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NOME: 
 

PROVA PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA ATUAR NO 

INSTITUTO DE ARTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

                             

01 - Observe a planilha a seguir editada no MS-Excel 2003. Assinale a alternativa 

que contém o valor exibido na célula C1, após ser preenchida com a fórmula 
=MÉDIA(A3;B2) 

 

a) 5 

b) 3 

c) 6 

d) 8 

e) 12 

 

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 
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03- Como você faria no Excel para que uma fórmula =SOMA(C2:C20) ficasse travada 

na coluna, mas que alterasse a referência de linha ao arrastá-la? 

 

a) =SOMA(C2:C20)  

b) =SOMA($C2:$C20) 

c) =SOMA(C$2:C$20)  

d) =SOMA($C$2:$C$20)  

e) =SOMA(C2$:C20$) 
 

 

 

04 - Com base no Office 2003, em português, após ser digitado um texto simples de 

apenas um parágrafo no Word, o atalho no teclado que deve ser utilizado para que o 

documento seja salvo é: 

 a) Ctrl + O  

b) Ctrl + A  

c) Ctrl + N  

d) Ctrl + B  

e) Ctrl + S 

 

 

 

 

05 - Qual das assertivas abaixo contém uma alternativa para representar o seguinte 

endereço de rede: 192.168.14.0/255.255.255.224?  

a) 192.168.14.0/27  

b) 192.168.0.0/255.255.255.0  

c) 192.168.14.1-192.168.14.32  

d) 0.14.168.192/255.255.255.224  

e) Não existe alternativa para representar o endereço citado 
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LINGUA PORTUGUESA 

 

 

01- Marque a opção em que a concordância verbal está CORRETA. 

 

a)  Ao pretender que se mobilize os estudantes para as exigências do mercado de 

trabalho, o professor de nossas escolas impede-os de sonhar.  

 

b) Especialistas temem que órgãos de outras espécies podem transmitir vírus perigosos. 

  

c) Caso deixassem de haver as grandes bibliotecas de hoje, é possível que os homens do 

futuro não pudessem interpretar plenamente a nossa cultura.  

 

d) Ainda que só venha a restar da nossa época algumas boas bibliotecas, elas serão 

suficientes para dar notícia do que pensamos e criamos.  

 

e) Logo que forem lidos os relatórios e resolvidos os problemas, será discutida a razão 

das grandes despesas em nossa repartição. 

 

 

 

 

02 - 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 
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03- Qual alternativa representa o correto uso da regência verbal? 

 

a) Assisti o jogo pela televisão.  

b) Aspire ao ar puro da manhã! 

c) Eles chegaram em São Paulo sãos e salvos.  

d) Respondi a todos os ofícios.  

e) Prefiro frutas que legumes. 

 

 

04- O correto uso da crase está na alternativa:  

 

a) Compareci às reuniões. 

b) Não assisto à filmes de guerra.  

c) Escreveu um bilhete à lápis. 

d) Venho à mando de meu patrão. 

e) Comprou as calculadoras à prazo. 

 

 

 

05- Em que alternativa consta a incorreta colocação dos pronomes? 

 

a) Nunca o vi aqui.  

b) Me ajudem, por favor!  

c) Far-lhe-ei uma sugestão.  

d) Maria iria casar-se em maio.  

e) Aquilo me aborreceu muito. 
 

06- A concordância verbal está correta em:  

 

a) Foram os bombeiros que a salvou. 

b) Cerca de mil pessoas participaram da manifestação. 

c) Os Estados Unidos possui grandes universidades.  

d) 1% dos alunos faltaram à prova. 

e) Ela é uma das que adora música sertaneja. 
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07- De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e com a gramática normativa, 

assinale a alternativa em que todas as palavras devam ser acentuadas de acordo com a 

mesma regra de acentuação do vocábulo abaixo.  

a) Album/ virus. 

 b) Açucar/ safari.  

c) Abdomen/ cortex.  

d) Arvore/ recôndito 

 

08- De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e com a gramática normativa, 

quanto à ocorrência de crase, assinale a alternativa correta.  

 

a) À partir de amanhã, começarei a dieta.  

b) Nas próximas férias, irei à Roma.  

c) A reunião será às quatro horas. 

d) Fiquei cara à cara com o ladrão. 

 

09- Assinale a frase em que o verbo entre parênteses deve ser flexionado no plural para 

preencher a lacuna da frase. 

 

a)Aos cidadãos _____ não existirem direitos que sejam eternamente garantidos pelos 

governos a que se submetem. (parecer) 

 

b)Não se pode negar que as distribuições de medicamento indispensável à vida do 

cidadão _____ obrigação do Estado. (ser) 

 

c)Ainda existem países para os quais não _____ dirigentes sérios interessados no bem 

comum. (haver) 

 

d)_____ que os cidadãos estejam conscientes de seus direitos para que possam cobrá-los 

de seus dirigentes. (convir) 
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10 - 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 

 

 

 

 

 

 


