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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 
Resposta; 
 
12 O candidato poderá levar consigo o Caderno de Prova se sair no transcorrer dos últimos 60 
(sessenta) minutos de aplicação da prova; 
  
13 Assine o Cartão Resposta no local indicado. 
 
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 



 2

O verbo “for” 
 
1º Vestibular de verdade era no meu tempo. Já estou chegando, ou já cheguei, à altura da vida em que 
tudo de bom era no meu tempo: meu e dos outros coroas. (...) 
2º O vestibular de Direito a que me submeti, na velha faculdade de Direito da Bahia, tinha só quatro 
matérias: português, latim, francês ou inglês e sociologia, sendo que esta não constava dos currículos do 
curso secundário e a gente tinha de se virar por fora. Nada de cruzinhas, múltipla escola ou matérias que 
não interessassem à carreira. Tudo escrito tão ruibarbosianamente quanto possível, com citações 
decoradas, preferivelmente. (...) 
3º Quis o irônico destino, uns anos mais tarde, que eu fosse professor da Escola de Administração da 
Universidade Federal da Bahia e me designassem para a banca de português, com prova oral e tudo. Eu 
tinha a fama de professor carrasco, que até hoje considero injustíssima, e ficava muito incomodado com 
aqueles rapazes e moças pálidos e trêmulos diante de mim. Uma bela vez, chegou um sem o menor sinal 
de ____________, muito elegante, paletó, gravata e abotoaduras __________. A prova oral era bestíssima. 
Mandava-se o candidato ler umas dez linhas em voz alta (sim, porque alguns não sabiam ler) e depois se 
perguntava o que queria dizer uma palavra trivial ou outra, qual era o plural de outra e assim por diante. 
Esse mal sabia ler, mas não perdia a pose. Não acertou a responder nada. Então, eu, carrasco fictício, 
peguei no texto uma frase em que a palavra “for” tanto podia ser do verbo “ser” quanto do verbo “ir”. Pronto, 
pensei. Se ele distinguir qual é o verbo, considero-o um gênio, dou quatro, ele passa e seja o que Deus 
quiser. 
4º – Esse “for” aí, que verbo é esse? 
5º  Ele considerou a frase longamente, como se eu estivesse pedindo que resolvesse a quadratura do 
círculo, depois ajeitou as abotoaduras e me encarou sorridente. 
6º – Verbo for. 
7º – Verbo o quê? 
8º – Verbo for. 
9º – Conjugue aí o presente do indicativo desse verbo. 
10 – Eu fonho, tu fões, ele fõe – recitou ele, impávido. – Nós fomos, vós fondes, eles fõem. 
11 Não, dessa vez ele não passou. Mas, se perseverou, deve ter acabado passando e hoje há de estar 
num posto qualquer do Ministério da Administração ou na equipe econômica, ou ainda aposentado como 
marajá, ou as três coisas. Vestibular, no meu tempo, era muito mais divertido do que hoje e, nos dias que 
correm, devidamente diplomado, ele deve estar fondo para quebrar. Fões tu? Com quase toda a 
_________, não. Eu tampouco fonho. Mas ele fõe. 

 (O Estado de S. Paulo, 23/9/1998.) 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas no texto:  
a) nervozismo – vistosas – certesa. 
b) nervosismo – vistosas – certesa. 
c) nervosismo – vistosas – certeza. 
d) nervozismo – vistozas – certeza. 
 
02 - A pergunta feita ao candidato foi: “Esse “for” aí, que verbo é esse?”. Dos seguintes comentários 
a respeito dessa pergunta, qual é o mais procedente? 
a) A pergunta é clara e o candidato não sabia nada sobre verbos. 
b) O candidato não sabia nada sobre verbos, mas a pergunta induzia ao erro, pois seria mais claro 
perguntar: “A forma verbal “for” a que verbo pertence? 
c) O candidato não sabia nada sobre verbos, mas a pergunta seria mais clara se o examinador tivesse 
perguntado: “A que tempo pertence o verbo “for”? 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
03 - Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica das palavras retiradas do texto e em 
seguida assinale a afirmativa correta: 
a) As palavras “fictício” e “matérias” são acentuadas porque terminam em ditongo. 
b) As palavras “até” e “aí” são acentuadas por serem oxítonas. 
c) As palavras “irônico” e “gênio” obedecem à mesma regra de acentuação. 
d) A mesma regra de acentuação que cabe para “três” cabe também para “francês” e “inglês”. 
 
04 - Analise as substituições sugeridas para algumas palavras do texto: 
I - trivial – (3º parágrafo) – comum. 
II - impávido – (parágrafo 10) – destemido. 
III - perseverou – (parágrafo 11) – continuou. 
Quais delas não causariam problemas de significado para o texto? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
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05 - O segmento grifado abaixo está substituído pelo pronome correspondente de modo incorreto 
somente em: 
a) quis o irônico destino = qui-lo. 
b) ler umas dez linhas = lê-las. 
c) não perdia a pose = não a perdia. 
d) que resolvesse a quadratura = que lhe resolvesse. 
 
06 - Sabe-se que o perímetro do paralelogramo abaixo mede 60 cm: 

 
A área ocupada por esse paralelogramo é igual a: 
a) 24 cm

2
. 

b) 48 cm
2
. 

c) 120 cm
2
. 

d) 160 cm
2
. 

 
07 - Carlos quer comprar um skate, que é vendido à vista por R$ 160,00 ou em duas parcelas no 
valor de R$ 100,00, sendo uma paga no ato da compra e outra um mês após a compra. Se Carlos 
optar por comprar esse skate na modalidade parcelado, pagará juro mensal de: 
a) mais de 60%. 
b) 40%. 
c) 25%. 
d) 20%. 
 
08 - Considere três torneiras. A primeira enche determinado recipiente em meia hora. A segunda o 
faz em 1/4 de hora, e a terceira em 1/6 de hora. Se abertas simultaneamente, as três torneiras juntas 
enchem esse recipiente em: 
a) 15 minutos. 
b) 10 minutos. 
c) 5 minutos. 
d) 3 minutos. 
 

09 - Uma caixa cúbica possui diagonal medindo  dm. O equivalente a 3/5 do volume dessa caixa 
é igual a: 
a) 75 m

3
. 

b) 7,5 m
3
. 

c) 0,75 m
3
. 

d) 0,075 m
3
. 

 
10 - Um comerciante comprou 58 unidades, entre calças, blusas e shorts, de uma coleção de verão 
para atender às novidades desejadas por seus clientes. O valor total dessa compra foi de R$ 
3920,00. Sabe-se que cada shorts custou R$ 45,00, que cada bermuda custou R$ 80,00 e cada calça 
custou R$ 125,00. E mais, o número de shorts comprados é igual ao triplo do número de calças. O 
valor referente à compra das blusas é igual a: 
a) R$ 540,00.     c) R$ 960,00. 
b) R$ 800,00.     d) R$ 1000,00. 
 
11 - As duas únicas mulheres condenadas e presas devido ao “Processo do Mensalão” foram 
transferidas do Distrito Federal para que Estado abaixo? 
a) Goiás. 
b) Minas Gerais. 
c) Rio de Janeiro. 
d) São Paulo. 
 
12 - Em que cidade paranaense abaixo ocorreu um incêndio em uma unidade de destilação da 
Petrobrás no final do mês passado? 
a) Araucária. 
b) Campo Largo. 
c) Curitiba. 
d) Fazenda Rio Grande. 
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13 - Fomos “presenteados” neste final de ano com um aumento no preço da gasolina e do óleo 
diesel. De acordo com estudos, em que situação abaixo é melhor abastecer com etanol? 
a) Se o valor do litro custar até 70% do valor do litro da gasolina. 
b) Se o valor do litro custar até 80% do valor do litro da gasolina. 
c) Se o valor do litro custar até 90% do valor do litro da gasolina. 
d) Se o valor do litro custar até 95% do valor do litro da gasolina. 
 
14 - Foz do Iguaçu foi destaque no índice de Competitividade do Turismo nacional deste ano. Sobre 
este tema em relação com anos anteriores é INCORRETO afirmar: 
a) Em “Cooperação Regional” tinha 57,4 em 2011, passando para 61,2 este ano. 
b) Na dimensão “Serviços e Equipamentos”, Foz passou de 70,1 em 2011 para 73,8 em 2013.  
c) “Políticas Públicas” receberam 71,6 em 2011, com 70,3 em 2013.  
d) Quanto a “Atrativos Turísticos”, os índices foram de 82,3 em 2011 e 84,0 este ano.  
 
15 - Leia com atenção o telegrama abaixo: 

Paraíba, 29-julho-1.929. 
 
Deputado Tavares Cavalcanti: 

 
Reunido o diretório do partido, sob minha presidência política, resolveu unanimemente não apoiar 

a candidatura do eminente Sr. Júlio Prestes à sucessão presidencial da República. Peço comunicar essa 
solução ao líder da Maioria, em resposta à sua consulta sobre a atitude da Paraíba. 
 

Queira transmitir aos demais membros da bancada essa deliberação do Partido, que conto, todos 
apoiarão, com a solidariedade sempre assegurada. 
 

Saudações: 
 

João Pessoa, Presidente do Estado da Paraíba. 

Foram fatos que ocorreram depois desta data, EXCETO: 
a) A Bandeira da Paraíba passou a ter as cores preto e vermelha e ter a inscrição “NEGO”. 
b) Getúlio Vargas tomou o poder com o Golpe Militar de 1.930, com o apoio de Minas Gerais, Paraíba e Rio 
Grande do Sul. 
c) João Pessoa foi assassinado em Recife/PE. 
d) Júlio Prestes renunciou a candidatura ao cargo de Presidente da República. 
 
16 - NÃO devemos evitar no nosso local de trabalho: 
a) Concisão. 
b) Lassidão. 
c) Motejo. 
d) Sofreguidão. 
 
17 - NÃO é uma causa bloqueadora da produtividade humana: 
a) Ausência de Treinamento para a aprendizagem da atividade profissional. 
b) Ausência de Vocação, de talento, de pendor para uma atividade profissional específica. 
c) Equilíbrio na afetividade e controle das emoções. 
d) Interesse somente pelo salário sem entusiasmo pela atividade profissional. 
 
18 - Ordenação é à disposição dos documentos dentro das pastas e destas dentro do arquivo. A 
escolha da forma de ordenação depende muito da natureza dos documentos. Vejam os métodos 
básicos de ordenação, EXCETO: 
a) Aleatória. 
b) Alfabética. 
c) Geográfica. 
d) Numérica. 
 
19 - São qualidades do verdadeiro profissional de atendimento, EXCETO: 
a) Entender a necessidade de manter um estado de espírito positivo, cultivando pensamentos e sentimentos 
positivos, para ter atitudes adequadas no momento do atendimento.  
b) Entender cada problema pessoal do visitante, procurando sempre aconselhá-lo para que assim cresça 
uma confiança mútua. 
c) Entender o lado humano, conhecendo as necessidades dos visitantes. 
d) Entender o seu verdadeiro papel, que é o de compreender e atender as necessidades dos visitantes, 
fazer com que ele seja bem recebido, ajudá-lo a se sentir importante e proporcioná-lo um ambiente 
agradável.  
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20 - São “regras de ouro” em relações humanas, EXCETO: 
a) Controle possíveis reações agressivas, evitando ser indelicado ou mesmo irônico. 
b) Defina bem o sentido das palavras, no caso de discussão, para evitar mal entendidos. 
c) Evite tomar a responsabilidade de outro, a não ser a pedido deste ou em caso de emergência. 
d) Seja audacioso, procurando compreender e pensar que o outro jamais tem razão. 
 

Leia com atenção as informações abaixo antes de responder as últimas 05 (cinco) questões: 
� Nas questões de Informática abaixo, a menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se na configuração padrão de instalação e possuem 
licença de uso. 
� O mouse está configurado para destros, um clique ou duplo clique correspondem ao botão 
esquerdo do mouse e teclar corresponde à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, 
acionando-a apenas uma vez.  
� As teclas de atalho, menus, sub-menus, barras, ícones e os demais itens que compõem os 
programas abordados nesta prova encontram-se na configuração padrão, conforme exposto anteriormente. 
� Nos enunciados ou alternativas onde constar o caractere + (mais), o mesmo servirá apenas para 
indicar que duas ou mais teclas devam ser pressionadas simultaneamente. 
� Considere que o computador esteja trabalhando com o Sistema Operacional Windows XP 2003. 

 
21 - A relação das páginas eletrônicas visitadas em um determinado prazo, pode ser vista pelo 
operador ao acionar o: 
a) Diretório.     c) Processador. 
b) Histórico.     d) Relatório. 
 
22 - Ao clicar no navegador de internet, automaticamente uma nova tela será aberta, neste caso seu 
computador será direcionado: 
a) Compulsoriamente para a página inicial de sua preferência. 
b) Diretamente para a página do navegador independente de preferências. 
c) Obrigatoriamente para um endereço em branco. 
d) Para a página inicial de sua preferência ou para um endereço em branco. 
 
23 - Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta para se desligar um computador: 
a) Botão iniciar � Desligar o computador � Desativar. 
b) Desligar o computador � Botão iniciar � Desativar. 
c) Digitar senha � Botão iniciar � Desligar o computador � Desativar. 
d) Digitar senha � Desligar o computador � Botão iniciar � Desativar. 
 
24 - Estando trabalhando no Word, ao clicarmos simultaneamente Ctrl + P, o quem acontecerá? 
a) A impressora informará os níveis de tinta nos cartuchos. 
b) A janela de impressão será aberta. 
c) As preferências de impressão serão alteradas para o modo “configurações do fabricante”. 
d) O documento na tela será exibido da maneira da maneira como será impresso. 
 
25 - NÃO é possível formatar: 
a) Cartão de memória.    c) DVD. 
b) Disco rígido.     d) Pendrive. 
 

Leia com atenção as informações abaixo antes de responder as últimas 05 (cinco) questões: 
� As mesmas foram elaboradas de acordo com a Lei 11.788, de 25/09/2.008 (lei do Estagiário). 
� Legislação disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm 

 
26 - A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a instituição de ensino, 
a parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal, devendo constar do termo de 
compromisso ser compatível com as atividades escolares e não ultrapassar:  
Situação 01 – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de 
educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de 
educação de jovens e adultos. 
Situação 02 – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino 
superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular.  
De acordo com seus conhecimentos: 
a) Apenas as informações contidas na situação 01 estão corretas. 
b) Apenas as informações contidas na situação 02 estão corretas. 
c) As informações contidas nas situações 01 e 02 estão corretas. 
d) As informações contidas nas situações 01 e 02 estão incorretas. 
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27 - As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica 
e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
bem como profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus respectivos 
conselhos de fiscalização profissional, podem oferecer estágio, observadas as seguintes 
obrigações, EXCETO: 
a) Celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por seu cumprimento. 
b) Indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de 
conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 20 (vinte) estagiários 
simultaneamente. 
c) Manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio. 
d) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem 
social, profissional e cultural. 
 
28 - Assinale a afirmativa INCORRETA: 
a) A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, inclusive quando 
se tratar de estagiário portador de deficiência.  
b) A eventual concessão de benefícios relacionados à transporte, alimentação e saúde, entre outros, não 
caracteriza vínculo empregatício.  
c) Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo sua 
implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio.  
d) Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do Regime Geral de Previdência 
Social.   
 
29 - NÃO cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de aperfeiçoamento do 
instituto do estágio:  
a) Ajustar suas condições de realização. 
b) Cadastrar os estudantes.  
c) Encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais e terceiros. 
d) Identificar oportunidades de estágio. 
 
30 - São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus educandos, 
EXCETO: 
a) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional 
do educando. 
b) Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de 
avaliações escolares ou acadêmicas.  
c) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos. 
d) Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 12 (doze) meses, de relatório das 
atividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO. 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

               

 




