
Processo Seletivo de Estagiário – Nível Superior

1.  Assinale a  alternativa que apresenta
uma frase em período composto.

a) Preciso ir ao mercado hoje.
b)  Enzo acordou atrasado, mas conseguiu
chegar a tempo na empresa.
c) Choveu muito ontem em Ipanema.
d) Olhe! Um arco-íris!
e)  Marina  comprou  um  vestido  longo  de
fenda  em  uma  das  lojas  da  rua  25  de
março.

2.  Leia o  trecho abaixo retirado de  Ao
Farol, de Virginia Woolf.

“Eles se tornavam parte daquele irreal mas
penetrante e emocionante universo que é o
mundo visto pelos olhos do amor”.

O termo em destaque na oração é:
a) predicado.
b) adjunto adnominal.
c) sujeito.
d) objeto indireto.
e) agente da passiva.

3.  É proibido fazer as provas do ENEM
__ lápis. Os portões abrem ___ 12 horas,
portanto  recomenda-se  chegar  com
antecedência.  ___  frente  dos  portões,
pessoas se aglomeram.

Assinale a alternativa que preenche correta
e respectivamente as lacunas acima.

a) a / as / À
b) a / as / A
c) à / às / À
d) à / as / À
e) a / às / À

4.  Assinale a  alternativa que apresenta
todas as palavras escritas corretamente,
de  acordo  com  a  norma-padrão  da
língua portuguesa.

a) Miscigenação / Tigela / Batizado.
b) Graçinha / Mecher / Xilique.
c) Beje / Dirijir / Canjica.
d) Paralizar / Descanço / Plecibito.
e) Subcídio / Suspence / Exijir.

5.  Conforme a norma-padrão da língua
portuguesa  no  que  se  refere  à
concordância  verbal,  assinale  a
alternativa correta.

a)  Os Emirados Árabes Unidos é um país
que se localiza no Golfo Pérsico.
b)  Layla ou Pamela ganharão a partida de
xadrez.
c)  Já  é  cinco  horas  da  tarde,  melhor  se
apressar.
d) Hoje são 5 de junho.
e) Choveram todos os dias.

Leia o texto abaixo de Rubem Braga para
responder às questões 6 a 10.

Bruno Lichtenstein

Foi preso o menino Bruno Lichtenstein,
que arrombou a Faculdade de Medicina. O
menino  Bruno  Lichtenstein  não  é
arrombador  profissional.  Apenas acontece
que o menino Bruno Lichtenstein tem um
amigo, e esse amigo é um cachorro, e esse
cachorro  ia  ser  trucidado  cientificamente,
para estudos, na Faculdade de Medicina. O
poeta  mineiro  Djalma  Andrade  tem  um
soneto que acaba mais ou menos assim:

“se  entre  os  amigos  encontrei
cachorros, entre os cachorros encontrei-te,
amigo”.

Mas com toda a certeza o menino Bruno
Lichtenstein  jamais  leu  esses  versos.
Também com certeza nunca lhe explicaram
o que é vivissecção, nem lhe disseram que
seu cão ia ser vivisseccionado. Tudo o que
ele  sabia  é  que  lhe  haviam  carregado  o
cachorro e que iam matá-lo. Se fosse pedi-
lo,  naturalmente,  não  o  dariam.  Quem,
neste mundo, haveria de se preocupar com
o pobre menino Bruno Lichtenstein e o seu
pobre cão? Mas o cachorro era seu amigo
—  e  estava  lá,  metido  em  um  porão,
esperando  a  hora  de  morrer.  E  só  uma
pessoa  no  mundo  podia  salvá-lo:  um
menino pobre chamado Bruno Lichtenstein.
Com esse sobrenome de principado, Bruno
Lichtenstein é um garoto sem dinheiro. Não
pagará a licença de seu amigo. Mas Bruno
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Lichtenstein havia de salvar a vida de seu
amigo — de qualquer jeito. E jeito só havia
um: ir lá e tirar o cachorro. De longe, Bruno
Lichtenstein  chorava,  pensando  ouvir  o
ganido triste de um condenado à morte. Via
homens cruéis metendo o bisturi na carne
quente  de  seu  amigo:  via  sangue
derramado.  Horrível,  horrível.  Bruno
Lichtenstein sentiu que seria o último dos
infames se não agisse imediatamente.

Agiu.  Escalou  uma  janela,  arrebentou
um vidro, saltou. Estava dentro do edifício.
Andando pelas salas desertas, foi até onde
estava  o  seu  amigo.  Sentiu  que  o  seu
coração  batia  mais  depressa.  Deu  um
assovio, um velho assovio de amizade.

Um vulto se destacou em um salto – e
um focinho quente e úmido lambeu a mão
de Bruno Lichtenstein. Agora era fugir para
a rua, para a liberdade, para a vida…

Bruno Lichtenstein, da cabeça aos pés,
tremia de susto e de alegria. Foi aí que ele
ouviu  uma  voz  áspera  e  espantada  de
homem.  Era  o  dr.  Loforte.  O  dr.  Loforte
surpreendeu o menino. Um menino pobre,
que  tremia,  que  havia  arrombado  a
Faculdade. Só podia ser um ladrão! Bruno
Lichtenstein  não  explicou  nada  —  e  fez
bem. Para o dr. Loforte um cachorro não é
um cachorro  — é um material  de  estudo
como outro qualquer.

Na polícia apareceu o pai do menino. O
pai, o professor e o delegado conversaram
longamente  —  e  Bruno  Lichtenstein  não
ouvia nada. Só ouvia, lá longe, o ganir de
um condenado à morte.

Já  te  entregaram  o  cachorro,  Bruno
Lichtenstein.  Tu  o  mereceste,  porque  tu
foste  amigo.  Não te  deram nem te  darão
medalha  nenhuma  —  porque  não  há
medalha  nenhuma  para  distinguir  a
amizade.  Mas  te  entregaram  o  teu
cachorro,  o  cachorro  que  reivindicaste
como um pequeno herói. Tu és um homem,
Bruno  Lichtenstein  —  um  homem  no
sentido  decente  da  palavra,  muito  mais
homem que muito  homem. Um aperto de
mão, Bruno Lichtenstein.

6. Sobre o texto, é correto afirmar que

a)  o narrador não concorda com as ações
tomadas por Bruno Lichtenstein.
b)  Bruno Lichtenstein havia primeiramente
pedido  para  que  não  trucidassem  o
cachorro.  Como  seu  pedido  foi  rejeitado,
decidiu arrombar a Faculdade de Medicina.
c)  Bruno  Lichtenstein  tinha  antecedentes
criminais,  por isso sabia o que fazer para
resgatar seu amigo.
d) Bruno Lichtenstein tinha um só objetivo:
resgatar  seu  amigo  cachorro  que  seria
submetido a uma vivissecção na Faculdade
de Medicina.
e)  Bruno  Lichtenstein  conseguiu  resgatar
seu amigo, mas a partir  do momento que
foi  preso,  o  cachorro  foi  devolvido  à
Faculdade de Medicina.

7.  Assinale  a  alternativa  em  que  a
alteração na pontuação não pre

a)  “Quem  neste  mundo  haveria  de  se
preocupar  com  o  pobre  menino  Bruno
Lichtenstein e o seu pobre cão?”.
b)  “Mas  te  entregaram  o  teu  cachorro  o
cachorro  que  reivindicaste  como  um
pequeno herói”.
c)  “Já  te  entregaram  o  cachorro  Bruno
Lichtenstein”.
d) “O dr. Loforte, surpreendeu o menino”.
e)  “E  só  uma  pessoa  no  mundo,  podia
salvá-lo: um menino pobre chamado Bruno
Lichtenstein”.

8.  Assinale a  alternativa que apresenta
uma  oração  subordinada  coordenada
aditiva.
a)  “Mas  com  toda  a  certeza  o  menino
Bruno  Lichtenstein  jamais  leu  esses
versos”.
b) “Foi preso o menino Bruno Lichtenstein,
que arrombou a Faculdade de Medicina”.
c)  “O poeta  mineiro  Djalma Andrade  tem
um  soneto  que  acaba  mais  ou  menos
assim:”.
d) “Tudo o que ele sabia é que lhe haviam
carregado o cachorro e que iam matá-lo”.
e)  “Se  fosse  pedi-lo,  naturalmente,  não  o
dariam”.
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9.  Na frase  “Sentiu que o seu coração
batia  mais depressa”,  o  termo  em
destaque é um(a)

a) substantivo.
b) adjetivo.
c) advérbio.
d) pronome.
e) conjunção.

10.  A  palavra  “úmido”,  presente  no
texto,  apresenta  a  mesma  regra  de
acentuação que

a) “porão”.
b) “horrível”.
c) “também”.
d) “ladrão”.
e) “áspera”.

Raciocínio Lógico e Matemática

11.  Quanto  às  classificações  de
triângulos, assinale a alternativa correta.

a)  Um triângulo  isósceles  tem dois  lados
com comprimentos iguais, entretanto, não é
possível afirmar nada sobre seus ângulos.
b)  Um  triângulo  equilátero  tem  todos  os
lados com comprimentos iguais, entretanto,
não  é  possível  afirmar  nada  sobre  seus
ângulos.
c) Um triângulo retângulo é aquele que tem
dois ângulos retos.
d)  Um triângulo  acutângulo  é  aquele  que
tem apenas um ângulo agudo.
e)  Um triângulo obtusângulo é aquele que
tem apenas um ângulo obtuso.

12.  A  presidenta  Dilma  Rousseff
inaugurou  a  usina  hidrelétrica  de  Belo
Monte,  localizada  no  município  de
Altamira,  sudoeste  do  Pará.  Duas
turbinas já  começaram a gerar  energia
comercialmente  desde  abril  de  2016,
uma no Sítio Belo Monte, e a outra, no
Sítio Pimental. A previsão é que a cada
dois meses, em média, seja ativada uma
nova turbina até o pleno funcionamento
da hidrelétrica, em 2019.

Quantas  turbinas  ativas  têm  na  usina
hidrelétrica  de  Belo  Monte,
considerando  que  a  última  turbina  foi
ativada em janeiro de 2019?

a) 10
b) 12
c) 16
d) 18
e) 32

13.  Do meu salário R$ 1.200,00 tive um
desconto  total  de  R$  240,00.  Este
desconto equivale a quantos por cento
do meu salário?

a) 40%
b) 20%
c) 48%
d) 36%
e) 32%

14. O salário de Guilherme é 90% do de
Lucas. A diferença entre os salários é de
R$ 500,00. O salário de Guilherme é:

a) R$  5000,00
b) R$  5500,00
c) R$  4000,00
d) R$  4500,00
e) R$  3500,00

15.  Dado  um  paralelepípedo  retângulo
de dimensões: de lado 2 m, altura 3m e
profundidade 6m. O valor de seu volume
é:

a) 36 m³ 
b) 28 m² 
c) 34 m² 
d) 30 m³
e) 32 m³ 

16. Ache o valor de 15 – ( 8 – 7 + 9 ) =

a) 5
b) 10
c) 15
d) 9
e) 7
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17. Um  produto  custa  R$400,00  e  é
vendido por R$520,00. Qual é a taxa de
lucro?

a) 50%
b) 20%
c) 30%
d) 40%
e) Nenhuma das respostas

18.  Relativamente  aos  tempos  de
serviço  de  dois  funcionários  de  uma
empresa  sabe-se  que  sua  soma  é  11
anos e 8 meses e que estão entre si na
razão 3/2.
Nessas condições,  a  diferença positiva
entre  os  tempos  de  serviço  desses
funcionários é de

a) 2 anos e 8 meses
b) 2 anos e 6 meses
c) 2 anos e 4 meses
d) 1 ano e 5 meses
e) 1 ano e 2 meses

19.  João deseja  comprar  um  imóvel
avaliado em R$ 50.000,00. Se ela pagar
1/4 do valor total à vista, quanto faltará
pagar para adquirir o imóvel?

a) R$ 18.000,00 
b) R$ 36.250,00 
c) R$ 27.500,00 
d) R$ 48.350,00 
e) R$ 37.500,00

20. Usando uma balança de dois pratos,
verificamos  que  4  abacates  pesam  o
mesmo que 9 bananas e que 3 bananas
pesam  o  mesmo  que  2  laranjas.  Se
colocarmos  9  laranjas  num  prato  da
balança,  quantos  abacates  deveremos
colocar no outro prato, para equilibrar a
balança?

a) 1
b) 2
c) 4
d) 5
e) 6

Informática

21. Qual  combinação  de  comandos
inserida no teclado é utilizada para ter
acesso ao “gerenciador de  tarefas” do
computador?

a) CTRL + ALT + ENTER;
b) ALT + SHIFT + DEL;
c) CTRL + ALT + DEL;
d) CTRL + SHIFT + DEL;
e) ALT + SHIFT + DEL;

22. A transferência de um arquivo de um
servidor na Internet para o computador
de um usuário é denominada: 

a) Download
b) TCP
c) TFP
d) Upload 
e) Link

23. E-mail institucional é uma ferramenta
importante  para  uma  organização.  Sua
principal finalidade é:

a) comunicação pessoal entre amigos;
b) ser usado em redes sociais;
c) enviar correntes para os amigos dentro
da instituição;
d) ser usado como apoio nos trabalhos de
faculdade.
e) dar segurança às informações enviadas
e recebidas pelos setores ou funcionários
de uma instituição;

24.  O  atalho  de  teclado  CTRL+S  é
normalmente utilizado para:

a) Salvar;
b) Copiar;
c) Colar;
d) Apagar;
e) Desenhar.
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25. O menu “Favoritos” do IE armazena:

a) Os endereços dos sites web que foram
visitados recentemente;
b)  Os  endereços  dos  sites  web
selecionados para uso futuro;
c) Os melhores sites da web, na opinião da
Microsoft;
d)  Os melhores sites da web,  na opinião
dos internautas;
e) Os sites que pode-se visitar estando off-
line.

26.  Qual  ferramenta  do  MS  Office  é
destinada para confecção de textos?

a) MS Word;
b) MS Excel;
c) MS Power Point;
d) MS Draw;
e) MS Writer;

27.  O  atalho  de  teclado  CTRL+C  é
normalmente utilizado para:

a) Colorir;
b) Copiar;
c) Colar;
d) Apagar;
e) Desenhar.

28. O programa Word possui barras de
ferramentas  para  facilitar  a  construção
de um documento. Em um determinado
momento um usuário precisou alterar a
fonte e seu tamanho e modelo. Marque a
alternativa que contém o nome da barra
de  ferramentas  que  indica  esses
recursos.

a) Formatação
b) régua
c) Configuração
d) Controle
e) Arquivo

29. Assinale a alternativa que apresenta
corretamente  um  sistema  operacional,
cuja  função  principal  é  gerenciar
recursos,  memória  e  processos  do
sistema, facilitando a interação máquina
/ homem. 

a) Firewall
b) Pacote Office
c) Windows
d) Safari
e) Teclado

30. A  barra  de  títulos,  no  Windows,
identifica:

a) O ícone que está ativo no momento;
b) O título da aplicação que está ativa no
momento; 
c)  A janela (ou o grupo de comandos) que
está ativa(o) no momento;
d) A aplicação futura;
e) Nenhuma das alternativas.
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