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PROCESSO SELETIVO
ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO
Conhecimentos Gerais: Questões 01 a 10;
Matemática: Questões 11 a 20; Língua Portuguesa: Questões 21 a 30.
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Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
O tempo disponível para realização das provas objetiva e discursiva será de 04 (quatro)
horas, abrangendo a transcrição das respostas do Caderno de Questões para as Folhas de
Respostas definitivas da prova objetiva e da prova discursiva.
Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento das Folhas de Respostas definitivas.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d) e uma questão
discursiva.
Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
comunique imediatamente o fiscal.
Durante a aplicação das provas é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta e pela Folha de Resposta definitiva.
Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de
uma resposta, emenda ou rasura.
Ao término da prova, o cartão-resposta e a Folha de Resposta definitiva deverão ser devolvidos ao
fiscal da prova.
O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento
da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartõesresposta.

Identiﬁcação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 10 - CONHECIMENTO GERAIS
01. Assinale a alternativa que apresenta o nome
de dois países sul-americanos que NÃO fazem
fronteira com o Brasil.
a) Argentina e Uruguai.
b) Bolívia e Peru.
c) Chile e Equador.
d) Guiana e Suriname.
________________________________________
02. O Facebook é um serviço online de rede
social, lançado em 2004, que atualmente conta
com aproximadamente um bilhão e meio de
usuários ativos. O nome de um dos seus principais
fundadores é:
a) Aaron Swartz.
b) Bill Gates.
c) Mark Zuckerberg.
d) Steve Jobs.
________________________________________
03. Qual dos seguintes países abaixo se localiza no
continente africano?
a) Bangladesh.
b) Egito.
c) Israel.
d) Tailândia.
________________________________________
04. Assinale a alternativa que apresenta uma
afirmação correta em relação à extensão territorial
dos continentes:
a) A Oceania é maior que a Ásia.
b) A Europa é maior que o continente americano.
c) Os continentes asiático e americano são, juntos,
menores que a África.
d) O continente africano é, aproximadamente, três
vezes maior que a Europa.
________________________________________
05. Os ataques de 11 de Setembro foram uma série
de atentados terroristas patrocinados pelo grupo
radical islâmico Al-Qaeda contra os Estados Unidos
da América. Em que ano ocorreram esses ataques?
a) 1999.
b) 2000.
c) 2001.
d) 2002.
________________________________________
06. Assinale a alternativa que indica o órgão de
cúpula do Poder Judiciário brasileiro.
a) Comissão Parlamentar de Inquérito
b) Presidente da República
c) Supremo Tribunal Federal
d) Tribunais e Juízes Eleitorais

07. Indique a alternativa que apresenta cidades
que se localizam, respectivamente, nos seguintes
continentes: América, África, Ásia e Europa.
a) Washington, Cidade do Cabo, Tókio e Paris.
b) Rio de Janeiro, Jacarta, Cairo e Nova Iorque.
c) Madri, Alexandria, Pequim e Manhattan.
d) Barcelona, Nairóbi, Caracas e Londres.
________________________________________
08. O Produto Interno Bruto (PIB) é um indicador
que avalia a atividade econômica de um país
ou região em determinado período. Assinale a
alternativa que indica o país com o maior PIB do
mundo atualmente:
a) Brasil.
b) China.
c) Estados Unidos.
d) Rússia.
________________________________________
09. Assinale a alternativa correta em relação à
extensão territorial dos países latino-americanos:
a) O território da Argentina é maior que o do Brasil.
b) O Brasil é maior do que Argentina, Uruguai e
Paraguai juntos.
c) A Argentina é menor do que o Chile.
d) A Colômbia é maior do que o Brasil.
________________________________________
10. Em relação à História do Brasil, assinale
a alternativa que indica corretamente a ordem
cronológica dos acontecimentos:
a) Abolição da Escravidão, Independência,
Proclamação da República e Guerra do Paraguai.
b) Guerra do Paraguai, Independência, Proclamação
da República e Abolição da Escravidão.
c) Independência, Guerra do Paraguai, Abolição da
Escravidão e Proclamação da República.
d) Proclamação da República, Independência,
Guerra do Paraguai e Abolição da Escravidão.
QUESTÕES
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MATEMÁTICA

11. Encontre a solução para a expressão: 1/2 + 2/5
– 3/4 + 2 x 4/5 + 2/3
a) 22/15
b) 29/12
c) 29/5
d) 47/12
________________________________________
12. Resolva a equação A + B, em que: A = 10 + 7 11 e B = ( 25 x 4 ) / ( 5 x 2 )
a) 6
b) 38
c) 26
d) 16
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13. Uma garrafa plástica de 2 litros de capacidade
volumétrica está totalmente cheia. Quantos
centímetros cúbicos de líquido temos na garrafa?
a) 2
b) 200
c) 2000
d) 20000
________________________________________
14. Uma caixa d’água tem dimensões de 1,0 m de
comprimento, 1,0 m de largura e 1,5 m de altura.
Para que o volume armazenado de água seja de
1000 litros, qual altura a água deve atingir?
a) 0,5 m
b) 0,7 m
c) 1,0 m
d) 1,2 m
________________________________________
15. Uma loja de departamento possui atualmente
um total de 70 colaboradores (funcionários +
terceirizados). Se a relação entre o número de
funcionários e terceirizados é de 7 por 3, quantos
são os funcionários?
a) 21
b) 49
c) 10
d) 43
________________________________________
16. Em uma folha de papel, a razão entre a largura
e o comprimento é de 2/3. Se o comprimento
desta folha é de 30 cm, qual a diferença entre o
comprimento e a largura?
a) 10 cm
b) 20 cm
c) 30 cm
d) 40 cm
________________________________________
17. Um relógio atrasa constantemente 3 minutos a
cada 12 horas. Quantos minutos atrasará após 5
dias?
a) 15
b) 30
c) 45
d) 60
________________________________________
18. Após ser aprovado em um concurso público,
o jovem advogado Matheus assume sua sala na
repartição em que tomou posse. Esta sala possui
formato conforme a figura abaixo. Qual a área da
sala do jovem Matheus?

a) 12 m²
b) 15 m²
c) 18 m²
d) 30 m²
________________________________________
19. Encontre o valor de y para a equação: (-y – 2) x
2 = (y + 2) x 4
a) -2
b) -3
c) 6
d) 2
________________________________________
20. Um jovem resolveu aplicar parte das suas
economias em um fundo de investimento que opera
no regime de juros simples. Aplicou R$ 2.000,00
no total. Após 6 meses, o jovem constatou que seu
saldo no respectivo fundo era de R$2.240,00. Qual
foi a taxa de juros mensal obtida na aplicação?
a) 0,5 %
b) 1,0 %
c) 1,5 %
d) 2,0 %
QUESTÕES 21 A 30 - LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto e responda às questões abaixo:
PRONOMES
Antes de apresentar o Carlinhos para a turma,
Carolina pediu:
— Me faz um favor?
— O quê?
— Você não vai ficar chateado?
— O que é?
— Não fala tão certo?
— Como assim?
— Você fala certo demais. Fica esquisito.
— Por quê?
— É que a turma repara. Sei lá, parece…
— Soberba?
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— Olha aí, ‘soberba’. Se você falar ‘soberba’
ninguém vai saber o que é. Não fala ‘soberba’.
Nem ‘todavia’. Nem ‘outrossim’. E cuidado com os
pronomes.
— Os pronomes? Não posso usá-los corretamente?
— Está vendo? Usar eles. Usar eles!
O Carlinhos ficou tão chateado que, junto com a
turma, não falou nem certo nem errado. Não falou
nada. Até comentaram:
— O Carol, teu namorado é mudo?
Ele ia dizer ‘Não, é que, falando, sentir-me-ia
vexado’, mas se conteve a tempo. Depois, quando
estavam sozinhos, a Carolina agradeceu, com
aquela voz que ele gostava:
— Comigo você pode botar os pronomes onde
quiser, Carlinhos.
Aquela voz de cobertura de caramelo.
(VERISSIMO, Luis Fernando. Contos de verão. O
Estado de S. Paulo, 16 jan. 2000.)
________________________________________
21. Assinale a alternativa que melhor exprime a
razão do pedido de Carolina a Carlinhos.
a) Para cada situação há uma variante linguística
adequada. Portanto, Carolina pede que Carlinhos
faça uma adaptação de estilo ao uso da fala em um
contexto informal.
b) A norma padrão deve ser usada em toda e
qualquer situação, sendo inadmissível o não
cumprimento de suas regras, mesmo em situações
informais.
c) Carlinhos é muito soberbo e arrogante, e sua fala
nem sempre está correta.
d) A norma padrão deve ser abolida em toda e
qualquer situação, não havendo espaço para
o cumprimento de suas regras, sobretudo em
contexto formais.
________________________________________
22. Analise o seguinte período composto e indique
o termo que desempenha nele a função de sujeito:
“Antes de apresentar o Carlinhos para a turma,
Carolina pediu...”.
a) Carlinhos.
b) para a turma.
c) Carolina.
d) Antes de apresentar.
________________________________________
23. No texto, fica evidente a preocupação de
Carolina em alertar Carlinhos para o uso nãopadrão dos pronomes em Língua Portuguesa. A
este respeito, e quanto ao trecho “Usar eles. Usar
eles!”, é correto afirmar que a norma padrão é:
a) “Usá-los!”, mas Carolina se preocupa com a
adequação ao estilo informal, pedindo que Carlinhos
faça uso da forma não-padrão.

b) “Usar eles!”, e Carolina se preocupa com a
adequação ao estilo formal, pedindo que Carlinhos
faça uso da forma padrão, de acordo com as regras
gramaticais.
c) “Usar eles!”, e Carolina se preocupa com a
adequação ao estilo formal, pedindo que Carlinhos
faça uso da forma não-padrão.
d) “Usá-los!”, mas Carolina se preocupa com a
adequação ao estilo informal, e pede que Carlinhos
faça uso da forma padrão, de acordo com as regras
gramaticais.
________________________________________
24. A respeito do verbo FALAR na frase: “Não fala
tão certo?”, é correto afirmar que está conjugado no
tempo:
a) subjuntivo.
b) presente.
c) passado.
d) imperfeito.
________________________________________
25. No trecho: “Sei lá, parece…— Soberba?” Temos
a palavra “soberba” que poderia, sem transformação
de seu sentido, ser substituída pela palavra:
a) humildade.
b) autenticidade.
c) liberdade.
d) arrogância.
________________________________________
26. A respeito da palavra “chateado”, na frase:
“Você não vai ficar chateado?”, é possível afirmar
que se trata de um:
a) verbo conjugado no futuro, cujo significado no
contexto se aproxima de triste, sozinho.
b) substantivo comum, cujo significado no contexto
se aproxima de chato, solitário.
c) adjetivo, cujo significado no contexto se aproxima
de triste, aborrecido.
d) advérbio, cujo significado no contexto se aproxima
de arrogante, soberbo.
________________________________________
27. A respeito da palavra “demais”, na frase: “Você
fala certo demais”, é possível afirmar que se trata
de um:
a) adjetivo, pois está qualificando o verbo “certo”,
e o sentido de seu emprego no texto remete a
correção, justiça e retidão.
b) advérbio, pois está qualificando o advérbio
“certo”, e o sentido de seu emprego no texto remete
a exagero, excesso e extrapolação.
c) substantivo, pois está qualificando o advérbio
“certo”, e o sentido de seu emprego no texto remete
a falar, articular, expressar.
d) pronome, pois está qualificando o substantivo
“certo”, e o sentido de seu emprego no texto remete
a “você”, na pessoa do Carlinhos.
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28. A respeito das palavras “apresentar, ficar, dizer”,
presentes no texto, é correto afirmar que são:
a) verbos no infinitivo, que indicam ações.
b) advérbios de ação, que indicam estados.
c) substantivos comuns, que indicam tempos.
d) verbos conjugados, que indicam modos.
________________________________________
29. A respeito das palavras “chateado, esquisito,
mudo”, presentes no texto, é correto afirmar que
são:
a) pronomes pessoais do caso reto.
b) advérbios de tempo e modo.
c) adjetivos que servem para qualificar.
d) verbos de ligação.
________________________________________
30. No trecho “Me faz um favor?”, o pronome “me”
corresponde no texto a:
a) Carlinhos.
b) a turma.
c) nada de específico.
d) Carolina.
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