
    
ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
Comarca de Colniza – Diretoria de Foro 

1/7 

 
PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO 

CADERNO DE PROVAS – NÍVEL MÉDIO 
 

04 de agosto de 2019 – Fórum de Colniza/MT 
 
INSTRUÇÕES – LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE COMEÇAR A PROVA:  
 
1. Verifique se seu caderno de provas contém 25 (vinte e cinco) questões de múltipla escolha, 
correspondentes à prova objetiva, e se estão corretamente ordenadas de 1 a 25, cada uma 
possuindo quatro alternativas “A, B, C e D”.  
2. Caso o caderno de provas ou o cartão-resposta estejam incompletos ou apresentem algum 
defeito, comunique os fiscais de sala, que adotarão as providências adequadas.  
3. Transfira as respostas para esse cartão, utilizando apenas caneta de tinta azul ou preta, 
preenchendo toda a área reservada à letra correspondente à resposta, lembrando que só há uma 
resposta correta para cada questão e que serão anuladas aquela que estiver com mais de uma 
questão marcada, estiver rasurada, não estiver assinalada no cartão-resposta ou estiver preenchida 
fora das especificações. 
4. O cartão-resposta não será trocado/substituído e os prejuízos advindos de marcações feitas 
incorretamente serão de inteira responsabilidade do candidato. 
5. A duração da prova é de 3 (três) horas, incluindo a passagem das respostas para o cartão-
resposta. 
6. Ao terminar a prova, comunique o fiscal da sala e lhe devolva o seu cartão-resposta, bem como 
o caderno de provas. Este último poderá ser levado pelo candidato somente no caso de restarem 30 
(trinta) minutos para o término do tempo de prova. 
7. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de provas e 
edital que regular o certame poderá implicar a anulação da sua prova. 
8. O gabarito será disponibilizado no dia útil seguinte, às 16h (horário local), momento em que se 
fará a divulgação da data provável do resultado desta seleção.   
10. Aguarde a autorização do fiscal de sala para abrir o caderno e iniciar a prova. 
 
 
BOA PROVA! 

 
Nome do Candidato: 
 
 
Nº da Inscrição                          RG                                                          SALA  
 
 
Assinatura:  
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CADERNO DE QUESTÕES 

 
PORTUGUÊS 

 
1) Em A  moça  estava  uma  arara,  a  expressão  “estava  uma  arara”  é  um  exemplo  de  
linguagem  conotativa. Assinale a afirmativa que também apresenta esse tipo de linguagem.  
 
A ) A senhora caiu na saída da loja de sapatos.  
B)  Caíram várias mangas no jardim da casa.  
C)  Ela caiu de amores pelo novo gatinho.  
D) Caíam lágrimas sobre o caderno durante a aula. 
 

2) Assinale a alternativa que indica a utilização CORRETA das palavras: 
 
A) Os presos foram recolhidos em selas separadas. 
B) Os erros apurados durante o inquérito policial foram posteriormente ratificados. 
C) Os policiais atenderam o chamado diante do perigo eminete de desabamento. 
D) O crime ocorreu a cerca de 100 metros da delegacia. 
 
3) Assinale alternativa em que o verbo assistir foi empregado em DESACORDO com as normas 
de regência: 
 
A)  O promotor de justiça não viu a palestra, embora quisesse assistir-lhe. 
B) Todos assistiram ao jogo atentamente. 
C) Não lhe assiste o direito de humilhar ninguém. 
D) Assiste à mulher o direito à licença-maternidade. 
 
4) Assinale a alternativa em que a frase foi redigida DE ACORDO com as normas técnicas de 
pontuação: 
 
A) Diante das circunstâncias é possível afirmar que nenhum outro acusado seria capaz, de praticar um 
ato daquela natureza. 
B) Diante das circunstâncias, é possível afirmar, que nenhum outro acusado seria capaz de praticar um 
ato daquela natureza. 
C) Diante das circunstâncias é possível afirmar que, nenhum outro acusado seria capaz de praticar um 
ato daquela natureza. 
D)  Diante das circunstâncias, é possível afirmar que nenhum outro acusado seria capaz de praticar um 
ato daquela natureza.  
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5) Assinale a alternativa em que os substantivos foram CORRETAMENTE empregados no 
plural: 
 
A) tabeliães, melões, couves-flores. 
B) demãos, aldeões, guardas-chuvas. 
C) mamãos, escrivães, surdos-mudos. 
D) chãos, cidadões, terças-feiras. 
 
6) Assinale a alternativa em que o ADVÉRBIO foi utilizado para exprimir circunstância de 
tempo: 
 
A) Possivelmente viajarei para Paris no próximo final de semana. 
B) A viagem para São Paulo está programada há mais de 05 meses. 
C) Os passageiros chegaram demasiadamente atrasados. 
D) As aeronaves decolaram concomitantemente. 
 
7) Marque a opção em que o uso da crase está correto. 
 
A) Fiquei frente à frente com meu ídolo. 
B) Entregarei o livro à você amanhã bem cedo. 
C) Encontramos à bolsa que procurava. 
D) Fui dormir às vinte horas. 
 
8) Nas frases seguintes: 
 
I. Ele resolveu pôr o livro na estante. 
II. As pessoas detêm o poder. 
III. Meu amigo não pôde sair ontem à noite. 
 
A acentuação gráfica das palavras destacadas justifica-se pela regra... 
 
A) do acento diferencial. 
B) das palavras oxítonas. 
C) dos monossílabos tônicos. 
D) das palavras proparoxítonas. 
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09) Marque a alternativa em que a acentuação está CORRETA: 
 
A) Mamãe, duzia, mamão. 
B)  Mamão, mamae, dúzia. 
C)  Mamão, mamãe, dúzia. 
D)  Mamãe, duzia, mamão. 
 
 
10) Assinale a alternativa em que a pontuação está correta. 
 
A) Muitos, motoristas, de acordo com reportagens, não respeitam os idosos. 
B) Muitos motoristas, de acordo, com reportagens, não respeitam os idosos. 
C) Muitos motoristas, de acordo com reportagens não respeitam, os idosos. 
D) Muitos motoristas, de acordo com reportagens, não respeitam os idosos. 
 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
11) Um aluno tem 1 hora para fazer uma prova que contém perguntas de português, matemática 
e ciências. Ele usou 1/3 desta hora para responder as perguntas de português e 1/2 de hora para 
responder as perguntas de matemática. 
Para este aluno responder as perguntas de ciências restou: 
 
A) 50 minutos 
B) 10 minutos 
C) 30 minutos 
D) 15 minutos 
 
 
12) Certa loja vende embalagens com 6 empadas cada. Sílvia comprou quatro dessas 
embalagens. Chegando a casa, ofereceu as empadas a seus filhos, e eles comeram 16 empadas. 
Quantas empadas sobraram? 
 
A) 6 
B) 8 
C) 9 
D) 10 
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13) ) Um  sitiante  produz  7  kg  de  farinha  de  mandioca  com 35   kg   de   mandioca.   Com   
120  kg   de   mandioca,   a quantidade de farinha produzida será:  
 
A) 30 kg  
B) 35 kg  
C) 24 kg  
D) 28,5 kg 
 
14) Um Agente Operacional recebe um salário bruto mensal de R$ 763,86. Com os descontos, seu 
salário líquido mensal é de R$ 702,75. Em três meses de trabalho com esse salário, ele terá 
descontado um total de:  
 
A) R$ 181,55 
B) R$ 182,19 
C) R$ 183,33 
D) R$ 185,55 
 

 
15) Em três horas, um ônibus com velocidade média de 70 km/h percorre que distância? 
 
A) 130 km 
B) 110 km 
C) 230 km 
D) 210 km 
 
 
 
 

INFORMÁTICA 
 

16) No Mozilla Firefox 41.0.2 em suas configurações padrão, os arquivos baixados por meio do 
navegador são direcionados para a pasta: 

 
A) Downloads 
B) Documentos 
C) Arquivos de programas 
D) Transferências 
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17) A respeito de Hardware, NÃO é um meio de armazenamento de dados: 
 
A) Disco magnético 
B) Pen-drive 
C) Monitor de tela plana 
D) SD card 
 
18) São programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades 
maliciosas em um computador. Trata-se de: 
Escolha uma: 
 
A) Malware  
B) Hardware 
C) Spam 
D) Phishing 
 
19) Assinale a opção que NÃO corresponde a um dos princípios e diretrizes que dão sustentação 
à Política de Segurança da Informação do PJMT. 
 
A) Celeridade  
B) Conhecimento  
C) Ética 
D) Acesso irrestrito a serviços da internet  
 
20) Qual dos equipamentos abaixo NÃO é considerado dispositivo de entrada de dados: 
 
A) teclado 
B) mouse 
C) scanner 
D) impressora 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS (ATUALIDADES) 
 
 
21) A função administrativa que possibilita a organização não agir com base no improviso, nem 
depender da sorte ou do acaso e agir antecipadamente denomina-se: 
 
A) Planejamento. 
B) Organização. 
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C) Direção. 
D) Controle. 
 
22) No ambiente organizacional, qual a representação gráfica utilizada para visualizar a 
distribuição de autoridade e poder legitimado dos níveis hierárquicos da organização? 
 
A) Organograma. 
B) Fluxograma. 
C) Lotacionograma. 
D) Diagrama de Ishikawa. 
 
23) Marque a afirmativa que apresenta o atual conceito de cidadania. 
 
A) Participação política de determinadas classes sociais que vivem nas cidades. 
B) Modelo de organização social dividida em classe, com direitos e privilégios distintos. 
C) Pleno exercício dos direitos civis, políticos e sociais em um espaço público democrático. 
D) Vinculação do relacionamento entre a sociedade política e os membros dos partidos políticos. 
 
24) Agente político é uma das categorias de: 
 
A) servidores públicos. 
B) agentes públicos. 
C) empregados públicos. 
D) particulares em colaboração com o poder público. 
 
25) A comunicação organizacional trata-se das redes de sistemas de dados e dos fluxos que ligam 
entre si os membros da organização e desta com o meio ambiente (KUNSCH, 1986), neste 
contexto, destaca-se a comunicação formal. Marque um exemplo de comunicação formal 
organizacional. 
 
A) Especulação. 
B) Boato. 
C) E-mail. 
D) Rumor. 
 


