. A candidata recebeu a faixa 
de Miss Joaçaba 2016 das mãos do vice-prefeito 
municipal, Marcos Weiss e demais autoridades presentes 
na ocasião. Tal fato tem como principal protagonista a 
candidata: 

a) Luana Spolt Gross 
b) Thainara Latenik 
c) Taíze Santos Lampert  
d) Sibele Maria Rhoss 
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PARTE INTEGRANTE DA PROVA. 


