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ESTAGIÁRIO

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM.
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA.
 Desligue o celular e outros aparelhos.
 Este Caderno de Questões contém 15 (quinze) questões. Verifique se este caderno corresponde
com a sua opção de inscrição.
 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões.
Responda a todas as questões.
 O estudante poderá levar consigo o caderno de questões assim que encerrar sua prova.
 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados e assine no campo indicado
para assinatura.
A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática
do mesmo.
 Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta.
 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão.
 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o
exemplo:

 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova.
 A prova terá duração de 1 hora, nesta já incluído o tempo de preenchimento da Folha de Respostas.
Não há tempo mínimo de permanência na sala de provas.
 Os três últimos estudantes sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do
candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Processo Seletivo.
 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha.
 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala.
BOA PROVA !
REALIZAÇÃO
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01
Mais de 10 mil refugiados cruzaram o México a pé, a fim de
atravessar a fronteira e conseguir asilo nos EUA.
Composto na maioria por hondurenhos e guatemaltecos,
os imigrantes deixaram seus países de origem em virtude
da situação temerosa em que estes se encontram,
decorrente de altos índices de violência e miséria. Em qual
região geográfica se encontram os territórios de Honduras
e Guatemala?
(A)

Aconcágua.

(B)
(C)
(D)

Golfo da Guiné.
América Central.
Oceania.

04
Na passagem, “Vi-o pela janela (...)”, o pronome pessoal
“o” faz referência a qual termo utilizado anteriormente?
(A)

Sertão.

(B)

Homem.

(C)

Ônibus.

(D)

Corredor.

05
No contexto em que é utilizada a expressão “(...) quando
irrompeu e acenou à margem da estrada, vindo de nenhum
caminho (...)”, qual o seu significado?
(A)

O ônibus que atravessava o sertão perdeu o caminho
e encostou na margem da estrada.

(B)

Os garranchos e cactos na paisagem pareciam
acenar para aqueles que atravessavam o sertão.

(C)

O homem agora sentado dentro do ônibus, antes
havia aparecido repentinamente na beira da estrada.

(D)

O personagem narrador avistou o ônibus que
despontava no horizonte.

02
As eleições legislativas e executivas brasileiras, em 2018,
foram marcadas pela polarização de discursos, atitudes e
posicionamento políticos de candidatos e eleitores. No
âmbito presidencial, dois partidos catalisaram o
antagonismo de ideias, valores e propostas em disputa no
pleito, tendo como representantes antagonistas Jair
Bolsonaro e Fernando Haddad. Quais são os partidos
políticos dos respectivos candidatos?
(A)
(B)
(C)
(D)

PFL e PDT.
MDB e PTB.
PSL e PT.
PSOL e PCdoB.

06
Na última frase do texto, “cheirando a couro curtido, suor
e tabaco”, a palavra tabaco poderia ser substituída, sem
prejuízo de sentido, por:

03

(A)

Comida.

Em sua 33ª edição, a Bienal de São Paulo ocupou três
andares do Pavilhão Ciccillo Matarazzo, no Parque do
Ibirapuera. Considerado em todo o mundo como um dos
mais importantes eventos do gênero, a Bienal deste ano
reuniu doze projetos individuais e sete mostras coletivas,
recebendo o título “Afinidades Afetivas”. Qual tipo de
evento é a Bienal de São Paulo?

(B)

Fragrância .

(C)

Cigarro.

(D)

Cachaça.

(A)
(B)
(C)
(D)

Assinale a alternativa na qual o acento grave é
corretamente empregado.

Feira de negócios,
Exposição de arte.
Painel governamental.
Convenção esportiva.

LÍNGUA PORTUGUESA

07

(A)

A criança correu para pegar sua bicicléta.

(B)

Por que tinha pressa, o padre deu inicio à missa dez
minutos antes do horario.

(C)

Ao entrar no predio, Diógenes percebeu o rísco de
ficar ali por muito tempo.

(D)

Antes que fosse tarde, a última advertência foi cuidar
melhor da sua saúde.

¿?

Texto selecionado para as questões de 04 a 06.
Olho de novo o perfil do homem sentado do outro
lado do estreito corredor deste ônibus no qual, hoje,
cruzo mais uma vez um sertão, qualquer sertão. Vi-o
pela janela quando irrompeu e acenou à margem da
estrada, vindo de nenhum caminho, nenhuma
habitação
humana,
emergindo
do
deserto,
emaranhado compacto de garranchos e cactos. O
ônibus parou arquejando, e eu adivinhei que ele
vinha sentar-se ao meu lado, apesar de tantas
cadeiras vazias. Ele veio, grande, maciço, cheirando
a couro curtido, suor e tabaco.
Outros cantos. Maria Valéria Rezende

08
Analise a oração abaixo e assinale a alternativa que
preenche corretamente as lacunas.
O comunicado emitido pela diretoria
_________ que apenas seriam aceitos os
documentos _________ até o final daquele
mês.
(A)

IPEFAE
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(B)

Informava – entregues.

(C)

Informaria – entregasse.

(D)

Informam – entregados.

MATEMÁTICA
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ÁREA PARA RASCUNHO
¿?

09
Na sequência de números naturais que vai de 0 a 9, o
número 0 ocupa a primeira posição, o número 1 a segunda
posição, o número 2 a terceira posição e assim
sucessivamente até o número 9. Dessa forma, quantas
posições há na sequência de 0 a 9?
(A)
(B)
(C)
(D)

Oito.
Nove.
Dez.
Onze.

10
Os itens a seguir pertencem um mesmo grupo. Analise-os
e responda:



Martelo – estilete – alicate - chave de fenda
Furadeira – parafuso – broca - serrote

Qual artigo pertence ao mesmo grupo dos itens acima
apresentados?
(A)
(B)
(C)
(D)

Prato.
Prego.
Vaso.
Travesseiro.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

¿?

13
O pacote de aplicativos Microsoft Office oferece recursos
valiosos para elaboração e manipulação de textos,
planilhas, apresentações e banco de dados. Embora seus
programas possuam funcionalidades de integração, como
exportar apresentações do Power Point para um
documento do Word ou vincular ao Access uma pasta de
trabalho do Excel, os arquivos trabalhados em cada
aplicativo são salvos em extensões diferentes. Em qual
programa é aberto um arquivo de extensão .xmlx?
(A)

Word.

(B)

Access.

(C)

Excel.

(D)

Power Point.

14

Em uma equipe de Pronto Atendimento há 08
profissionais. Entre eles, 05 possuem diploma
universitário e 04 atuam na área há dez anos. Com base
nessas informações, pode-se afirmar que:

A navegação na Internet é uma das principais atividades
realizadas pelos usuários de computador. Assim, os
browsers mais conhecidos, como Chrome, Edge, Firefox,
Internet Explorer e Safari, oferecem aos internautas
recursos alternativos de navegação, como abertura de
janelas em modo anônimo ou privado. Qual a principal
funcionalidade desses modos de navegação?

(A)

(A)

Associar as atividades de navegação para o usuário
que as realizou.

(B)

Não armazenar dados de navegação como logins,
senhas e histórico.

(C)

Permitir a navegação de apenas um único usuário por
vez.

(D)

Autorizar navegação mediante autenticação de
usuário e senha.

11

(B)
(C)
(D)

Exatamente 04 profissionais possuem diploma
universitário e dez anos de atuação na área.
Ao menos 01 profissional possui diploma universitário
e dez anos de atuação na área.
Somente 01 profissional possui dez anos de atuação
na área.
A equipe é composta no total por 09 profissionais.

12
Uma criança juntou 04 moedas para comprar guloseimas,
totalizando R$0,90. Qual seria uma possível combinação
das moedas colecionadas pela criança?
(A)
(B)
(C)
(D)

10 centavos e 50 centavos.
5 centavos e 25 centavos.
5 centavos, 25 centavos e 50 centavos.
5 centavos, 10 centavos, 25 centavos e 50 centavos.

15
O sistema operacional Windows disponibiliza algumas
teclas de atalho, a fim de facilitar a utilização de programas
e otimizar a produtividade. Entre essas combinações
possíveis de teclas, uma bastante útil e popular é a Alt +
Tab. Qual o efeito decorrente da combinação das teclas Alt
+ Tab?
(A)

Recortar dos itens selecionados.

(B)

Selecionar de todos os itens presentes na Área de
Trabalho.

(C)

Alternar entre as janelas abertas.

(D)

Exibir os gadgets do Windows em primeiro plano.

___________
IPEFAE
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