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PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO 
CADERNO DE PROVAS – NÍVEL SUPERIOR 

 
04 de agosto de 2019 – Fórum de Colniza/MT 

 
INSTRUÇÕES – LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE COMEÇAR A PROVA:  
 
1. Verifique se seu caderno de provas contém 25 (vinte e cinco) questões de múltipla escolha, 
correspondentes à prova objetiva, e se estão corretamente ordenadas de 1 a 25, cada uma 
possuindo quatro alternativas “A, B, C e D”.  
2. Caso o caderno de provas ou o cartão-resposta estejam incompletos ou apresentem algum 
defeito, comunique os fiscais de sala, que adotarão as providências adequadas.  
3. Transfira as respostas para esse cartão, utilizando apenas caneta de tinta azul ou preta, 
preenchendo toda a área reservada à letra correspondente à resposta, lembrando que só há uma 
resposta correta para cada questão e que serão anuladas aquela que estiver com mais de uma 
questão marcada, estiver rasurada, não estiver assinalada no cartão-resposta ou estiver preenchida 
fora das especificações. 
4. O cartão-resposta não será trocado/substituído e os prejuízos advindos de marcações feitas 
incorretamente serão de inteira responsabilidade do candidato. 
5. A duração da prova é de 3 (três) horas, incluindo a passagem das respostas para o cartão-
resposta. 
6. Ao terminar a prova, comunique o fiscal da sala e lhe devolva o seu cartão-resposta, bem como 
o caderno de provas. Este último poderá ser levado pelo candidato somente no caso de restarem 30 
(trinta) minutos para o término do tempo de prova. 
7. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de provas e 
edital que regular o certame poderá implicar a anulação da sua prova. 
8. O gabarito será disponibilizado no dia útil seguinte, às 16h (horário local), momento em que se 
fará a divulgação da data provável do resultado desta seleção.   
10. Aguarde a autorização do fiscal de sala para abrir o caderno e iniciar a prova. 
 
 
BOA PROVA! 

 
Nome do Candidato: 
 
 
Nº da Inscrição                          RG                                                          SALA  
 
 
Assinatura:  
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CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

PORTUGUÊS 
 
1) O Manual de Redação da Presidência da República trata das normas para se fazer uma 
correspondência oficial. Segundo esse manual, é correto afirmar: 
 
A) Na redação oficial não se necessita de formalidade. 
B) A redação oficial deve caracterizar-se pela pessoalidade. 
C) Na redação oficial pode-se usar o padrão popular de linguagem. 
D)  Redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige atos normativos e comunicações. 
 
2)  A maneira pela qual o Poder Público redige atos normativos e comunicações oficiais é denominada:  
 
A) redação normativa. 
B) redação executiva. 
C) redação legal. 
D)  redação oficial. 
 
3)  De acordo com a Redação Oficial, assinale a alternativa CORRETA a respeito do uso dos Pronomes 
de Tratamento. 
 
A) O pronome de tratamento Vossa Excelência é utilizado ao dirigir-se aos Secretários de Estado dos 
Governos Estaduais, de Acordo com a Redação Oficial. 
B) Utilizasse o pronome de tratamento Vossa Senhoria para dirigir-se aos Conselheiros dos Tribunais 
de Contas Estaduais, de Acordo com a Redação Oficial. 
C) Doutor é um pronome de tratamento utilizado na Redação Oficial para dirigir-se aos particulares, de 
acordo com a Redação Oficial. 
D) O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos Chefes de Poder é Senhor seguido do 
cargo respectivo, como por exemplo, “Senhor Presidente da República”, de acordo com a Redação 
Oficial. 
 
4)  A pontuação está incorreta na alternativa: 
 
A) O professor comentou, durante a aula, o filme. 
B) Durante a aula, o professor comentou o filme. 
C) O professor comentou o filme durante a aula. 
D) O professor comentou, o filme durante a aula. 
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5)  Assinale a alternativa correta em relação à pontuação. 
 
A) A vida não é a que a gente viveu: e sim a que a gente recorda e como recorda para contá-la. 
B) A vida não é, a que a gente viveu e, sim, a que a gente recorda; e como recorda para contá-la. 
C) A vida não é a que a gente viveu, e sim a que a gente recorda, e como recorda para contá-la. 
D) A vida, não é a que a gente viveu e sim a que a gente recorda e, como, recorda para contá-la. 
 
6)  O uso da crase está incorreto na alternativa: 
 
A) Ficamos face à face diante do medo. 
B) Às duas horas, começaremos a palestra. 
C) Estou à procura de um amigo que não vejo há muito tempo. 
D) As pessoas dirigiam-se àquele lugar quando a tempestade começou. 
 
7)  O sinal de crase deve ser empregado em: 
 
A) Iremos todos a cavalo 
B) Estou disposta a desafiar quem quer que seja. 
C) Logo após a aula, irei a casa de meus pais. 
D) Sua viagem a Roma foi cancelada? 
 
8)  Não há problema de concordância em: 
 
A) As impressões mais marcantes da viagem foi os momentos com os indígenas. 
B) Entramos em contato com o problema e as soluções encontrado para resolvê-lo. 
C) Ansiosos por novos experiência e desafios estimulantes, foram até a África. 
D) Com todos esses protestos, eles hão de conseguir os recursos. 
 
09)  Em todas as alternativas a concordância está correta, exceto em: 
 
A) Ela estava quites com as contas. 
B) Elas estavam quites com as contas. 
C) Há menos candidatas do que imaginavam. 
D) Existem menos candidatas do que imaginavam. 
 
10)  Assinalar a alternativa CORRETA quanto à concordância: 
 
A)  Não vejo minha mãe fazem cinco meses. 
B)  É cinco horas. 
C) Cada um dos concorrentes devem preencher as fichas corretamente. 
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D) Mais de um aluno tem derramado lágrimas no fim do ano letivo. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
11)  A sequência numérica (5, 11, 23, 47, 95, ?) possui determinada lógica em sua formação. O número 
correspondente ao símbolo “?” nessa sequência é igual a: 
 
A) 189 
B) 190 
C) 191 
D) 193 
 
12)  Uma mercadoria que custava R$ 12,00 teve um aumento, passando a custar R$ 12,72. O 
percentual de aumento da mercadoria foi de: 
 
A) 2% 
B) 4% 
C) 8% 
D) 6% 
 
13)  João e Rodrigo saíram em seus carros de um mesmo local, no mesmo momento, e percorreram 
uma rodovia retilínea. João estava a 60 km/h e Rodrigo estava a 100 km/h. 
Após 15 minutos do momento da partida, qual era a diferença entre as distâncias percorridas pelos 
carros de João e Rodrigo? 
 
A) 10 km 
B) 40 km 
C) 600 km 
D) 900 km 
 
14)  O dono de uma construtora paga seus funcionários conforme a dificuldade e a produtividade de 
cada serviço. No mês passado, Felipe recebeu o dobro de Cláudio, e Cláudio recebeu o triplo de 
Francisco. Se, juntos, os três receberam R$ 7.500,00, Felipe recebeu: 
 
A) R$ 3.500,00 
B) R$ 3.750,00 
C) R$ 4.000,00 
D) R$ 4.500,00 
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15)  José tem três filhas, Ana de 15 anos, Alice de 20 anos e Andressa de 25 anos. José pretende dividir 
R$ 3.000,00 para as três filhas em valores proporcionais às suas idades. Nessas condições, o valor que 
Ana deve receber é: 
 
A) R$ 1.000,00 
B) R$ 1.250,00 
C) R$ 750,00 
D) R$ 850,00 

 
INFORMÁTICA 

 
 
16)  A janela “Painel de Controle” do Windows XP fornece opção para: 
 
A) configurar o teclado e o mouse. 
B) adicionar ou remover programas. 
C) gerenciar dispositivos. 
D) Toadas as alternativas estão corretas. 
 
 
17)  No Windows XP, versão em português, a execução do atalho de teclado Ctrl + Esc tem por 
significado exibir: 
 
A) a janela do Windows Explorer. 
B) a janela do Painel de Controle. 
C) a calculadora do Windows. 
D) o menu Iniciar. 
 
 
18)  São dispositivos de Entrada, de Saída, e de Entrada/Saída, respectivamente: 
 
A) mouse, monitor de vídeo e scanner. 
B) impressora, scanner e gravador de CD. 
C) teclado, scanner e impressora multifuncional. 
D) mouse, impressora e monitor de video touch-screen. 
 
19)  O periférico que pode ser caracterizado como dispositivo exclusivamente de entrada de dados é 
o(a): 
 
A) monitor de vídeo. 
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B) mouse. 
C) impressora. 
D) caixa de som. 
 
20)  No Excel é possível, ao clicar numa célula, acessar uma outra planilha, para consulta, por exemplo. 
Essa função é: 
 
A) inserir. 
B) correspondências. 
C) hiperlink. 
D) exibição. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS (ATUALIDADES) 
 
 
21)  Oficialmente o Brasil é dividido em 05 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e 
Sul. Cada uma dessas regiões é formada por vários estados, sendo que o estado de Mato Grosso faz 
parte da região Centro-Oeste, juntamente com: 
 
A) Distrito Federal, Tocantins e Mato Grosso. 
B) Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 
C) Mato Grosso, Bahia e Tocantins. 
D) Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso do Sul. 
 
22)  Indique o(a) Atual Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 
 
A) Desembargador Luiz Ferreira da Silva. 
B) Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas. 
C) Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. 
D) Desembargador Orlando de Almeida Perri. 
 
23)  A administração pública direta e indireta de quaisquer dos Poderes da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de: 
 
A) legalidade, improbidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
B) moralidade, impessoalidade, veracidade, publicidade e eficiência. 
C) impessoalidade, razoabilidade, publicidade e continuidade do serviço público. 
D) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
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24)  Acerca da organização contemporânea do Estado brasileiro, é correto afirmar que: 
 
A) a forma de Estado vigente é denominada Estado unitário. 
B) a forma de governo adotada é a presidencialista. 
C) o presidente da República é o chefe de Estado, mas não o chefe de governo. 
D) a forma de governo adotada é a república e o regime político é o democrático. 
 
25)  Qual o maior município em extensão territorial do Estado de Mato Grosso? 
 
A) Juara. 
B) Cuiabá. 
C) Sinop. 
D) Colniza. 
 


