
PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO DE NÍVEL MÉDIO  
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS Nº 4/2017 

(JUSTIÇA FEDERAL – ERECHIM/RS) 
ANO 2017 – DIA 14.06.2017 

NOME: ____________________________________ INSCRIÇÃO: _______________FISCAL:______ 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
1. Antes de iniciar a prova, o candidato deverá conferir seus dados no caderno de provas e na grade de respostas da 
Prova Objetiva. Constatando algum erro ou se não tiver conhecimento do seu número de inscrição, o candidato deverá 
chamar um fiscal de sala. 
 
2. É proibido permanecer com quaisquer aparelhos eletrônicos ligados (calculadora, celular, relógios, tablet, 
smartphone, etc.), durante o período de realização da prova, sob pena de eliminação do certame. 
 
3. Durante a realização da prova, o candidato não deve se levantar, nem se comunicar com outros candidatos, sob pena 
de eliminação do certame. Caso necessite ir ao banheiro, deve o candidato levantar o braço e pedir permissão ao fiscal de 
sala. 
 
4. O caderno de provas é constituído da Prova Objetiva. Juntamente com cada caderno de prova, será entregue 01 
(uma) grade de respostas para as questões objetivas, que deverá ser devolvida ASSINADA. Não serão fornecidas 
outras folhas de rascunho ou outras folhas de respostas ao candidato. A insistência do candidato em obter tais materiais 
poderá eliminá-lo do certame. 
 
5. A Prova Objetiva é composta de 32 (trinta e duas) questões. Este caderno contém 08 (oito) páginas, numeradas de 1 a 
8, excluída a presente folha de instruções. 
 
6. Caso o caderno de provas esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal que tome as providências 
cabíveis. 
 
7. Cada questão objetiva contém tão somente 01 (uma) opção correta. Para as devidas marcações, pode o candidato 
utilizar o caderno de provas e, posteriormente, a grade de respostas. Serão consideradas válidas, EXCLUSIVAMENTE, 
as respostas hachuradas na grade de respostas da Prova Objetiva, que deverá ser entregue, pelo candidato, ao final da 
prova. Somente serão corrigidos os gabaritos assinalados com caneta esferográfica de cor preta. 
 
8. A duração da prova é de 02h30min (duas horas e trinta minutos), já incluído o tempo destinado ao preenchimento 
das folhas de respostas da Prova Objetiva. Não poderá sair da sala o candidato, antes de decorrido uma hora do 
início da prova. 
 
9. Ao terminar a prova, o candidato deve levantar o braço, a fim de ser identificado pelo fiscal e devolver-lhe a grade 
de respostas da Prova Objetiva, assinada, devendo entregar o Caderno de Provas para que seja visado pelo Fiscal 
de Prova, após o que poderá levar o caderno consigo. 
 
10. Expirado o tempo de realização da prova, o fiscal da sala dará o devido aviso. Sendo a grade de respostas da 
Prova Objetiva, bem como o Caderno de questões imediatamente recolhidos. A insistência do candidato em não 
devolver a referida grade de respostas, após expirado o prazo para a sua realização poderá eliminá-lo do certame. 
 
11. Os dois últimos candidatos que finalizarem suas provas deverão assinar a ata de sala devendo, ainda, saírem 
juntos. 
 
12. O GABARITO será divulgado, a partir das 19h do dia 14/06/2017, no site www2.jfrs.jus.br/?page_id=4997, item 
SELEÇÕES – ANO DE 2017 – ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO 
 
13. O Prazo para interposição de recursos à Prova Objetiva será no dia 16/06/2017, sexta-feira, das 13h às 18h, 
exclusivamente, junto à Central de Atendimento ao Público, na sede da Direção do Foro da Subseção Judiciária de 
Erechim-RS, sito à rua Clementina Rossi, 95, Bairro Bela Vista. 
 
14. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nas presentes instruções, bem como aquelas presentes 
no Edital 04-2017, poderá eliminar o candidato do certame.       BOA PROVA! 
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PROVA OBJETIVA  
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Para responder as questões 01, 02 e 03, leia o texto abaixo. 

 
Camelô Caprichado 

 
“Senhoras, senhoritas, cavalheiros! – estudantes, professores, jornalistas, escritores, poetas, juízes – 
todos os que vivem da pena, para a pena, pela pena! – esta é a caneta ideal, a melhor caneta do 
mundo (marca Ciclone!), do maior contrabando jamais apreendido pela Guardamoria! (E custa 
apenas 100 reais)” 
"Esta é uma caneta especial que escreve de baixo para cima, de cima para baixo, de trás para diante 
e de diante para trás! – (Observem!) Escreve em qualquer idioma, sem o menor erro de gramática! 
(E apenas por 100 reais!)” 
“Esta caneta não congela com o frio nem ferve com o calor; resiste à umidade e pressão; pode ir à 
Lua e ao fundo do mar, sendo a caneta preferida pelos cosmonautas e escafandristas. Uma caneta 
para as grandes ocasiões: inalterável ao salto, à carreira, ao mergulho e ao voo! A caneta dos 
craques! Nas cores mais modernas e elegantes: verde, vermelha, roxa... (apreciem) para combinar 
com o seu automóvel! Com a sua gravata! Com os seus olhos!... (Por 100 reais)” 
“Esta caneta privilegiada: a caneta marca Ciclone, munida de um curioso estratagema, permite 
mudar a cor da escrita, com o uso de duas tintas, o que facilita a indicação de grifos, títulos, citações 
de frases latinas, versos e pensamentos inseridos nos textos em apreço! A um simples toque, uma 
pressão invisível (assim!) a caneta passa a escrever em vermelho ou azul, roxo ou cor-de-abóbora, 
conforme a fantasia do seu portador. (E custa apenas 100 reais!)” 
"Adquirindo-se uma destas maravilhosas canetas, pode-se dominar qualquer hesitação da escrita: a 
caneta Ciclone escreve por si! Acabaram-se as dúvidas sobre crase, o lugar dos pronomes, as 
vírgulas e o acento circunflexo! Diante do erro, a caneta pára, emperra – pois não é uma caneta 
vulgar, de bomba ou pistão, mas uma caneta atômica, sensível, radioativa.  
(E custa apenas 100 reais: a melhor caneta, do maior contrabando)” 

(MEIRELES, Cecília. Escolha o seu sonho. 2ª Ed. Rio de Janeiro. Record, 
1996. P.22-23) 

 
 
QUESTÃO 01. A expressão “e custa apenas 100 reais”, ao longo do texto, é usada 

pelo camelô para: 
(A) Comparar o preço entre outras canetas vendidas. 
(B) Chamar a atenção para a caneta. 
(C) Mostrar a superioridade da caneta. 
(D) Sugerir a compra da caneta. 
 
QUESTÃO 02. A expressão “todos os que vivem da pena, para a pena, pela pena” 

refere-se a: 
(A) Todos aqueles que querem comprar uma caneta colorida. 
(B) Todos aqueles que têm o sentimento de pena. 
(C) Todos aqueles que têm a escrita como ofício. 
(D) Todos aqueles que compram em camelôs. 
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QUESTÃO 03. O trecho “Esta é a caneta especial que escreve de baixo para cima, 

de cima para baixo, de trás para diante e de diante para trás!” 
provoca efeito de: 

(A) Humor. 
(B) Descrença. 
(C) Ironia. 
(D) Beleza. 
 
Para responder as questões 04, 05 e 06, leia o texto abaixo. 

 
Quarto escuro 

 
Eu achei legal. Foi como entrar num quarto escuro e descobrir o que tinha lá dentro. A 

gente, do lado de fora do quarto, pensa o diabo, tem medo, imagina cobras e lagartos, mas quando a 
gente entra, descobre que não havia motivo para ter medo, pois nada havia por detrás da porta; mas 
sem entrar no quarto escuro, fica o medo e a curiosidade isso não é bom. Eu sei que ainda tenho 
muito quarto escuro para entrar, mas que tenho de enfrentar, que não adianta fugir. Mais dia, menos 
dia, a gente se encontra na porta do quarto e o negócio é meter a mão na maçaneta e encarar o 
medo. Se a gente enfrenta, a gente entra no quarto e vê o que ele guarda. Depois sai. E o medo? O 
medo fica lá dentro. 

 
(LEAL, José Carlos. Os pássaros selvagens. 3ª Ed. Belo Horizonte, 1989) 

 
 
QUESTÃO 04. O assunto principal do texto é: 
(A) A curiosidade do narrador. 
(B) A superação dos obstáculos. 
(C) A descoberta de novos mundos. 
(D) O medo da escuridão. 
 
QUESTÃO 05. No texto, o trecho “pensa o diabo” significa: 
(A) Pensa no próprio diabo. 
(B) Que é o diabo quem está pensando. 
(C) Que o diabo está dentro do quarto. 
(D) Pensa nas piores possibilidades. 
 
QUESTÃO 06. No trecho “Foi como entrar num quarto escuro e descobrir o que 

tinha lá dentro”, a palavra sublinhada sugere: 
(A) Comparação entre fatos. 
(B) Aproximação de ideias opostas. 
(C) Referência ao tema anterior. 
(D) Significados semelhantes entre si. 
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QUESTÃO 07. Considere as seguintes frases: 
I – Você não foi à escola ______ ? 
II – Não entendo o ________ de tanto atraso. 
III – O motivo ___________ ele se calou é desconhecido. 
IV – Eu estudo ________ o conhecimento nos torna pessoas 
melhores. 
 
A alternativa que preenche corretamente as lacunas, 
respectivamente, é: 

(A) porque, por que, porquê, por quê. 
(B) por que, porquê, por quê, porque. 
(C) por quê, porquê, por que, porque. 
(D) porquê, por quê, porque, por que. 
 
 
QUESTÃO 08. Assinale a alternativa onde todas as palavras estão com a grafia 

correta: 
(A) luxo, bexiga, enchame, táxi. 
(B) excelente, máximo, externo, explosão. 
(C) exército, exceção, fixo, cachumba. 
(D) reflexo, maxilar, escaço, exato. 
 
 
QUESTÃO 09. Considere as seguintes frases: 

I - ______ estudar, não vai passar. 
II – Nada havia em seu coração, _____ tristeza. 
III – O Renato tinha um bom coração e ajudava a todos. Ele era 
____. 
IV – Queria viajar, _____ não consigo comprar a passagem. 
 
A alternativa que preenche corretamente as lacunas, 
respectivamente, é: 

(A) senão, se não, demais, mas. 
(B) senão, se não, de mais, mas. 
(C) se não, senão, de mais, mas.  
(D) se não, senão, demais, mas. 
 
 
QUESTÃO 10. Assinale a alternativa onde o uso da vírgula está incorreto: 
(A) Eu, por mais que as evidências mostrassem o contrário, quis seguir em frente. 
(B) Cristiano Ronaldo e Messi são, incontestavelmente, os melhores jogadores da 

Mundo. 
(C) A experimentação é um, dos grandes pilares da ciência. 
(D) Menino, onde posso encontrar algum posto de gasolina? 
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QUESTÃO 11. Considere as seguintes frases: 

I – Heroicamente, atirou-se sobre a granada para salvar os 
companheiros. 
II – Perguntei se ele estava feliz. 
III – Que linda você está hoje! 
IV – Tenho que sair agora. 
As palavras sublinhadas são, respectivamente: 

(A) pronome, preposição, interjeição, preposição. 
(B) advérbio, preposição, conjunção, interjeição. 
(C) pronome, conjunção, advérbio, preposição. 
(D) preposição, pronome, interjeição, pronome. 
 
QUESTÃO 12. Assinale a alternativa onde o uso da crase está correto: 
(A) Ele simplesmente não conseguia parar de assistir à série. 
(B) Solenemente, desejou felicidades à todos. 
(C) Ela pediu um chá à senhoras 
(D) Devolva o ofício assinado à qualquer funcionário. 
 
 

MATEMÁTICA 
 
 
QUESTÃO 13. Um agricultor vendeu sua produção de erva-mate totalizando 1500 

kg. A ervateira paga R$ 18,00 por arroba. Quanto o agricultor 
recebeu pela venda da erva-mate? 

(A) R$ 2.100,00 
(B) R$ 1.800,00 
(C) R$ 1.700,00 
(D) R$ 1.540,00 
 
QUESTÃO 14. Sessenta operários constroem um muro de 500 metros de 

comprimento por 120 centímetros de altura em dez dias. Em 
quantos dias oito operários construirão o mesmo muro? 

(A) 85 dias 
(B) 80 dias 
(C) 75 dias 
(D) 70 dias 
 
QUESTÃO 15. Uma caixa retangular tem 5,6 cm de largura e 0,25 dm de 

comprimento. Quanto é o perímetro desta caixa? 
(A) 12,6 dm 
(B) 12,6 cm 
(C) 16,2 dm 
(D) 16,2 cm 
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QUESTÃO 16. Um funcionário de uma empresa recebe um salário mensal de R$ 
1.760,00, considerando que a sua jornada de trabalho é de 44 horas 
semanais. Neste mês, que havia exatas quatro semanas, ele 
trabalhou 186 horas. Sabendo-se que a hora-extra é pago com 
acréscimo de 50%, quanto ele recebeu no mês em questão? 

(A) R$ 1.760,00 
(B) R$ 1.850,00 
(C) R$ 1.880,00 
(D) R$ 1.910,00 
 
 
QUESTÃO 17. Em um teatro o responsável pelo caixa iniciou o expediente com R$ 

325,50 no caixa. Vendeu o total de 90 ingressos, sendo um terço 
para estudantes. O valor do ingresso é R$ 30,00 e estudante paga 
metade. No final do dia, qual o valor que ele deve ter em caixa? 

(A) R$ 1.675,50 
(B) R$ 1.975,50 
(C) R$ 2.025,50 
(D) R$ 2.575,50 
 
 
QUESTÃO 18. Há uma fotografia com 20 cm de altura e 12 cm de largura. Precisa-

se de uma ampliação que deve ter 30 cm de altura. Com que 
largura ficará a fotografia para manter a mesma dimensão? 

(A) 20 cm 
(B) 18 cm 
(C) 16 cm 
(D) 12 cm 
 
 
QUESTÃO 19. Calcule a expressão 20 + {12 – [ (30 – 18) + (4 – 1) – 6 ] – 1 } 
(A) 12 
(B) 22 
(C) 24 
(D) 28 
 
 
QUESTÃO 20. Vai ser colocado piso cerâmico numa sala de 5m de comprimento 

por 6m de largura. Cada caixa de cerâmica contêm 25 peças 
quadradas de 20cm de lado. Quantas caixas serão necessárias? 

(A) 30 caixas 
(B) 25 caixas 
(C) 20 caixas 
(D) 10 caixas 
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INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 21. Computadores são definidos, em geral, por dois conceitos distintos, 

sendo um tangível e o outro intangível. Estes são respectivamente: 
(A) Software e Hardware 
(B) Software e Aplicativo 
(C) Desktop e Laptop 
(D) Hardware e Software 
 
QUESTÃO 22. O Microsoft Word dispõe de recurso para automatizar o 

preenchimento de campos em documentos. Para inserir um campo 
automático, no Microsoft Word 2003, percorre-se o seguinte 
caminho: 

(A) Menu Formatar, submenu Campo 
(B) Menu Ferramentas, submenu Campo 
(C) Menu Inserir, submenu Campo 
(D) Menu Arquivo, submenu Campo 
 
 
QUESTÃO 23. Um estagiário da Justiça Federal criou em seu computador um 

documento do tipo planilha eletrônica, para que pudesse gerenciar 
melhor suas receitas e seus gastos. Para criar esse tipo de 
documento, considerando o conteúdo programático exigido, ele fez 
uso de qual software? 

(A) Libre Office Writer 
(B) Microsoft Excel 
(C) Microsoft Word 
(D) Internet Explorer 
 
 
QUESTÃO 24. A operação de enviar um arquivo do computador local para um 

servidor na internet é chamada de: 
(A) Upload 
(B) Transferência Secundária 
(C) Download 
(D) FTP 
 
 
QUESTÃO 25. A internet é um meio amplo de difusão do conhecimento. Nos 

navegadores de internet existem os chamados buscadores de 
conteúdo. É exemplo de buscador de conteúdo: 

(A) SIGEP. 
(B) Zimbra Webmail. 
(C) Lycos. 
(D) Qwert. 
 
 



PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO DE NÍVEL MÉDIO  
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS Nº 4/2017 

(JUSTIÇA FEDERAL – ERECHIM/RS) 
 

 

7 

QUESTÃO 26. Em relação aos fundamentos da informática, são periféricos de um 
microcomputador, exceto: 

(A) Mozilla Firefox 
(B) Monitor 
(C) Leitor de Cartões 
(D) Scanner 
 
 

ATUALIDADES 
 
 
 
QUESTÃO 27. “A Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) expressou 

nesta sexta-feira, 28.04.2017, sua “grande preocupação” em relação 
aos testes nucleares e de mísseis balísticos da Coreia do Norte (...)”. 
A capital da Coréia do Norte é: 

(A) Seul 
(B) Pyongyang 
(C) Katmandu 
(D) Nay Puy Taw 
 
 
 
QUESTÃO 28. Atualmente, no Brasil, vive-se uma democracia, na qual são eleitos, 

pelo voto direto o Presidente da República e seu vice para mandato 
de quatro anos. Dentre os nomes abaixo, qual deles não assumiu o 
cargo, em virtude de ter morrido antes de tomar posse? 

(A) Ulisses Guimarães 
(B) Eduardo Campos 
(C) Teori Albino Zavascki 
(D) Tancredo Neves 
 
 
 
QUESTÃO 29. Atualmente existem 5570 municípios em todo território nacional 

brasileiro, alguns com população maior que a de vários países do 
mundo (município de São Paulo com cerca de 11 milhões de 
habitantes), outros com menos de mil habitantes; alguns com área 
maior do que vários países no mundo (Altamira, no Pará, é quase 
duas vezes maior que Portugal), outros com menos de 4 km². 
Assinale a alternativa abaixo que informa um município que não 
pertence ao Estado do Rio Grande do Sul 

(A) Bagé 
(B) Gravataí 
(C) Pitanga 
(D) Santiago 
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QUESTÃO 30. Na astronomia, satélite natural é um corpo celeste que se 

movimenta ao redor de um planeta graças à força gravitacional. 
Tendo em conta essa informação, assinale a alternativa incorreta. 

(A) Netuno possui três satélites naturais. 
(B) Saturno possui seis satélites naturais. 
(C) Urano possui cinco satélites naturais. 
(D) Júpiter possui quatro satélites naturais. 
 
QUESTÃO 31. Assinale, entre as opções abaixo, qual sigla não corresponde ao seu 

verdadeiro significado: 
(A) FGTS: Fundo de Garantia por Tempo do Servidor  
(B) IRRF: Imposto de Renda Retido na Fonte 
(C) IPA – Índice de Preços ao Produtor Amplo 
(D) IGP-M: Índice Geral de Preços – Mercado 
 
QUESTÃO 32. Em 2016, houve um plebiscito que ficou conhecido como BREXIT, 

o qual decidiu pelo desligamento de um país da União Europeia. 
Como é o nome desse país? 

(A) Reino Unido  
(B) Bélgica 
(C) Bulgária 
(D) Turquia 

  

 


