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PREFEITUR A MUNICIP AL  DE JOINVILLE  
PROCESSO SELETIVO ESTAGI ÁRIOS -  EDITAL 002/2012 

ANEXO 3  –  PROV AS E PROGR AM AS  
 

A.  VAG AS DE ESTÁGIO -  N ÍVEL SUPERIOR  
 
PROVAS OBJETIVAS – 30 QUESTÕES 
 
Todas as Áreas de Estágio – Nível Superior terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 30 
(trinta) questões, a partir do seguinte programa: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA – 8 Questões: 
Compreensão e interpretação de texto(s); Coesão e coerência textuais; Ortografia oficial; Acentuação gráfica; 
Flexão nominal e verbal; Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação; Emprego de tempos e modos 
verbais; Vozes do verbo; Concordância nominal e verbal; Emprego da crase; Pontuação; Classes gramaticais 
variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo; Termos integrantes da oração: objeto direto e 
indireto, agente da passiva e complemento nominal; Redação Oficial: formas de tratamento, tipos de discursos, 
introdução a assuntos preestabelecidos, correspondência oficial. 
MATEMÁTICA – 8 Questões: 
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal: 
operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples e composta; Juros simples 
e compostos Equação de 1º e de 2º grau; Equação exponencial; Logaritmos; Funções: 1º grau, 2º grau, 
exponencial, logarítmica e trigonométrica; Matrizes, determinantes e resolução de sistemas lineares; Sistema 
métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e 
gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-Problema; Geometria; Trigonometria.  
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 7 Questões: 
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, esportes, 
educação e ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações 
histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e 
seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e 
sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: 
principais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos diferentes veículos de comunicação.  
MICROINFORMÁTICA – 7 Questões: 
Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Windows XP ou Superior, Windows Explorer, Internet 
(browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Microsoft Office Professional 2003 ou superior (Word, Excel 
e PowerPoint). 
 
 

B. VAG AS DE ESTÁGIO -  N ÍVEL MÉDIO  
 
PROVAS OBJETIVAS – 30 QUESTÕES 
 
Todas as Áreas de Estágio – Nível Médio terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 30 
(trinta) questões, a partir do seguinte programa: 
 
LINGUA PORTUGUESA – 8 Questões: 
Compreensão e interpretação de texto(s); Coesão e coerência textuais; Ortografia oficial; Acentuação gráfica; 
Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação; Emprego de tempos e modos verbais; Vozes do verbo; 
Concordância nominal e verbal; Emprego da crase; Pontuação; Classes gramaticais variáveis: substantivo, 
adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo; Termos integrantes da oração: objeto direto e indireto, agente da 
passiva e complemento nominal. 
MATEMÁTICA – 8 Questões: 
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal: 
operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples; Juros simples e 
compostos; Equação de 1º e de 2º grau; Resolução de sistemas de equações de 1º e 2º grau; Equação 
exponencial; Função do 1º grau, 2º grau e exponencial. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, 
superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução de 
Situações-Problema; Geometria; Trigonometria. 
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 7 Questões: 
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, esportes, 
educação e ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações 
histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e 
seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e 
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sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: 
principais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos diferentes veículos de comunicação.  
MICROINFORMÁTICA – 7 Questões: 
Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Windows XP ou Superior, Windows Explorer, Internet 
(browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Microsoft Office Professional 2003 ou superior (Word, Excel 
e PowerPoint). 
 


