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PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS 
 

 

CADERNO DE PROVAS – 14 HORAS 
INSTRUÇÕES 

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: 1h30min, incluído o tempo para o preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. NA FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 

esferográfica (tinta azul ou preta), a opção de sua escolha. 

5. Ao receber, confira este CADERNO com muita atenção. 

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. O candidato não pode levar o caderno de provas. 

8. O não cumprimento dos requisitos acima acarretará na eliminação do candidato. 

 
FOLHA DE RESPOSTAS 

 

 
Confirmo as informações acima descritas: _____________________________________________________ 

Assinatura do candidato 

Marcar com um “X’’  utilizando somente caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

Para fins de correção, serão aceitas somente as respostas assinaladas na tabela abaixo. Rasura ou marcação de mais de uma 
alternativa em uma única questão e/ou falta de marcação, correspondem à perda dos pontos relativos à questão. 

 

Boa prova!

NOME: CPF: 

HORÁRIO DE AULA: CURSO:  SEMESTRE ATUAL: 

PARTICIPANTE DE PROGRAMAS DE INCENTIVO: 
  (    ) ProUni  (    ) FIES 

ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA   
    (    ) SIM  (    ) NÃO 

 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           
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LINGUA PORTUGUESA 

 
A hora do louco 

O futebol pode ser uma metáfora perfeita para a vida, como 
querem os seus poetas, mas pode-se recorrer a ele para 
símiles e imagens que nos ajudam a interpretá-las. Quantas 
vezes você e eu não levamos bolas nas costas, ou pisamos 
na bola, ou não tivemos outra maneira de descrever o que 
sentimos a não ser dizendo que o nosso meio de campo 
embolou? A vida é uma bola; há os que a dominam no peito 
e põem, maciamente, na grama, e há os que a aparam com 
o nariz e chutam a grama. Até uma desilusão amorosa 
pode se parecer muito com um bom passe mal retribuído. 
Uma boa e significativa história de futebol é aquela do 
louco. Havia um técnico de futebol que gostava de dizer aos 
seus jogadores que o futebol é um exercício da lógica. 
- Lógica e perseverança – dizia, e os jogadores sacudiam a 
cabeça, impressionados. 
Existia uma maneira lógica de se jogar futebol, e era só 
insistir nela que a vitória viria. Nada de inventar, nada de 
invocar os deuses e suas mágicas. Os caminhos do gol 
estavam traçados no gramado há anos, desde os primeiros 
ingleses, e a única coisa a fazer era descobri-los. Com 
lógica e perseverança.  
Fernando Veríssimo, Veja SP, 2010. 

 
Com base no texto responda às questões 1 e 2. 

 
1. Como disse o autor - “a vida é como um jogo de futebol”, 

correlacione os seguintes tópicos da vida (Coluna A) com o 
jogo de futebol (Coluna B) e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

Coluna A 

I. As pessoas precisam se organizar para utilizar um 
espaço comum. 

II. Há uma competição no mundo profissional. 
III. Todos têm um objetivo na vida. 
IV. Problemas do dia a dia que parece não ter como 

resolver. 
V. Desilusão amorosa. 

 

Coluna B 

(   ) A vida é uma bola: há os que dominam no peito [...]. 
(   ) Um passe mal retribuído. 
(   ) Existia uma maneira lógica de se jogar futebol, e era 

só insistir nela [...]. 
(   ) Os caminhos do gol estavam traçados há anos.  
(   ) O futebol pode ser uma metáfora perfeita para a vida. 

 
(A) IV; V; II; III; I. 
(B) II; V; III; II; I. 
(C) V; II; III; I; IV. 
(D) I; V; III; IV; II. 

 
2. É correto relacionar a situação expressa no jogo “A vida é 

uma bola; há os que a dominam no peito e põem, 
maciamente, na grama, e há os que a aparam com o nariz 
e chutam a grama.” com a vida humana da seguinte forma: 
(A) conforme os acontecimentos no decorrer da vida, 

embolam-se os problemas como a uma bola no 
campo, e o jogo continua, rolando, sempre sem 
solução. 

(B) alguns problemas na vida são facilmente dominados, 
com sensatez e carinho, enquanto outros, como a 
bola em campo, rolam a vida toda. 

(C) os problemas da vida são encarados de duas 
maneiras: com calma ou com precipitação.  

(D) os problemas são resolvidos conforme o desenrolar 
da vida, como em um jogo de futebol, desde que 
alguém os ampare e prepare o chute para o outro. 

3. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
grafadas conforme a norma-padrão da Língua Portuguesa: 
(A) Cessão; seqção; sessão; cecção. 
(B) Obcecado; obsessão; obsediar; obsceno. 
(C) Muçarela; paraguasu; paisamdu; Turiaçu. 
(D) Acento; assento; açento; asselerar. 

 
4. Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras 

grafadas corretamente. 
(A) Xeque; faxina; rixa; xale. 
(B) Pushar; rocho; xampu; flexa . 
(C) chingar; fantoxe; praxe; xaxim. 
(D) Lashante; xingar; xará; xarco.  

 
5. Assinale a opção que apresenta todas as palavras grafadas 

corretamente quanto à acentuação. 
(A) Fórum; biquíni; áneis; humús. 
(B) Bênção; órfãs; ímã; jóquei. 
(C) Júri; réptil; iôns; albúm. 
(D) Herói; periódico; amavéis; jóqueis. 

 
6. Assinale a opção que apresenta todas as palavras grafadas 

corretamente quanto à acentuação. 
(A) Saúde; juízes; báus. 
(B) Raínha; taínha; juiz. 
(C) Saída; vácuo; glôria. 
(D) Espécies; chapéu; náusea. 

 
7. Em relação à crase, assinale a alternativa correta. 

(A) Proibida à entrada. 
(B) Ferro à vapor. 
(C) Bife à milanesa. 
(D) Sujeito à guincho. 

 
8. Em relação à ortografia, assinale a alternativa correta. 

(A) O coléjio onde estudei era só para garotas. 
(B) No trabalio dele, não podia chegar atrazado. 
(C) Foi para o hospital, pois estava passando mal. 
(D) Durante a vida toda, aprendemos muintas coizas. 

 
9. Em relação à concordância nominal, preencha as lacunas 

e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 
Faxina é ____________ mas __________, principalmente 
quando há ____________ objetos para limpar. 
(A) Chata; necessária; bastantes. 
(B) Chato; necessário; bastantes. 
(C) Chato; necessária; bastantes. 
(D) Chata; necessário; bastantes. 

 
10. Assinale a alternativa que apresenta um adjetivo. 

(A) Específico. 
(B) Bola. 
(C) Inventar. 
(D) Muito. 

 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
11. No dia 15 de abril de 2013, durante a realização de um 

evento tradicional em uma cidade dos Estados Unidos da 
América, duas bombas foram detonadas, matando 3 
pessoas e ferindo 176. Assinale a alternativa que apresenta 
em qual evento o atentado ocorreu. 
(A) Dia dos Mortos. 
(B) Maratona de Boston. 
(C) Festival das Luzes. 
(D) Mardi Gras. 
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12. Famílias com parente dependente de crack vão receber 
uma bolsa do governo do Estado de São Paulo. Este 
programa chamado “Cartão Recomeço” consiste em 
(A) reembolsar as famílias de usuários com o valor que 

os dependentes gastam por mês em crack. 
(B) oferecer oportunidades de estudos e profissionais aos 

dependentes da droga. 
(C) oferecer moradia ao custo de R$100,00 ao mês, a fim 

de que os dependentes deixem as ruas.  
(D) repassar R$1.350,00 por mês para cada família de 

usuário da droga, a fim de custear a internação dos 
dependentes em clínicas particulares especializadas.  

 
13. A inflação oficial superou o teto da meta oficial do governo 

em março de 2013, pela primeira vez em mais de um ano, 
reforçando a probabilidade de um aumento dos juros. Os 
alimentos mais uma vez pressionaram a alta dos preços no 
país. Assinale a alternativa que apresenta o alimento 
considerado o grande vilão da inflação, com alta de 
122,13% em um ano. 
(A) Batata. 
(B) Feijão. 
(C) Tomate. 
(D) Cebola. 

 
14. Recentemente, Angelina Jolie surpreendeu com a 

declaração de que havia realizado uma dupla mastectomia 
para evitar uma doença que revelou, em exame médico, 
87% de probabilidade de se desenvolver na atriz. Assinale 
a alternativa que apresenta o nome dessa doença. 
(A) Câncer de mama. 
(B) Câncer de pele. 
(C) Vitiligo. 
(D) Endometriose. 

 
15. Centenas de beneficiários se deslocaram a agências da 

Caixa Econômica Federal, em todo o País, na tarde de 
sábado (18/05/13), após informações de que os 
pagamentos efetuados por um determinado programa de 
auxílio ao cidadão seriam interrompidos. Assinale a 
alternativa que apresenta o nome desse programa. 
(A) Bolsa Escola. 
(B) Bolsa Família. 
(C) Bolsa Moradia. 
(D) Bolsa Saúde. 

 
16. Sobre o trecho de uma notícia veiculada no portal G1, em 

maio de 2013, preencha as lacunas e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
A _____________ disparou dois mísseis de curto alcance 
nesta segunda-feira (20), completando seis lançamentos, 
em três dias, e condenou a ______________ por criticar o 
que o governo ______________ afirma serem exercícios 
militares legítimos. 
(A) Coreia do Sul/ Coreia do Norte/ sul-coreano 
(B) Grécia/ Líbia/ grego 
(C) Coreia do Norte/ Coreia do Sul/ norte-coreano 
(D) Líbia/ Grécia/ líbio. 

 

17. Leia o trecho abaixo, de uma notícia veiculada no portal 
Uol, em maio de 2013. 
A jovem Tintswalo Ngobeni, 22, luta para conseguir asilo 
político na Inglaterra, depois de fugir de seu país natal, 
onde o rei Mswati 3º a escolheu sete anos atrás para ser 
sua 14ª noiva. De acordo com a tradição do país, o 
monarca polígamo pode escolher uma nova mulher virgem 
a cada ano para integrar seu harém.  
É correto afirmar que o país natal da jovem, onde ocorre tal 
tradição, é o(a) 
(A) Marrocos. 
(B) Suazilândia. 
(C) França. 
(D) Canadá. 

 
18. O Ministério Público Estadual (MPE) do Rio Grande do Sul 

flagrou, em escutas telefônicas realizadas durante a 
operação, atravessadores que fraudavam cargas de leite 
cru para obterem mais lucro. A fraude foi comprovada 
através de análises químicas do leite cru, em que foi 
possível identificar a presença do formol, que, mesmo 
depois dos processos de pasteurização, persiste no 
produto final. Com o aumento do volume do leite 
transportado, os "leiteiros" lucravam 10% a mais que os 7% 
já pagos sobre o preço do leite cru, em média R$ 0,95 por 
litro. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta 
o nome da operação realizada. 
(A) Operação Leite Compensado. 
(B) Operação Leite Condensado. 
(C) Operação Creme de Leite. 
(D) Operação Leite Desnatado. 

 
19. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, confirmou, no 

dia 15 de maio de 2013, que vai enviar à Câmara Municipal 
um projeto de lei para decretar feriado nos dias da visita de 
uma figura mundialmente conhecida ao Rio de Janeiro, 
durante a Jornada Mundial da Juventude, em julho deste 
ano. Assinale a alternativa que apresenta de qual figura se 
trata o assunto acima. 
(A) Rainha Elizabeth II. 
(B) Dalai Lama. 
(C) Papa Francisco. 
(D) Nelson Mandela. 

 
20. Em maio de 2013, ao menos uma pessoa morreu e outras 

21 ficaram feridas com a passagem de vários tornados nos 
estados do Kansas, Oklahoma, Iowa e Illinois. Em alguns 
locais houve interrupção dos serviços básicos como 
eletricidade, levando à decretação de estado de 
emergência pelas autoridades locais. Assinale a alternativa 
que apresenta o nome do país cujos Estados citados fazem 
parte. 
(A) Canadá. 
(B) México. 
(C) Inglaterra. 
(D) Estados Unidos. 

 
 

INFORMÁTICA 
 

21. Assinale a alternativa que apresenta os navegadores 
(browsers) mais utilizados no Brasil. 
(A) Webnode, Safari e Outlook. 
(B) Firefox, Google Chrome e Internet Explorer. 
(C) ICQ, Facebook e MSN. 
(D) Facebook, Linkedin e Twitter. 
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22. Assinale a alternativa que apresenta o atalho de teclado 
utilizado para abrir uma nova guia no navegador Internet 
Explorer 9. 
(A) Shift + N 
(B) F11 
(C) CTRL + J 
(D) CTRL + T 

 
23. Assinale a alternativa que apresenta o atalho de teclado 

utilizado para acessar o histórico de navegação no browser 
Google Chrome 26.0.14. 
(A) CTRL + F 
(B) CTRL + V 
(C) CTRL + H  
(D) CTRL + C 

 
24. Utilizando o Microsoft Word 2010, ao posicionar o cursor do 

mouse sobre uma palavra, dando duplo clique onde esse 
cursor se encontra, é correto afirmar que 
(A) a linha inteira é selecionada. 
(B) a palavra é selecionada. 
(C) o parágrafo é selecionado. 
(D) todo o texto é selecionado. 

 
25. Sobre o Microsoft Word 2010, assinale a alternativa que 

apresenta a função do ícone abaixo, encontrado na aba 
“Revisão”. 

 
(A) Verificar ortografia e gramática do texto. 
(B) Inserir nota de rodapé. 
(C) Inserir tabelas. 
(D) Formatação de texto. 

 
26. Sobre o Microsoft Excel 2010, assinale a alternativa que 

apresenta o atalho utilizado para exibir a caixa de diálogo 
“Criar tabela”. 
(A) F11  
(B) CTRL + U 
(C) CTRL + I  
(D) CTRL + 1  

 
27. Na parte inferior esquerda do Microsoft Word 2010, são 

apresentadas algumas informações, como o número de 
páginas, o idioma e palavras. Observe a informação 
circulada na figura abaixo e assinale a alternativa que 
apresenta o que esta representa. 

 

 
(A) Contém 307 palavras no documento. 
(B) Contém 307 palavras na página 1. 
(C) Contém 307 palavras no parágrafo. 
(D) Contém 307 letras no documento. 

 

28. Em relação ao Microsoft Excel 2010, assinale a alternativa 
que apresenta a função do ícone abaixo. 

 
 

(A) Gráfico em linha. 
(B) Auto Soma. 
(C) Equação. 
(D) Traduzir. 

 
29. Utilizando o Microsoft Excel 2010, observe os dados da 

tabela abaixo. 
 

 
 
 Assinale a alternativa que apresenta a fórmula utilizada 

para se chegar ao resultado exibido no campo C5. 
(A) =SOMA(C2;C4) 
(B) =MÉDIA(C2:C4) 
(C) =SOMA(C2:C4) 
(D) =MULT(C2:C4) 

 
30. Em relação ao uso do correio eletrônico, assinale a 

alternativa correta quanto ao uso da cópia oculta (Cco). 
(A) Ao adicionar o nome de um destinatário nesse 

campo, em uma mensagem, uma cópia da 
mensagem será enviada para esse destinatário e o 
nome dele será visto pelos outros destinatários da 
mensagem. 

(B) Ao adicionar o nome de um destinatário nesse 
campo, em uma mensagem, uma cópia da 
mensagem será enviada para esse destinatário e o 
nome dele não será visto pelos outros destinatários 
da mensagem. 

(C) Ao adicionar o nome de um destinatário nesse 
campo, em uma mensagem, o conteúdo do e-mail 
será enviado em anexo a esse destinatário, sem que 
os outros usuários possam vê-lo. 

(D) Ao adicionar o nome de um destinatário nesse 
campo, para ter acesso a essa mensagem o 
destinatário deverá fazer uso de uma senha 
criptografada que estará em anexo, nesse e-mail 
enviado.  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Prezado Candidato, 
Não esqueça de transcrever todas as respostas para a Folha de Respostas. 




