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PPRROOCCEESSSSOO  SSEELLEETTIIVVOO  DDEE  EESSTTAAGGIIÁÁRRIIOOSS  

Caderno de Questões – ENSINO SUPERIOR 11H30 
 
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 
 

1. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
quanto ao plural dos substantivos simples, assinale a 
alternativa incorreta . 

 
(A) Pardal – pardais. 
(B) Papel – papéis. 
(C) Verão – verães. 
(D) Órfão – órfãos. 

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

quanto ao plural dos substantivos compostos, assinale a 
alternativa incorreta . 

 
(A) Beija-flor – beija-flores. 
(B) Alto-falante – altos-falantes. 
(C) Sexta-feira – sextas-feiras. 
(D) Café-concerto – cafés-concerto. 

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

quanto ao plural dos adjetivos compostos, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) Tratado luso-brasileiro – tratados luso-brasileiros. 
(B) Recipiente verde-mar – recipientes verdes-mar. 
(C) Intervenção médico-cirúrgica – intervenções 

médicos-cirúrgicas. 
(D) Uniforme amarelo-canário – uniformes amarelo-

canários. 
 

4. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
quanto ao plural dos adjetivos compostos, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) Música latino-americana – músicas latinos-

americanas. 
(B) Fantasia amarelo-ouro – fantasias amarelos-ouros. 
(C) Blusa azul-marinho – blusas azuis-marinho. 
(D) Céu azul-celeste – céus azul-celeste. 

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

quanto à ortografia, assinale a alternativa correta. 
 

(A) A discarga do sanitário estava quebrada. 
(B) Minha mãe alizou o cabelo. 
(C) Meu primo é muito inchirido. 
(D) Ganhei arco e flecha daquela tribo indígena. 

 
6. Assinale a alternativa em que o verbo destacado esteja 

no pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo. 
 

(A) Meu pai vendeu  lanches para sustentar a família. 
(B) Meu pai vendia  lanches para sustentar a família. 
(C) Meu pai vendera  lanches para sustentar a família. 
(D) Meu pai venderia  lanches para sustentar a família. 

7. Assinale a alternativa em que o verbo destacado esteja 
no futuro do modo subjuntivo. 

 
(A) Quando partiremos , deixaremos lembranças. 
(B) Quando partirmos , deixaremos lembranças. 
(C) Quando partiríamos , deixaremos lembranças. 
(D) Quando partíramos , deixaremos lembranças. 

 

 
8. Assinale a alternativa que apresenta um verbo defectivo, 

ou seja, que deixa de ser flexionado em algumas formas. 
 

(A) Abolir. 
(B) Beber. 
(C) Incendiar. 
(D) Ganhar. 

 
9. Assinale a alternativa que apresenta um verbo 

abundante, ou seja, que apresenta mais de uma forma 
para determinada flexão. 

 
(A) Comprar. 
(B) Ser. 
(C) Aceitar. 
(D) Explodir. 

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

quanto à ortografia, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Eu não engolo essa história. 
(B) Ele reiterou o conselho ao filho mais velho. 
(C) Eu não consigo durmir com a luz apagada. 
(D) Quando percebeu uma movimentação estranha, ela 

ascionou a polícia. 

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

quanto à acentuação, assinale a alternativa correta. 
 

(A) A suspensão é temporária. 
(B) A chefe falou muito sobre tecnolôgia de ponta na 

reunião. 
(C) Ele não mencionou nada a respeito do ínicio do 

trabalho. 
(D) O modêlo da apresentação foi deixado em sua 

mesa. 

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

quanto ao plural dos substantivos simples, assinale a 
alternativa incorreta . 

 
(A) Coração – corações. 
(B) Ermitão – ermitões. 
(C) Bombom – Bombões. 
(D) Cristão – cristãos. 

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

quanto ao plural dos substantivos compostos, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) Bate-boca – bate-bocas. 
(B) Abaixo-assinado – abaixos-assinados. 
(C) Guarda-civil – guardas-civil. 
(D) Recém-nascido – recéns-nascidos. 
 

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

 
(A) Faltou algumas informações para que ele pudesse 

desenvolver o projeto. 
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(B) Devem ter havido muitas brigas entre o casal para 
que eles se separassem. 

(C) São duas horas. 
(D) Dez minutos são muito tempo para responder à 

questão. 
 

 
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 
demonstrativo. 

 
(A) Meu telefone está com problema. 
(B) Aquele  rapaz me assaltou na semana passada. 
(C) Ele não quer mais falar comigo. 
(D) Alguém  está me ouvindo? 

 
 

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 pronome 
interrogativo. 

 
(A) Esta  casa não está à venda. 
(B) Suas  responsabilidades já foram comentadas em 

reunião. 
(C) Não me obrigue a tomar uma atitude mais dura. 
(D) Quanto  custa este vestido? 

 
 

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 pronome 
indefinido. 

 
(A) Nossas  roupas foram jogadas na rua. 
(B) Não temos qualquer  envolvimento com o político 

corrupto. 
(C) Quem  é essa pessoa que está falando alto? 
(D) Nós  sabemos tudo sobre a vida daquele artista. 

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

quanto à ortografia, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Ela perdeu o inquilíbrio e caiu da escada. 
(B) Ele teve um derrame celebral. 
(C) Ele foi morto por um fusil. 
(D) Eu comi um cacho de bananas. 

 
19. Assinale a alternativa em que o termo destacado esteja 

no grau superlativo absoluto sintético. 
 

(A) Ele é o mais inteligente de todos. 
(B) Você é muito arrogante. 
(C) Meu chefe é exigentíssimo. 
(D) Meu irmão é o menos informado sobre o assunto. 

 
20. Assinale a alternativa em que o termo destacado esteja 

no grau comparativo de inferioridade. 
 

(A) Sou menos tolerante do que ela. 
(B) Ele é mais amigável que o irmão mais novo. 
(C) Ele é tão exigente quanto justo. 
(D) Ela é a mais atenta de todas as meninas. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
21. A ALCA (Área de Livre Comércio das Américas) foi um 

acordo proposto aos países latino-americanos com o 
objetivo de eliminar todas as barreiras comerciais e 
incentivar o livre comércio nas Américas, melhorando a 
importação e a exportação de produtos. É correto afirmar 
que a ALCA trata-se de um(a)  

 
(A) bloco econômico. 
(B) organização não governamental. 
(C) placa tectônica. 
(D) órgão internacional. 

 
22. Segundo notícia veiculada no portal Uol, em um novo 

vídeo com ameaças, este famoso grupo extremista 
anunciou que pretende atacar a Casa Branca, o Big Ben 
e a Torre Eiffel, monumentos, especificamente, dos 
Estados Unidos, Inglaterra e França. Assinale a 
alternativa que apresenta qual o nome deste grupo 
extremista. 

 
(A) FARC. 
(B) Estado Islâmico. 
(C) Fatah. 
(D) Jihad. 

 
23. O Nordeste brasileiro, no século XIX, foi palco para uma 

das mais importantes revoltas sociais da primeira 
República. Ocorrido na Bahia, este movimento se deu 
devido à situação precária em que a população estava 
vivendo. As terras pertenciam aos grandes proprietários 
rurais, os chamados coronéis, e as transformam em 
territórios improdutivos. Essa situação revoltou os 
sertanejos, que se uniram em torno de Antônio 
Conselheiro. É correto afirmar que a descrição refere-se à 
seguinte revolta: 

 
(A) Guerra de Canudos. 
(B) Guerra das Rosas. 
(C) Guerra dos Cem Anos. 
(D) Apartheid. 

 
24. Em março de 2015, aconteceu a primeira morte por 

dengue na capital paulista. A vítima era uma idosa de, 
aproximadamente, 80 anos. Sobre a dengue, analise as 
assertivas abaixo. 

 
I. Seu agente transmissor (vetor) é o mosquito Aedes 

aegypti. 
II. O mosquito transmite o vírus da dengue de uma 

pessoa para outra por meio de uma picada. 
III. O transmissor se reproduz dentro ou nas 

proximidades de habitações, em recipientes onde 
se acumula água limpa. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I e III, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 
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25. Assinale a alternativa que apresenta característica do 
clima tropical. 

 
(A) Característico das regiões polares, portanto, em 

altas latitudes. 
(B) Clima quente que abrange a região próxima aos 

trópicos de Câncer e de Capricórnio. 
(C) Caracterizado pela baixa pluviosidade que dá aos 

locais de clima desértico sua fisionomia 
característica, com solo árido e flora esparsa e 
seca. 

(D) Clima que ocorre a baixas latitudes, na região 
próxima à Linha do Equador. 

 
26. Segundo notícia veiculada no portal G1 de notícias, em 

março de 2015, doenças transmitidas pela água poluída e 
pelo saneamento ruim representam a quinta maior causa 
de mortes de mulheres em todo mundo, chegando a 
matar mais do que a Aids, a diabetes ou o câncer de 
mama, de acordo com pesquisadores. Diante do exposto, 
assinale a alternativa que não  apresenta uma doença 
transmitida pela água contaminada. 

 
(A) Leptospirose. 
(B) Cólera. 
(C) Gonorreia. 
(D) Esquistossomose. 

 
27. Sobre o Feudalismo, marque V para verdadeiro ou F para 

falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta 
a sequência correta. 

 

(   ) O Feudalismo iniciou-se com as invasões 
germânicas (bárbaras), no século V, sobre o 
Império Romano do Ocidente (Europa).  

(   ) Uma das características do Feudalismo era o poder 
descentralizado. 

(   ) Sua economia era baseada na agricultura e na 
utilização do trabalho dos servos. 

(A) V/ V/ V 
(B) F/ F/ V 
(C) F/ V/ F 
(D) V/ F/ V 

 
28. Assinale a alternativa que apresenta a Doença 

Sexualmente Transmissível (DST) que tem como agente 
causador uma bactéria conhecida como Treponema 
pallidum. 

 
(A) HIV. 
(B) Sífilis. 
(C) Tuberculose. 
(D) Candidíase. 

 
29. Trata-se do principal rio que banha o Egito, a Uganda e o 

Sudão, além de ser o segundo maior rio do mundo em 
extensão com 6.650km, perdendo apenas para o Rio 
Amazonas. É correto afirmar que a descrição refere-se ao 
Rio 

 
(A) Nilo. 
(B) Eufrates. 
(C) Tigre. 
(D) Tietê. 

 
 

30. Trata-se de uma compilação de 282 leis da antiga 
Babilônia, composto por volta de 1772 a.C.. Este código 
sobrevive até os dias atuais em cópias parcialmente 
preservadas. Seu trecho mais conhecido é chamado de 
Lei de Talião, a qual é expressa pela máxima “olho por 
olho, dente por dente”. Assinale a alternativa que 
apresenta o nome atribuído a este código. 

 
(A) Código Civil. 
(B) Código de Manu. 
(C) Código de Ur-Nammu. 
(D) Código de Hamurabi. 

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

 
31. Assinale a alternativa que apresenta o navegador/ 

browser desenvolvido pela Apple. 
 

(A) Opera. 
(B) Firefox. 
(C) Internet Explorer. 
(D) Safari. 

 
32. Assinale a alternativa que apresenta o site de busca 

popular mais utilizado atualmente. 
 

(A) Facebook. 
(B) Twitter. 
(C) Instagram. 
(D) Google. 

 
33. Assinale a alternativa que apresenta o equipamento 

responsável pela conexão da Internet sem fio. 
 

(A) Firewall. 
(B) Bluetooth. 
(C) Roteador Wi-Fi. 
(D) Patch Panel. 

 
34. Assinale a alternativa que apresenta o recurso existente 

no navegador Google Chrome que salva as páginas de 
sua preferência para posterior consulta de forma rápida. 

 
(A) Cookies. 
(B) Favoritos. 
(C) Histórico. 
(D) Download. 

 
35. Ao acessar uma página na Internet por meio de um 

navegador, muitas vezes, por uma falha de conexão, 
ocorre um erro de carregamento da página. Assinale a 
alternativa que apresenta o termo mais conhecido em 
inglês para recarregar uma página de Internet. 

 
(A) Go home. 
(B) Refresh. 
(C) Boot. 
(D) Download. 

 
36. Assinale a alternativa que apresenta o programa de 

correio eletrônico gratuito, que permite compor, enviar e 
receber e-mails a partir de um servidor de e-mails. 

 
(A) Google. 
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(B) Microsoft Access. 
(C) Mozilla Thunderbird. 
(D) Syncback. 

 
37. Assinale a alternativa que apresenta a denominação dada 

a uma rede local de computadores, de uso privado e 
restrito ao uso exclusivo de uma determinada 
organização/empresa, que utiliza os mesmos programas 
e protocolos de comunicação da Internet. 

 
(A) Extranet. 
(B) Internet. 
(C) Intranet. 
(D) Deep Web. 

 
38. Assinale a alternativa que apresenta os protocolos 

utilizados para a troca e o recebimento de mensagens 
entre um programa de correio eletrônico e um servidor de 
e-mail. 

 
(A) POP, SMTP e IMAP. 
(B) TCP-IP e BOP. 
(C) HTTP, IP e IPCONFIG. 
(D) Telnet, SSH e FTP. 

 
39. Sobre o servidor SMTP, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Protocolo responsável pelo recebimento de 
mensagens. 

(B) Sistema de tradução de endereços IP para nomes 
de domínio. 

(C) Protocolo responsável pelo envio de mensagens. 
(D) Responsável pelo bloqueio de ameaças e vírus na 

rede. 
 
40. Sobre o recurso “Responder a todos”, encontrado em um 

cliente de e-mail, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Responde a mensagem para todas as pessoas 
cadastradas nos seus grupos de contato. 

(B) Responde a mensagem a todas as pessoas que 
receberam a mensagem. 

(C) Retorna automaticamente com uma mensagem de 
confirmação de recebimento da mensagem para o 
endereço de origem da mensagem. 

(D) Responde a mensagem a todos os endereços da 
lista da mensagem, com exceção do endereço de 
origem. 

 
 




