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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA 
                                                         E 
                
                                       ESTÁGIOS CIN 

 
          Processo de seleção para contratação de estagiários Nº 01/2021  

                                                    12/09/2021                      

 

PROVA OBJETIVA             

PARA NIVEL  

SUPERIOR 

                 LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

. Ao receber este caderno de provas, confira inicialmente se os dados pessoais estão 

corretos e coincidem com o que está registrado na sua Folha de Resposta. Em seguida, 

verifique se ele contém a quantidade de itens indicados na sua folha de respostas. Caso o 

caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito e (ou) apresente divergência quanto aos 

seus dados pessoais ou outros dados relativos ao cargo a que você concorre, solicite ao fiscal 

de sala mais próximo que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações 

posteriores nesse sentido.  

. Não se comunique com os outros candidatos nem se levante sem autorização do fiscal de 

sala.  

. Na duração da prova está incluído o tempo destinado à identificação - que será feita no 

decorrer das provas, ao preenchimento da Folha de Respostas. 

. Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha 

resposta e deixe o local de provas.  

. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes neste edital, no presente 

caderno, na Folha de Respostas poderá implicar a anulação das provas  

 

    

. Anote suas respectivas respostas definitivas e destaque abaixo da linha, este gabarito 

para a conferência na publicação do gabarito no dia 14/09/2021. 

  

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
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PROVA OBJETIVA – NÍVEL SUPERIOR – PROCESSO SELETIVO SÃO SEBASTIÃO DA 

AMOREIRA 01/2021 

 

Conhecimentos gerais 

1) As exportações brasileiras somaram US$ 136,4 bilhões no primeiro semestre do ano de 2021, de 
acordo com os dados divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O número é 36% 
maior, quando comparado com o mesmo período de 2020.    
O levantamento aponta que a China, a União Europeia, os Estados Unidos, o Mercosul e o 
____________ foram os principais parceiros econômicos do brasil no primeiro semestre. Juntos, os 
cinco parceiros comerciais representam o destino de 65% de todas as exportações do país – 
totalizando US$ 88,4 bilhões.   
https://www.cnnbrasil.com.br/business/exportacoes-brasileiras-crescem-36-no-primeiro-semestre-de-2021/ 

Qual é o quinto maior parceiro do Brasil que preenche a lacuna em branco? 
 
a) Rússia 
b) Coréia do Norte 
c) Coréia do Sul 
d) Filipinas 
e) Japão 
 
2) As regiões da Amazônia com desmatamento em torno de 30% ou superior apresentaram uma 
importante alteração na estação seca (principalmente agosto, setembro e outubro), ficando mais 
seca, mais quente e mais longa, representando um período de grande estresse para a floresta. 
Estas regiões apresentaram uma emissão de carbono 10 vezes maior que as regiões com 
desmatamento inferior a 20%. 
A região sudeste da Amazônia (sul do Pará e norte do Mato Grosso) apresentou o pior cenário, 
onde a floresta já representa uma fonte de carbono para a atmosfera e a cada ano maior, além de 
apresentar as maiores extensões de área queimada de floresta. Esta região da Amazônia é a que 
mais gera preocupação, pois a degradação é extrema levando ao aumento da mortalidade das 
arvores. Durante os meses de estresse hídrico e temperaturas mais altas, além da ocorrência de 
queimadas nas áreas desmatadas, o fogo adentra na floresta que não foi desmatada, porem está 
muito seca e mais inflamável. Durante este período, também ocorre maior emissão de carbono do 
que absorção por parte da floresta, devido ao estresse climático. Isto significa que, além do 
desmatamento representar uma emissão de carbono para atmosfera, ele altera a condição 
climática na Amazônia e faz com que a floresta não desmatada também se torne uma fonte de 
carbono pra atmosfera, além de aumentar sua inflamabilidade. 
http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=5876  

 
Assinale a alternativa abaixo que indica uns dos efeitos colaterais do aumento da emissão de 
carbono na atmosfera:  
 
a) Furacões 
b) Chuvas torrenciais 
c) Aquecimento Global 
d) Terremotos 
e) Maremotos    
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3) Pesquisadores divulgaram no mês de agosto de 2021 um dos estudos mais completos sobre a 
destruição causada pelas queimadas no Brasil. 
O levantamento inédito é da ONG MapBiomas. Por um ano e meio, pesquisadores estudaram mais 
de 150 mil imagens de satélites, analisando dados de 1985 a 2020. 
Somada, a área queimada no país neste período é superior a 1,6 milhão de quilômetros quadrados, 
o que corresponde a quase 20% do território brasileiro.  
 https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/08/16/queimadas-atingem-quase-20percent-do-territorio-brasileiro-em-3-
decadas.ghtml  

 
Quais os biomas que concentram a maior parte das queimadas no Brasil? 
a) O Cerrado e o Pantanal concentraram 85% da área atingida pelo fogo. 
b) O Cerrado e a Floresta Amazônica concentraram 85% da área atingida pelo fogo. 
c) A Floresta Amazônica e a Caatinga concentraram 85% da área atingida pelo fogo. 
d) O Cerrado e a Caatinga concentraram 85% da área atingida pelo fogo. 
e) A Caatinga e o Pantanal Amazônica concentraram 85% da área atingida pelo fogo. 
 
 
4) Qual o nome do aplicativo oficial do Ministério da Saúde, onde o cidadão brasileiro pode 
visualizar as interações realizadas nos pontos de atenção à saúde e acompanhar o seu histórico no 
Sistema Único de Saúde, como exames, vacinas, dispensação de medicamentos e localização de 
estabelecimentos de saúde: 
 
a) Ifood 
b) Google Play 
c) Fala Saúde 
d) Conect SUS 
e) Saúde em dia 
 
 
5) Qual o nome do novo método de pagamento criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos 
são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia. 
 
a) ted 
b) doc 
c) pix 
d) depósito 
e) depósito – judicial  
 
 
6) Tiktok, Facebook, Instagram e Twitter são softwares conhecidos como: 
 
a) Webmail 
b) e-COMERCE 
c) Sites 
d) Redes Sociais 
e) Sistemas operacionais 
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7) Em setembro de 2015, representantes dos 193 Estados-membros da ONU se reuniram em Nova 
York e reconheceram que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, 
incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o 
desenvolvimento sustentável. 
Qual o nome desse plano de ação global para mudar o mundo? 
 
a) Agenda 2020 
b) Agenda 2030 
c) Agenda 2040 
d) Agenda 2050 
e) Agenda 2060 
 
 
8) Na noite de 2 de setembro de 2018, O Brasil perdeu parte significativa de sua história. Um 
incêndio de grandes proporções atingiu o...? 
 
a) Museu Nacional – RJ 
b) Museu da Língua Portuguesa – SP 
c) Cinemateca Brasileira – SP 
d) Memorial da América Latina – SP 
e) Museu de Ciências Naturais - MG 
 
9) Em 20 de abril de 2018, visando uma reaproximação com a Coreia do Sul e os Estados Unidos, o 
líder norte-coreano Kim Jong-Un determinou a suspensão dos testes nucleares, de mísseis de longo 
alcance e o fechamento da área de testes de Punggye-ri. 
 
Quem era o presidente dos Estados Unidos no ano de 2018? 
 
a) Joe Biden 
b) Barack Obama  
c) George W. Bush 
d) Bill Clinton 
e) Donald Trump 
 
10) OTAN é uma aliança militar internacional fundada em 1949. No contexto de sua fundação, 
ocorrida durante a Guerra Fria, seu objetivo era estabelecer um pacto militar entre os países do 
Tratado do Atlântico Norte contra o avanço da influência socialista 
 
A sigla OTAN significa: 
 
a) Organização do Tratado do Atlântico Norte 
b) Tratado da Organização do Atlântico Norte 
c) Organização do Atlântico Norte 
d) Tratado do Atlântico Norte 
e) Organização das Nações Unidas 
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Português 
 

 
 

11) Quais sentimentos as expressões faciais de Calvin revelam? 
 
a) Surpresa, Irritação e Indignação 
b) Desprezo, Nojo e Indignação 
c) Alegria, Surpresa e Indignação 
d) Surpresa, Nojo e Alegria 
e) Surpresa, Desprezo e Indignação 
 
 
12) Com relação ao texto retirado de uma mensagem de WhatsApp com inúmeras abreviações, 
podemos afirmar que: 
 
a) Por ter palavras abreviadas em excesso está contrariando as regras da gramatica o que não a 
permite considera-la como texto. 
b) Não pode ser considerada texto por não cumprir sua função comunicativa 
c) É um tipo de escrita valorizado em qualquer meio de comunicação formal 
d) Cumpre sua função comunicativa mesmo se tratando de linguagem abreviada, mas só deve ser 
utilizada em situações informais como internet, celular, etc... 
e) O texto informa não permite abreviações das palavras 
 
 
13)  Considerando a concordância nominal, assinale a frase correta: 
 
a) Ela mesmo decidiu ir ao encontro. 
b) Foi muito criticado pelos jornais a reedição da revista. 
c) Ela ficou meia preocupada com os barulhos.  
d) Anexos, envio-lhes nossas fotos. 
e) Muito obrigada, amigo, falou-me emocionada. 
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14) Na oração “Os candidatos pareciam cansados”, qual o predicativo do sujeito? 
 
 
a) Os 
b) Os candidatos 
c) pareciam 
d) cansados 
e) candidatos 
 
 
15) Em que frase o emprego da crase está correto? 
 
a) Farei uma Surpresa à está menina. 
b) Vou à Espanha no próximo mês. 
c) Você faz parte do meu dia-à-dia.  
d) Disse à ele toda a verdade. 
e) Vou à Vitória hoje. 
 
 

MATEMÁTICA 
 
16) Qual é o vigésimo termo da P.A. (3, 8, ...) 
 
a) 94 
b) 96 
c) 98 
d) 100 
e) 102 
 
17) Sabe-se que 40% dos candidatos em uma sala de prova do teste seletivo usam óculos e 15% 
usam lentes de contatos. Se 9 candidatos não usam óculos nem lentes, então o total de candidatos 
na sala é igual à: 
 
a) 15 
b) 20 
c) 28 
d) 30 
e) 34 
 
 
18) Em uma prova com 20 questões, 65% das questões são fáceis. Então, o número de questões 
difíceis é igual à: 
 
a) 4 
b) 5 
c) 6 
d) 7 
e) 8 
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19) Encontre as RAÍZES inequação:    X² - 17X + 11 > 0 

a) X1 = 16 e X2 = 1 
b) X1 = 18 e X2 = 2 
c) X1 = 20 e X2 = 3 
d) X1 = 22 e X2 = 1 
e) X1 = 24 e X2 = 2 
 

20) Em quantos meses um capital de R$ 4.000,00 aplicados sobre o regime de juros simples, a uma 
taxa de 4% ao bimestre, irá gerar juros de R$ 800,00? 
 

a) 8 
b) 10 
c) 12 
d) 14 
e) 4 
 
 

 

 


