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NOME: 
 

PROVA PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA ATUAR NO 
INSTITUTO DE ARTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
                             

01 - Considere a planilha produzida com a ferramenta Microsoft Office Excel 2007 
(configuração padrão). 

 
De acordo com as informações apresentadas, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas.  
 

( ) Se na célula A7 for aplicada a fórmula =SOMA(B4:E4), o resultado será 210.  

( ) Para obter a média dos valores no ano de 2003, pode-se inserir a fórmula 
=MÉDIA(D2:D6) na célula B7.  

( ) Se na célula C7 for inserida a fórmula =MÁXIMO(B5;D5;C6;D6), o resultado 
será 800.  

( ) Ao aplicar na célula D7 a função =SE(B3>E6;"NÃO";"SIM"), o resultado obtido 
será “NÃO”.  

A sequência está correta em 
 
a) V, V, V, F. 
b) V, V, F, V. 
c) F, F, F, V. 
d) F, V, F, F. 
e) F, V, V, F. 
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02 - Nas suítes Microsoft Office e BrOffice.org, a geração de gráficos pode ser feita, 
respectivamente, pelos aplicativos. 
 

a) Writer e Word 

b) Excel e Word 

c) Excel e Calc 

d) Calc e Math 

e) Base e Access 
 
 
03- Web browser (em inglês), browser ou navegador de Internet é um programa que 
permite a seus usuários interagir com documentos eletrônicos de hipertexto, como as 
páginas HTML e que estão armazenados em algum endereço eletrônico da Internet, 
denominado: 
 

a) FTP. 

b) Web Address. 

c) URL. 

d) Link. 

e) Web Page. 

 
 
04 - Ao aplicarmos a seguinte fórmula 
 =MEDIA(SOMA(A1:A3);SOMA(A1:A2);SOMA(A2:A3)) numa planilha do 
Microsoft Excel 2010 e informar respectivamente os valores (3, 6, 9) para as células 
(A1,A2,A3), qual será o resultado final? 
 

a) 6 

b) 4,5 

c) 7,5 

d) 3 

e) 14 
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05 - O Correio Eletrônico é um método que permite compor, enviar e receber 
mensagens através de sistemas eletrônicos de comunicação. O termo e-mail é 
aplicado aos sistemas que utilizam a Internet e são baseados no protocolo: 
 

a) SNMP. 

b) SMTP. 

c) Web. 

d) HTTP. 

e) HTTPS. 

 
 
 
 

LINGUA PORTUGUESA 
 
 
 
01 - Merece apoio a proposta da Anvisa______cigarros sejam vendidos em 
embalagens genéricas, _____ conste só o nome do produto e o fabricante – além, é 
claro, dos já tradicionais alertas do Ministério da Saúde –, sem espaço para cores e 
outros elementos gráficos que possam caracterizar-se como mensagens publicitárias. 
 
As lacunas do texto devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com: 
 

 a) de que … nas quais 

 b) que … das quais 

 c) de que … aonde 

 d) que … do qual 

 e) de que … do qual 
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02- Preenche as lacunas, correta e respectivamente, considerando a norma culta da 
língua portuguesa. 
Existem vários _____ a que temos direito, _____ não sabemos 
 

a) benefícios … porque 

b) benefício … quando 

c) benefício … se 

d) benefícios … porém 

e) benefícios … conforme 
 
 
03 - preenche as lacunas, correta e respectivamente, considerando a norma culta da 
língua portuguesa. 
Os projetos beneficentes, _____ ele tanto lutou, ______ muita gente a sair de 
situações difíceis. 
 

a) em que … ajudaram 

b) de que … ajudou 

c) a que … ajudaram 

d) pelos quais … ajudaram 

e) aos quais … ajudou 
 
 
04  - De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, a concordância verbal está 
correta em: 
 
a) Ela não pode usar o celular e chamar um taxista, pois acabou os créditos. 
b) Esta empresa mantêm contato com uma rede de táxis que executa diversos serviços 
para os clientes. 
c) À porta do aeroporto, havia muitos táxis disponíveis para os passageiros que 
chegavam à cidade. 
d) Passou anos, mas a atriz não se esqueceu das calorosas lembranças que seu tio lhe 
deixou. 
e) Deve existir passageiros que aproveitam a corrida de táxi para bater um papo com 
o motorista. 
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05 -  

  
 
A correção gramatical e o sentido do texto acima seriam preservados caso se 
substituísse.. 
 

a) “significa” (5) por significam. 

b) “consegue” (8) por conseguem. 

c) “à mudança” (10) por as mudanças. 

d) “vetar” (1) por vetarem. 

e) “causará” (4) por causarão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
Instituto de Artes 

IARTE 

Telefax: 3239.4424 – e-mail: secretaria@iarte.ufu.br 
Campus Santa Mônica –Bloco 3E - 38.408-100 – Uberlândia – MG 

6 de 8 
 

  

06 - A concordância está de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa em: 

 

a) Nestas férias de verão, as famílias têm lotado clubes e praias. 

b) Nestas férias de verão, clubes e praias tem sido lotado pelas famílias. 

c) Nestas férias de verão, clubes e praias ficam lotadas pelas famílias. 

d) Nestas férias de verão, as famílias mantém clubes e praias lotado. 

e) Nestas férias de verão, estão ficando lotado, pelas famílias, clubes e praias. 

 
 

07 -  

 
 

Em - Os Stevensens, naquela noite, convidaram Helga e o esposo para o jantar. – os 
termos destacados estão substituídos pelo pronome pessoal oblíquo adequado, 
segundo a norma-padrão, em: 

a) ... convidaram-os para o jantar. 

b) ... convidaram-los para o jantar. 

c) ... convidaram-lhes para o jantar. 

d) ... convidaram-nos para o jantar 

e) . convidaram-nas para o jantar. 
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8 - Futebol 

Futebol se joga no estádio? Futebol se joga na praia, futebol se joga na rua, futebol se 
joga na alma. A bola é a mesma: forma sacra para craques e pernas-de-pau. Mesma a 
volúpia de chutar na delirante copa-mundo ou no árido espaço do morro. São vôos de 
estátuas súbitas, desenhos feéricos, bailados de pés e troncos entrançados. Instantes 
lúdicos: flutua o jogador, gravado no ar - afinal, o corpo triunfante da triste lei da 
gravidade.  

 
volúpia: prazer         feéricos: mágicos 

 

De acordo com o poema, o futebol é um esporte 

 

a)preconceituoso. 

b) democrático. 

c) arbitrário. 

d) reacionário. 

e) aristocrático. 
 

9 - A Organização Mundial de Saúde (OMS) atesta que o saneamento básico precário 
consiste____ grave ameaça ______saúde humana. Apesar de disseminada no mundo, 
a falta de saneamento básico ainda é muito associada_____uma população de baixa 
renda, mais vulnerável devido_____ condições de subnutrição e, muitas vezes, de 
higiene inadequada. 
Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto, 
segundo a norma-padrão da língua portuguesa. 

 

a) em ... a ... à ... a 

b) em ... à ... a ... a 

c) de ... à ... a ... as 

d) em ... à ... à ... às 

e) de ... a ... a ... às 
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10 - Assinale a alternativa em que o trecho sublinhado pode ser substituído por “lhe”, 
sem modificar o sentido original. 

 

a) A governanta batia no menino constantemente. 

b) A moça aspirou com gosto o suave perfume. 

c) Como o auxiliar via o fiscal de campo, Armando agiu com calma. 

d) Ainda pensou em chamar o atendente. 

e) Faltou informar o homem sobre o horário de visitas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


