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PPRROOCCEESSSSOO  SSEELLEETTIIVVOO  DDEE  EESSTTAAGGIIÁÁRRIIOOSS  

Caderno de Questões – ENSINO SUPERIOR 8H 
 
1. Escreva seus dados, de forma legível, nos locais indicados. 
2. A FOLHA DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, que ser assinada. Essa FOLHA DE RESPOSTAS não poderá ser 

substituída, portanto, não a rasure nem a amasse. 
3. DURAÇÃO DA PROVA: 02h30m , incluído o tempo para o preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 
4. Será considerada, para fins de correção, somente  a FOLHA DE RESPOSTAS.  
5. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for marcada mais de uma opção. Evite deixar 

questão sem resposta. 
6. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

permitido o uso de qualquer tipo de equipamentos (BIP, telefone celular, walkman, MP3 player, agenda eletrônica, computador 
portátil, receptor, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio do tipo databank, gravador, 
pager etc.), livros, anotações etc. 

7. Entregue este CADERNO DE PROVAS, juntamente com a FOLHA DE RESPOSTAS ao responsável quando de sua saída. 
Este caderno de provas não poderá ser levado. 

8. O não cumprimento dos requisitos acima acarretará na sua eliminação. 
 

NOME: 

Nº CPF: CURSO:  ANO OUSEMESTRE: 

HORÁRIO DE AULA: (   ) MANHÃ  (   ) TARDE (   ) NOIT E (   ) VARIÁVEL 

ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA                                                       (    ) SIM  (    ) NÃO 

ESTUDANTE AFRODESCENDENTE (negros ou pardos) OU INDÍGENA  (    ) SIM  (    ) NÃO 

(    ) Li e concordo com todas as condições deste Processo Seletivo de Estagiários, previstas no Edital Nº 1 de 06/03/2015.  
 

Marque com um ‘’X’’  utilizando somente caneta esferográfica de tinta azu l ou preta. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A           
B           
C           
D           

           

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A           
B           
C           
D           

 

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
A           
B           
C           
D           

 

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
A           
B           
C           
D           

 

Assinatura do candidato: ______________________________________________________ 
 

Boa prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
 Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5. 
 

Da Praia 
 

Lembro que olhando pela porta do bar vimos a indecisa 

aurora que animava as ondas. Erguemo-nos, saímos. O 

oceano amanhecia como um poderoso trabalhador, a 

resmungar; ou como grande, vasta mulher, entre murmúrios; ou 

como árvore imensa num insensível espreguiçamento de 

ramos densos de folhas. No seio da imensa penumbra nascia 

um mundo de solidão perante nossos olhos cansados. Era um 

mundo puro, mas triste e sem fim; um grande mundo que 

assombrava e amargava o pobre homem perdido na praia. 

Agora todos haviam partido, eu estava só. Não tinha um amigo, 

nem mulher, nem casco de canoa, nem pedra na mão. A 

maneira mais primária e raivosa de comunicação com o mar é 

ter uma pedra na mão e lançá-la. É um desafio de criança ou 

de louco; é um apelo. 

Para um homem solitário da praia o mar tem uma vida de 

espanto. Já nadei em uma praia solitária de mar aberto; tem 

um gosto de luta e de suicídio; dá uma espécie de raiva 

misturada com medo. Não apenas imaginamos que naquela 

praia selvagem grandes peixes vorazes devem se aproximar, e 

a cada instante julgamos pressentir o ataque de um tubarão; 

também sentimos, na força da onda que rompemos, uma 

estranha vida, como se estivéssemos lutando entre os 

músculos de um imenso animal. 

Para o sul e para o norte a grande praia deserta; atrás, 

baixos morros selvagens e arenosos, num horizonte morto; e o 

mar sitiando tudo, acuando tudo, com seu tumulto e seus 

estrondos. Mais de uma vez vagabundei sozinho em canoa 

pelas costas desertas. Mas montado em canoa temos um 

domínio: jogamos um jogo com a água e o vento, e ganhamos. 

O homem só na praia, perante as ondas mais altas que ele, 

esse é de uma fraqueza patética. Pode desconhecer o mar e 

seguir caminhando em silêncio pela areia; se o faz, porém, 

sabe que está fugindo a um insistente desafio. Sua linha de 

movimento, ao longo da praia, com o mar bramindo a seu 

flanco, é uma perpendicular constrangedora às grandes linhas 

de ação da natureza. A espuma das ondas que lhe chega aos 

pés ou deles se aproxima, ora mais, ora menos, acuando-o de 

um lado, lembra-lhe que não deve andar em reta, mas se 

afastando e se abeirando do mar, para ter, nessas oblíquas, 

uma ilusão de que não se desloca fora do eixo da natureza. Só 

o vento, não soprando do seio da terra nem do centro do mar, 

mas empurrando-o pelas costas ou batendo-lhe a cara, pode 

restaurá-lo no ritmo do mundo. Empurrado pelo vento, ele está 

de bem com a natureza e se deixa levar, embora com um vago 

ressentimento. Contrariado pelo vento, ele põe em jogo seu 

instinto de luta, e sua marcha mais banal tem um secreto sabor 

heroico. 

Assim anda o homem solitário na longa praia. Mas aqui a 

praia não é deserta. Atrás de nós estão os edifícios fechados, e 

a cidade que desperta penosamente. Parados entre a solidão 

do oceano e a solidão urbana, estamos entre o mundo puro e 

infinito de sempre e o precário e quadriculado de todo dia. Este 

é o mundo que nos prende; estamos amarrados a ele pelos fios 

de mil telefones.  

E ainda somos abençoados, porque vivemos nesta 

cidade perante o amplo mar. Quando nós, homens, erguemos 

uma cidade, quantas vezes somos desatentos e pueris! Há 

cidades entre montanhas e são tristes; mais tristes são aquelas 

em que vegetamos no mesquinho plano sem fé, limitados a 

norte, sul, leste, oeste pelo mesmo frio cimento que erguemos. 

Se todas as esquinas são em ângulo reto, que esperança pode 

haver de clemência e doçura. Apenas o céu nos dá a curva 

maternal de que temos sede. Mas o homem, por natureza, 

pouco olha o céu; é um animal prisioneiro da grosseira força da 

gravidade: ela puxa nossos olhos para o plano, para o chão. 

Plantei a vossa povoação junto a um rio, e estareis perdoados; 

tendes o fluir melancólico das águas para levar as vossas 

canoas nas monções do sonho. 

Mas deixemos o mar; entremos por esta rua. Estrondam 

bondes. A lenta maré humana começa a subir. Os açougues 

mostram a carne vermelha a uma luz cruel; as filas se mexem 

inquietas, sem avançar, velhas cobras de barriga vazia. 

Voltemos para casa e sejamos humildes. O mundo é seco. Não 

mais sonhar em remover as povoações para beira do mar 

oceano, nem abrir caminhos para a fuga da tristeza humana. 

Estamos outra vez quadriculados em nosso tédio municipal: a 

torneira não tem água. Ajoelhemos perante a torneira seca: e, 

embora sem lágrimas, choremos. 

 
BRAGA, Rubem. 200 crônicas escolhidas. Rio de Janeiro: Record, 

2011. 
 
 
1. De acordo com o texto, analise as assertivas abaixo. 
 

I. O homem saiu do bar bêbado, dormiu e sonhou que 
nadava em mar revolto até se afogar. 

II. O narrador expõe que o homem quando está em 
uma canoa consegue dominar a água e o vento, 
vencendo-os. Entretanto, mostra-se fraco quando 
está só perante as ondas mais altas que ele. 

III. O narrador critica a falta de água em São Paulo e 
defende o fato de que as pessoas só deveriam 
morar perto da praia para desafiar o mar. 
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 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 

 
 

2. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
quanto à acentuação, assinale a alternativa em que as 
palavras devam ser acentuadas, respectivamente, de 
acordo com as mesmas  regras de acentuação das 
palavras apresentadas abaixo. 

 
Murmúrios/ árvore/ insensível 

 
(A) Buzios/ folego/ afavel 
(B) Fossil/ limpido/ gloria 
(C) Nausea/ especie/ chule 
(D) Proverbio/ impar/ cancer 

 
 

3. Observe a frase transcrita do texto e o verbo destacado e, 
em seguida, assinale a alternativa que apresenta seu 
respectivo tempo e modo verbais. 

 
“Erguemo-nos, saímos .” 

 
(A) Pretérito imperfeito do indicativo. 
(B) Presente do indicativo. 
(C) Pretérito perfeito do indicativo. 
(D) Presente do subjuntivo. 

 
 

4. Observe a frase transcrita do texto e o verbo destacado e, 
em seguida, assinale a alternativa que apresenta seu 
respectivo tempo e modo verbais. 

 
“Era um mundo puro, mas triste e sem fim [...]” 

 
(A) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 
(B) Pretérito perfeito do indicativo. 
(C) Pretérito imperfeito do indicativo. 
(D) Futuro do pretérito do indicativo. 

 
 
5. Observe a frase transcrita do texto e o verbo destacado e, 

em seguida, assinale a alternativa que apresenta seu 
respectivo tempo e modo verbais. 

 
“Plantei  a vossa povoação junto a um rio [...]” 

 
(A) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 
(B) Futuro do pretérito do indicativo. 
(C) Pretérito imperfeito do indicativo. 
(D) Pretérito perfeito do indicativo. 

 
 

6. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
quanto à concordância verbal, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Os Estados Unidos devolveu os objetos para o 

centro histórico do país. 

(B) 85% das empresas faliu por má administração. 
(C) Metade dos candidatos saiu antes do horário 

previsto para término da prova. 
(D) Fui eu que pintou aquele quadro. 

 
 

7. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
quanto à concordância verbal, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Houveram manifestações em todo o País. 
(B) Precisa-se de vendedores com prática. 
(C) Fazem meses que não vejo meu pai. 
(D) Destruiu-se as bases da empresa. 

 
 

8. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
quanto à concordância nominal, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Obrigada! – disse a filha, contente. 
(B) Seguem inclusos as páginas que devem ser lidas 

até amanhã. 
(C) Não é permitido a entrada de pessoas sem camisa 

no restaurante. 
(D) Ela próprio fará a prova na sexta-feira. 

 
 

9. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
quanto à concordância nominal, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Ela estava meia tensa com a reunião. 
(B) É preciso confiança para seguir em frente. 
(C) O time perdeu bastante oportunidades para ganhar 

a partida. 
(D) Esta sopa é ótimo. 

 
 
10. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

quanto à ortografia, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Tivemos o privilégio de conhecer o poeta. 
(B) O motorista ficou ezaltado por causa da batida. 
(C) Ela gastou seissentos reais com o vestido. 
(D) Ele não enchergou o buraco e caiu. 

 
 

11. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
quanto à acentuação, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Ele sente muito dôr de cabeça. 
(B) Não tivemos o intuíto de prejudicar estas pessoas. 
(C) Ela ficou viúva aos 30 anos. 
(D) Recebeu muitas flôres no dia do nascimento de sua 

filha. 
 

 
12. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

quanto à classe de palavras, assinale a alternativa em 
que o termo destacado seja classificado como artigo 
definido. 

 
(A) Recebemos o protocolo. Arquive-o. 
(B) O quadro de funcionários está completo. 
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(C) Será escolhido o que tiver a maior pontuação. 
(D) Eu não os  recebi com simpatia. 

 
 

13. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
quanto à classe de palavras, assinale a alternativa em 
que o termo destacado seja classificado como 
substantivo. 

 
(A) A casa abandonada  causava medo nas crianças da 

rua. 
(B) O belo  está nas coisas mais simples da vida. 
(C) O menino saiu de casa apressadamente . 
(D) Fizemos uma comida especial para  você. 

 
 

14. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
quanto à classe de palavras, assinale a alternativa em 
que o termo destacado seja classificado como advérbio. 

 
(A) O menino foi atingido por uma bala perdida . 
(B) Meu carro  foi roubado na porta de casa. 
(C) Minha  vida se transformou desde que meu filho 

nasceu. 
(D) Ele aceitou a condição do chefe humildemente . 

 
 

15. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
quanto à classe de palavras, assinale a alternativa em 
que o termo destacado seja classificado como pronome 
relativo. 

 

(A) Aqui está o livro que lerei para fazer a prova 
amanhã. 

(B) Ele não sabe que os pais morreram no acidente. 
(C) Creio que  elas serão punidas pelos atos cometidos. 
(D) Entendo que  você não deve se manifestar no 

momento. 
16. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

quanto à classe de palavras, assinale a alternativa em 
que o termo destacado seja classificado como conjunção 
adversativa. 

 
(A) Queremos fechar o contrato, entretanto  teremos 

que aguardar a aprovação de nosso presidente. 
(B) Mesmo que  você não aceite, o tempo é o melhor 

remédio para sua dor. 
(C) A fim de que  possamos nos conhecer melhor, farei 

algumas perguntas. 
(D) Ela ficará nervosa quando  descobrir o que 

aconteceu com a irmã dela. 
 

 
17. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

quanto à classe de palavras, assinale a alternativa em 
que o termo destacado seja classificado como conjunção 
concessiva. 

 
(A) Logo que  a paciente chegou, foi atendida. 
(B) Se ele quiser falar comigo, diga que não estou. 
(C) Ainda que  eu tentasse me explicar, ela não queria 

ouvir. 
(D) À medida que  o tempo passa, as buscas ficam 

cada vez mais difíceis. 
 

 
18. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

quanto à classe de palavras, assinale a alternativa em 

que o termo destacado seja classificado como conjunção 
temporal. 

 
(A) Gosto de viajar, mas  estou um pouco desanimado. 
(B) Fiz todos os afazeres domésticos enquanto  meu 

filho dormia. 
(C) Você nunca será como  seu pai. 
(D) Conforme  conversado por telefone, não 

executamos este tipo de serviço. 
 

 
19. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

quanto à classe de palavras, assinale a alternativa em 
que o termo destacado seja classificado como 
preposição. 

 
(A) Nós  saímos de casa muito cedo. 
(B) Meu caderno  foi corrigido pela professora. 
(C) Hoje  teremos uma novidade na programação. 
(D) Ela teve uma complicação após  o transplante de 

rim. 
 

 
20. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

quanto à ortografia, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Infelismente, não podemos fazer nada pelo seu 
filho. 

(B) Todos os izames foram analisados pelo médico. 
(C) Ele tem muita adimiração pelo chefe. 
(D) Sua compreensão é muito importante neste 

momento. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
 
21. Movimento liderado por militares que faziam oposição à 

República Velha e às classes dominantes na época. Teve 
início em abril de 1925, no governo de Artur Bernardes 
(1922-1926). É correto afirmar que a descrição refere-se 
à 

 
(A) Passeata dos Cem Mil. 
(B) Coluna Prestes. 
(C) Diretas Já. 
(D) Greve Geral. 

 
 

22. Leia o texto abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
que preenche corretamente a lacuna. 

 
O(A) ______________ divide-se em três tipos distintos: 

as florestas montanhosas andinas, as florestas de terra firme e 

as florestas fluviais alagadas. 

 
(A) Cerrado 
(B) Savana 
(C) Caatinga 
(D) Floresta Amazônica 

 
 

23. Segundo notícia veiculada em março de 2015, no portal 
G1 de notícias, o Brasil registrou, nos dois primeiros 
meses deste ano, 6.948 focos de incêndio. Trata-se do 
maior número de queimadas já registrado pelo Instituto 
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Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em janeiro e 
fevereiro desde 1999, quando os satélites começaram a 
captar os focos de calor pelo país ao longo de todo o ano. 
O Mato Grosso é um dos maiores responsáveis pela 
estatística. É correto afirmar que este estado está na 
seguinte região do Brasil: 

 
(A) Centro-Oeste. 
(B) Nordeste. 
(C) Norte. 
(D) Sudeste. 

 
 

24. Trata-se do segundo surto deste tipo de gripe aviária na 
China e acredita-se que tenha potencial para se 
transformar em uma pandemia, caso não sejam 
estabelecidas medidas de controle necessárias. De 
acordo com notícia veiculada em março de 2015, no 
portal G1 de notícias, a nova epidemia do vírus, que 
causou mais de 100 mortes entre humanos, se espalhou 
por meio dos mercados de aves vivas da China e, por 
isso, poderia se estender para outros países caso não 
haja iniciativas para combatê-la. Assinale a alternativa 
que apresenta a que tipo de gripe aviária a descrição se 
refere. 

 
(A) H2N7. 
(B) H5N1. 
(C) H7N9. 
(D) H5N6. 

 
25. Assinale a alternativa que não  apresenta um país que faz 

fronteira com o Brasil. 
 

(A) Chile. 
(B) Paraguai. 
(C) Argentina. 
(D) Uruguai. 

 
 

26. O governo de Juscelino Kubitschek ficou marcado pelo 
lema “Cinquenta anos de progresso em cinco anos de 
governo ” e conseguiu movimentar a economia brasileira. 
Foi com este objetivo que o governo JK desenvolveu um 
plano que visava à aceleração do crescimento econômico 
por meio da indústria, produção do aço, alumínio, 
cimento, álcalis e outros metais. Diante do exposto, 
assinale a alternativa que apresenta como este plano era 
chamado. 

 
(A) Plano de Crescimento Econômico. 
(B) Plano Industrial. 
(C) Plano Cruzado. 
(D) Plano de Metas. 

 
 

27. Assinale a alternativa que não  apresenta uma fonte de 
energia de origem fóssil. 

 
(A) Carvão. 
(B) Gás Natural. 
(C) Sol. 
(D) Petróleo. 

 
 

28. Para fins administrativos e de planejamento econômico, 
foi instituída a chamada “Amazônia Legal ”. Esta engloba 
alguns Estados brasileiros. Assinale a alternativa que 
apresenta um destes Estados. 

 
(A) Rio Grande do Sul. 
(B) Amazonas. 
(C) São Paulo. 
(D) Rio de Janeiro. 

 
 

29. De acordo com notícia veiculada pelo portal Uol de 
notícias, em março de 2015, esta epidemia de febre 
hemorrágica que atinge o oeste africano já causou mais 
de 10.000 mortes, segundo balanço da OMS. Assinale a 
alternativa que apresenta a que epidemia a descrição faz 
referência. 

 
(A) Ebola. 
(B) Hepatite A. 
(C) Bradicardia. 
(D) Poliomielite. 

 
30. Leia o trecho abaixo, retirado de uma notícia veiculada no 

portal G1 de notícias e, em seguida, assinale a alternativa 
que preenche corretamente a lacuna. 

 
O secretário de Estado americano, John Kerry, fez um 

novo apelo aos países para que definam metas ambiciosas e 

reduzam a emissão de gases de _____________. Ele advertiu 

sobre as mudanças climáticas e afirmou que brincar com o 

futuro do planeta é perigoso. 

 
(A) efeito moral 
(B) poluição visual 
(C) efeito estufa 
(D) CFC 

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

 
31. Assinale a alternativa que apresenta o comando de atalho 

padrão utilizado no software Microsoft Word 2010, versão 
português, para fazer uma quebra de página. 

 
(A) Shift + Enter 
(B) Ctrl + Enter 
(C) Ctrl + Backspace 
(D) Enter  

 
 

32. Assinale a alternativa que apresenta a função do recurso 
“Página em branco”, encontrado no menu “Inserir” do 
software Microsoft Word 2010. 

 
(A) Cria novo documento com página em branco. 
(B) Insere uma nova página em branco no final do 

documento. 
(C) Insere uma nova página em branco na posição do 

cursor. 
(D) Remove o plano de fundo do documento, deixando 

a página com fundo em branco sem qualquer marca 
d´água ou elemento. 
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33. Sobre o recurso “Contar palavras” do software Microsoft 

Word 2010, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Verifica a ortografia e gramática do texto 
selecionado. 

(B) Sugere outras palavras com significados 
semelhantes ao da palavra selecionada. 

(C) Traduz palavras em um idioma diferente usando 
dicionário bilíngue. 

(D) Saber o número de palavras, caracteres, parágrafos 
e linhas no documento. 

 
 

34. Com relação à imagem representada abaixo, encontrada 
no software Microsoft Word 2010, assinale a alternativa 
correta. 

 

 
 

(A) Desfazer a última ação. 
(B) Refazer a ação que você desfez. 
(C) Repetir a última ação. 
(D) Salvar. 

 
 
 
35. Sobre o Microsoft Word 2010, observe a figura abaixo. 
 

 
 

Sobre a figura, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Diminui o nível de recuo do parágrafo. 
(B) Altera o espaço entre as linhas do parágrafo. 
(C) Aumenta o nível de recuo do parágrafo. 
(D) Alinhamento à esquerda. 

 
 

36. Assinale a alternativa que apresenta o comando de atalho 
padrão utilizado no software Microsoft Excel 2010 para 
exibir a caixa de diálogo “Ir para”. 

 
(A) Ctrl + L  
(B) Ctrl + G  
(C) Ctrl + D  
(D) Ctrl + K  

 
 

37. Sobre o recurso “Alinhar no meio” encontrado no menu 
“Alinhamento” do software Microsoft Excel 2010, assinale 
a alternativa correta. 

 
(A) Centraliza o texto. 
(B) Inclina o texto no sentido vertical. 
(C) Centraliza o texto de modo que fique centralizado 

entre a parte superior e a parte inferior da célula. 
(D) Ajusta a altura da linha da célula. 

 
 

38. Observe a imagem abaixo, ícone encontrado no software 
Microsoft Excel 2010 e, em seguida, assinale a alternativa 
correta. 

 

 
 

(A) Diminui tamanho de fonte. 
(B) Aplica itálico no texto. 
(C) Gira o texto em um ângulo diagonal. 
(D) Coloca o texto em ordem alfabética. 

 
 

39. Com relação à função da figura abaixo, ícone encontrado 
no Microsoft Excel 2010, assinale a alternativa correta. 

 

 
 

(A) Aplica borda em todos os lados da célula 
selecionada. 

(B) Aplica borda inferior na célula selecionada. 
(C) Aplica borda inferior dupla na célula selecionada. 
(D) Aplica borda inferior espessa na célula selecionada. 
 

40. Assinale a alternativa que apresenta o comando de atalho 
padrão utilizado no software Microsoft Excel 2010 para 
“Salvar o arquivo”. 

 
(A) Ctrl + S  
(B) Ctrl + T  
(C) Ctrl + B 
(D) Ctrl + A  

 




