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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 005/2019 

 
Caderno de prova para o PROGRAMA DE ESTÁGIO – ENSINO SUPERIOR EM PSICOLOGIA  

A prova tem 15 questões. Assinale UMA resposta para cada questão. 
 
 
Português: 
 
1 - Aponte a opção em que as duas palavras são acentuadas devido à mesma regra da nova 
ortografia: 
 
a) Fiéis; Sóis. 
b) Herói; Úteis. 
c) Caracóis; Hifens. 
d) Anéis; Saguões. 
 
2 - "A morfologia é o estudo da estrutura e da formação das palavras. A Análise 
morfológica analisa a .............................................. dos elementos que formam um enunciado 
linguístico individualmente, sem que haja ligação entre eles" (Fonte: Toda Matéria, 2017). 
Assinale a alternativa que completa a frase acima, CORRETAMENTE:  
 
a) Conjunção. 
b) Classe gramatical. 
c) Preposição. 
d) Invariável. 
 
3 - Observe as frases abaixo: 
 
I - Joana foi o motivo da briga. 
II- O bom é que ela sempre foi bem comportada. 
 
Os termos em negrito exercem a função sintática de: 
 
a) Adjunto adverbial. 
b) Predicativo do sujeito. 
c) Predicativo do objeto. 
d) Aposto. 
 
4 - As palavras nas duplas a seguir: 
 
I - Sessão (período de tempo) e seção (departamento). 
II - Verão (verbo) e verão (substantivo). 
III - Gosto (substantivo) e gosto (verbo). 
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São respectivamente: 
 
a) Homônimos perfeitos; homônimas homógrafas; homônimas homófonas. 
b) Homônimas homógrafas; homônimas homófonas; homônimos perfeitos. 
c) Homônimos perfeitos; homônimas homófonas; homônimas homógrafas. 
d) Homônimas homófonas; homônimos perfeitos; homônimas homógrafas. 
 
5 - Já__________ anos, ____________naquele local um bosque. Hoje, só 
_______________prédios. Complete a frase acima com a concordância verbal CORRETA: 
 
a) faz; havia; existem. 
b) faz; haviam; existe. 
c) fazem; havia; existe. 
d) fazem; haviam; existem 
 
Matemática: 
 
6 - O objetivo de uma função inversa é: 
 
a) Desenvolver estratégias de cálculo de porcentagem. 
b) Processo destinado a resolver problemas que envolvam diretamente ou inversamente 
proporcionais. 
c) Criar funções a partir de outras funções. 
d) Desenvolver cálculos de juros. 
 
7 - Joaquim tinha R$ 24.350,00 (vinte e quatro mil trezentos e cinquenta reais) em sua conta 
no banco. Ele gastou 27% (vinte e sete por cento) desse valor, comprando uma televisão 
moderna para a sua casa. Qual o valor em R$ (reais) que Joaquim pagou na televisão? 
 
a) R$ 2.953,80. 
b) R$ 6.574,50. 
c) R$ 3.325,50. 
d) R$ 6.625,80. 
 
8 - Uma empresa responsável pela limpeza de caixas de água, utiliza 50 litros de água sanitária 
para uma caixa de água com capacidade de 6.000 litros. Determine quantos litros de água 
sanitária são necessários para limpar uma caixa com capacidade de 15.000 litros. 
 
a) 75 litros. 
b) 115 litros. 
c) 135 litros. 
d) 125 litros. 
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9 - Quantas moedas oficiais o Brasil já teve: 
 
a) 9 moedas oficiais. 
b) 13 moedas oficiais. 
c) 10 moedas oficiais. 
d) 8 moedas oficiais. 
 
10 - O salário bruto atual de um empregado da empresa Y é de R$ 3.400,00. Esta empresa 
reajusta trimestralmente os salários de todos os seus empregados em 4%, após 2 trimestres 
esse empregado passará a ganhar um salário bruto de: 
 
a) R$ 3.228,98.  
b) R$ 4.163,00. 
c) R$ 3.577,33. 
d) R$ 3.677,44. 
 
Conhecimentos Gerais: 
 
11 - Qual destas doenças que estavam erradicadas retornaram em 2018?  
 
a) Dengue. 
b) Meningite. 
c) Sarampo. 
d) Tuberculose. 
 
12 - Nos últimos anos tivemos o rompimento de barragens que mudou para sempre a vida da 
população, com grandes danos ambientais e centenas de vítimas, qual o nome das barragens 
que ocorreram esta tragédia? 
 
a) Mariana e Brumadinho. 
b) Furnas e Mariana. 
c) Furnas e Forquilhas I. 
d) Barragem Capitão do Mato e Mariana. 
 
13 - Assinale a alternativa CORRETA dos municípios que não fazem divisa com o município de 
Benedito Novo: 
 
a) Rio dos Cedros.  
b) José Boiteux. 
c) Indaial. 
d) Ibirama. 
 
  

http://www.beneditonovo.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO/SC 
CNPJ: 83.102.780/0001-08 
Rua Celso Ramos, 5070 – Centro – 89.124-000 
Fone/FAX: (47) 3385-0487 
www.beneditonovo.sc.gov.br 

 

4 de 4 
Processo Seletivo Simplificado nº 005/2019 

14 - Colonização de imigrantes de Benedito Novo: 
 
a) Alemães, Italianos e Portugueses. 
b) Italianos e Alemães. 
c) Poloneses e Alemães. 
d) Italianos, Alemães e Poloneses. 
 
15 - A obesidade vem crescendo de forma acelerada no Brasil. Segundo um estudo da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) está se aproximando 
das taxas dos países ricos. Quanto a obesidade assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) No brasil o crescimento da obesidade está mais acelerado que a média, dos países da 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
b) Pessoas de baixa renda tem maior probabilidade de consumir uma alimentação menos 
saudável com quantidade insuficiente de frutas e legumes e se tornarem obesas. 
c) No brasil atualmente mais de um quinto da população brasileira é obesa. 
d) O Índice de Massa corporal (IMC) é uma equação que leva em conta o peso e altura da 
pessoa, um IMC acima de 30 não aponta obesidade. 
 
Boa Prova! 
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