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PPRROOCCEESSSSOO  SSEELLEETTIIVVOO  PPAARRAA  IINNGGRREESSSSOO  DDEE  EESSTTUUDDAANNTTEESS  NNOO  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EESSTTÁÁGGIIOO  DDAA  
CCOOMMPPAANNHHIIAA  DDEE  ÁÁGGUUAA  EE  EESSGGOOTTOOSS  DDAA  PPAARRAAÍÍBBAA  ––  CCAAGGEEPPAA  

 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 
Data: 12/03/2017 - Horário: 08h00 as 10h00 - Duração: 02 (DUAS) horas 

Número de questões: 30 (trinta) 
 

 
INSTRUÇÕES 

1. Verifique o caderno de questões e o gabarito estão corretos. 

2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) ponto.  

3. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às 
questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa 
marcada, emenda ou rasura, ainda que legível. 

4. Cada candidato receberá um caderno de questões e um cartão resposta 
para transcrever as respostas da prova. Identifique-se imediatamente, 
escrevendo seu nome e número de documento de identidade e CPF. 

5. O cartão de resposta referido no item anterior não será substituído em 
qualquer hipótese, devendo o candidato tomar o devido cuidado no seu 
manuseio e preenchimento, sendo de sua exclusiva responsabilidade 
qualquer prejuízo que lhe possa advir de problemas decorrentes da 
indevida realização dessas duas atividades. 

6. Não será permitido ao candidato levar a Folha de Resposta nem o 
caderno de questões. 

7. O tempo previsto para aplicação das provas será de 02 (duas) horas, 
não havendo, por qualquer motivo, prorrogação em virtude de 
afastamento de candidato da sala. 

8. Durante a realização das provas, não será permitida consulta ou 
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, 
manuais, impressos ou quaisquer anotações. 

9. Não será permitida a utilização, no local de provas, aparelhos 
eletrônicos (máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, 
bip, telefone celular, walkman, receptor, gravador, etc.). 

10. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do processo 
o candidato que, durante a realização da prova: 

a) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; 

b) For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução de 
quaisquer das provas; 

c) Utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular ou 
equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que não forem 
expressamente permitidos, telefone celular, gravador, receptor ou 
pagers, ou que se comunicar com outro candidato; 

d) Faltar com a devida cortesia para com qualquer um dos 
examinadores, seus auxiliares, autoridades presentes ou 
candidatos; 

e) Se recusar a entregar o material de provas ao término do tempo 
de provas; 

f) Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de 
fiscal; 

g) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo 
em comportamento indevido. 

11. Acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer 
das normas para a realização das provas, definidas neste Regulamento 
ou em outros relativos ao processo seletivo, nos comunicados, nas 
instruções ao candidato ou naquelas constantes em cada prova. 

12. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente por curso e 
local de estágio, a partir do somatório da nota obtida na Prova 
Objetiva. 

13. Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem 
aproveitamento mínimo de 50% na Prova Objetiva. 

14. Em caso de empate, adotar-se-ão os seguintes critérios de desempate: 

a) O candidato que obtiver maior pontuação na prova de 
Português; 

b) O candidato que estiver cursando maior período do curso; 

c) O candidato que tiver maior idade. 

16. O caderno de questões e gabarito provisório das provas será 
divulgado no dia 13 de Março de 2017 no sítio do CIEE 
www.ciee.org.br.  

17. Os recursos das provas objetivas deverão ser interpostos no dia 14 
de Março de 2017 das 08h00 às 17h00, através de do e-mail 
recurso.cagepa@ciee.org.br em formulário específico, disponível para 
download no sítio do CIEE na internet (www.ciee.org.br), no link do 
processo seletivo. 

18. Se do exame dos recursos resultarem anulação de questão, a 
pontuação correspondente a essa questão será atribuída a todos os 
candidatos, independentemente de terem recorrido. Os pedidos de 
recursos serão analisados e decididos pelo CIEE até o dia. 

19. O gabarito e o resultado oficial do processo seletivo serão divulgados 
no sitio do CIEE www.ciee.org.br, dia 31 de Março de 2017. 

20. O resultado servirá para preenchimento das vagas existentes 
atualmente na Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA, 
bem como para formação de cadastro reserva, a ser utilizado pelo 
órgão segundo sua necessidade e conveniência, para preencher as 
vagas de estágio durante o período de validade do processo; 

21. A aprovação no processo seletivo gera para o candidato apenas 
expectativa de ser convocado para preencher a vaga de estágio; 

22. A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA reserva-se do 
direito de convocar candidatos em número que atenda as 
necessidades e de acordo com a disponibilidade orçamentária e a 
existência de vaga de estágio; 

23. A convocação para o estágio será realizada pelo CIEE; 

24. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação 
de todos os atos, Editais e comunicados referentes a este processo 
seletivo, os quais serão afixados no site do Centro de Integração 
Empresa Escola – CIEE www.ciee.org.br, devendo manter atualizados 
seus dados cadastrais junto a esta instituição.  

 
Boa Sorte! 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - Assinale a alternativa que apresenta TODAS as 
palavras grafadas estão de acordo com a ortografia 
oficial: 

(A) Asterisco; catalisador; reinvidicar. 

(B) Lisonjeado; hereje; repusesse. 

(C) Ferrugem; barragem; facículo. 
(D) Plebiscito; enrijecer; rescisão. 

2 - Assinale a alternativa que NÃO contém um 
sinônimo da palavra “suscitar”: 

(A) Provocar 

(B) Desencadear 

(C) Atenuar 
(D) Levantar 

3 - Assinale a alternativa que contém um antônimo da 
palavra “irrisório”: 

(A) Desprezível 

(B) Significativo 

(C) Ínfimo 
(D) Exíguo 

4 - Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. 

 - O céu está mostrando sua face mais bela. 
 - Este bebê tem um olhar doce. 

Quais são as figuras de linguagem representadas, 
respectivamente? 

(A) Prosopopeia e sinestesia. 
(B) Metáfora e sinestesia. 

(C) Metonímia e catacrese. 
(D) Sinestesia e eufemismo. 

5 - Assinale a alternativa que apresenta o uso correto da 
pontuação:  

(A) Um amigo disse que meu pé de trigo era capim. Outro 
amigo, que era milho. Já viu, leitor, um pé de trigo? 

(B) Um amigo disse que, meu pé de trigo, era capim. Outro 
amigo, que era milho. O leitor já viu, um pé de trigo? 

(C) Um amigo, disse que meu pé de trigo era capim. Outro 
amigo que era milho. Já viu leitor, um pé de trigo? 

(D) Um amigo disse, que meu pé de trigo, era capim. Outro 
amigo que era milho. O leitor, já viu um pé de trigo? 

6 - Assinale a alternativa que apresenta uma frase 
contendo sujeito implícito: 

(A) Sinto muito pelo ocorrido. 
(B) Choveu muito ontem. 

(C) Houve uma comoção na cidade. 

(D) Há meses que não vejo seu irmão. 

7 - Analise as assertivas a seguir quanto ao uso do 
acento grave e assinale a alternativa correta. 

 - Comprou o carro à prazo. 
 - Comi um espaguete à Bolonhesa. 

(A) Apenas 1 está correta. 

(B) Apenas 2 está correta. 
(C) Ambas estão corretas. 

(D) Nenhuma está correta. 

8 - Assinale a alternativa que apresenta a correta 
concordância verbal: 

(A) Deixou-me perplexo estas notícias. 

(B) Sobravam ideias, mas faltava recursos. 
(C) Bastaria dois médicos para iniciar a cirurgia. 

(D) Tratava-se de problemas existenciais. 

9 - Assinale a alternativa que apresenta a correta 
concordância nominal: 

(A) Ela mesmo o convidou. 

(B) Ela tem olhos azul-claros. 
(C) Encontrei as janelas e o carro destruído. 
(D) O termômetro marcou zero graus. 

10 - Assinale a alternativa que apresenta a correta 
regência verbal: 

(A) Eles esqueceram de olhar no relógio. 

(B) Este é o livro que me referi. 
(C) Ela visa o cargo de gerente. 
(D) Informe aos alunos o local da sala. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

11 - “Na esteira da recessão econômica, a inflação de 
janeiro desacelerou para o menor patamar no mês 
em mais de 30 anos, aumentando as apostas de 
que _________________ vai cortar mais fortemente 
os juros neste ano.” (folha.com, 09/02/2017). 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna: 

(A) o BNDES 

(B) o Banco Central 
(C) a Câmara dos Deputados Federais 
(D) a Fundo Monetário Internacional 

12 - “O governo brasileiro entrou nesta quarta-feira (8) 
com uma queixa contra o Canadá 
______________________, acusando o país de 
distorcer a indústria aeroespacial global com 
subsídios concedidos à fabricante de aeronaves 
Bombardier, principal concorrente da brasileira 
Embraer.” (folha.com, 09/02/2017). Assinale a 
alternativa que preenche corretamente a lacuna: 
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(A) na Organização das Nações Unidas 

(B) na Organização Mundial do Comércio 

(C) no Fundo Monetário Internacional 
(D) na Organização Internacional do Trabalho 

13 - “O presidente Mauricio Macri lançou um programa 
de anistia fiscal em 2016 para trazer bilhões de 
dólares de volta ao país. Cerca de 400 bilhões de 
dólares em fundos não declarados estavam fora 
_________________, a economia estava em 
recessão e o governo necessitava muito aumentar 
as receitas.” (folha.com, 09/02/2017). Assinale a 
alternativa que preenche corretamente a lacuna: 

(A) do Brasil 

(B) da Argentina 
(C) do Chile 

(D) do Uruguai 

14 - “A preocupação em desenvolver na escola 
competências ____________________ como 
resiliência, liderança ou cooperação, vai ganhar força 
no texto final da Base Nacional Comum Curricular. 
O documento, discutido desde 2015, define o que os 
alunos devem aprender em cada ano e etapa, da 
creche ao ensino médio. A base vai orientar redes e 
escolas na produção de seus currículos.” (folha.com, 
09/02/2017). Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna: 

(A) racionais 

(B) matemáticas 

(C) socioemocionais 
(D) biológicas 

15 - “O Senado aprovou na noite desta quarta-feira (8) a 
medida provisória da reforma ____________. O 
texto é o mesmo já avalizado pelos deputados e, 
agora, segue para sanção do presidente Michel 
Temer.” (folha.com, 09/02/2017). Assinale a 
alternativa que preenche corretamente a lacuna: 

(A) da Saúde 
(B) da Previdência 
(C) do Ensino médio 

(D) da Economia 

16 - “Chamado de chantagista pelo governador 
licenciado_______________, Paulo Hartung 
(PMDB), o movimento que tirou policiais das ruas 
no Estado já causa problemas para os moradores 
comprarem alimentos, abastecerem veículos e 
usarem serviços bancários.” (folha.com, 
09/02/2017). Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna: 

(A) do Amazonas 
(B) de Roraima 

(C) do Espírito Santo 

(D) do Pará 

17 - “O massacre na penitenciária de Alcaçuz 
_______________no dia 14 de janeiro, que deixou 
pelo menos 26 mortos, expôs falhas no sistema 
penitenciário, a dor da perda e questionamentos 
das famílias das vítimas.” (folha.com, 09/02/2017). 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna: 

(A) no Espírito Santo 
(B) no Amazonas 

(C) no Rio Grande do Norte 
(D) no Pará 

18 - “_____________________ sofreu o temido 
desmonte que previa desde dezembro de 2016, 
quando cortes no orçamento foram anunciados. Ao 
todo, 64 integrantes foram demitidos na manhã 
desta quinta-feira.” (folha.com, 09/02/2017). 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna: 

(A) A Polícia Militar do Estado de São Paulo 

(B) O Ministério Público Federal 

(C) A Academia Brasileira de Letras 
(D) A Banda Sinfônica do Estado de São Paulo 

19 - Em 2016 foi comemorado o quarto centenário do 
falecimento de quais expoentes da literatura mundial? 

(A) Shakespeare e Cervantes 

(B) Machado de Assis e José de Alencar 

(C) Umberto Eco e Dante Alighieri   

(D) Julio Verne e José Saramago 

20 - “Com sete prêmios o musical ________________ é o 
grande vencedor do Globo de Ouro e conta com 14 
indicações ao Oscar 2017” (zh.clicrbs.com.br, 
09/02/2017). Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna: 

(A) Manchester a beira mar  
(B) A qualquer custo 
(C) La la Land 

(D) Estrelas além do tempo 
 

INFORMÁTICA 

21 - “É um ponto de conexão entre as partes de um site 
ou de um site para outro. Quando a seta apontada 
pelo mouse, ao percorrer as informações de uma 
página, passa sobre uma palavra, expressão ou 
ilustração programada para funcionar como 
_________, a seta toma a forma de uma ________: 
para ir ao local sugerido pela informação que está 
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apontada, basta clicar o botão ___________ do 
mouse”. Assinale a alternativa que completa 
corretamente as lacunas. 

(A) link; pequena ampulheta; direito.  
(B) janela; pequena bússola; esquerdo. 

(C) link; pequena mão; esquerdo. 

(D) janela; pequena seta; direito. 

22 - No Windows, podemos desfazer a última ação 
efetuada pressionando simultaneamente as teclas: 

(A) CTRL + A 
(B) CTRL + D 

(C) CTRL + F 

(D) CTRL + Z 

23 - No Word 2010, para recortar um texto ou objeto 
selecionado, utiliza-se o comando:                                      

(A) CTRL + C 
(B) CTRL + R 

(C) CTRL + X 

(D) CTRL + Z 

24 - Em relação ao Microsoft Word é CORRETO afirmar 
que: 

(A) O atalho, no teclado, para inserir hiperlink é CTRL+K. 
(B) Para escrever por cima de um texto, é preciso marcar o 

texto desejado, clicar em: Formatar, escolher Fonte e 
marcar Sobrescrito. 

(C) Para acionar o verificador de ortografia e gramática, 
basta pressionar a tecla F2. 

(D) O modo Visualização só mostra uma página do 
documento de cada vez. 

25 - No Word 2010 pode-se criar um novo documento 
pressionando as teclas: 

(A) CTRL+A 

(B) CTRL+C 

(C) CTRL+O 
(D) CTRL+W 

26 - Você digitou em uma tabela do Word uma série de 
dados e percebe que não estão na ordem 
alfabética.  Para colocar os dados na ordem 
desejada, deve-se: 

(A) Clicar sobre a tabela, clicar na guia Revisão, e 
novamente clicar em Ajuste Automático.  

(B) Selecionar os campos da tabela que deseja ordenar, 
clicar respectivamente nas guias Layout da Página, 
Orientação e Agrupar. 

(C) Selecionar os dados da coluna que deseja ordenar, 
clicar na guia Layout e depois em Classificar. Na 
caixa de diálogo Classificar, selecione as opções que 
deseja. 

(D) Salvar os documentos no Excel, que os ordenará 
automaticamente. 

27 - Sendo A1 e B1 duas células de uma planilha do 
Microsoft Excel, a fórmula =SOMA(A1:B1) pode ser 
substituída por: 

(A) =A1:B1  
(B) =A1+B1 

(C) =+A1:B1 
(D) = A1$B1 

28 - No Excel 2010, se for digitada em um campo a 
fórmula: =10+5*2, o resultado será: 

(A) 20 

(B) 30 

(C) 35 
(D) 225 

29 - Considere os seguintes dados em uma planilha do 
Excel: 

 A B C D E 

1 dois 3 quatro 6  

2      

Se na célula E1 for inserida a fórmula 
=CONT.NÚM(A1:D1) o resultado encontrado será: 

(A) 2 

(B) 9 

(C) 15 

(D) #NOME?, pois não é possível inserir uma fórmula que 
contenha acento gráfico no Excel (NÚM).  

30 - No programa Microsoft Excel 2010, qual das 
combinações das teclas de atalho está 
INCORRETA? 

(A) CTRL+PgUp = alterna a janela entre diferentes 
arquivos abertos. 

(B) CTRL+; = insere a data atual. 
(C) CTRL+SHIFT+* = seleciona a região atual em torno da 

célula ativa (a área de dados circunscrita por linhas e 
colunas vazias). 

(D) CTRL+SHIFT+" = copia o valor da célula que está 
acima da célula ativa para a célula ou a barra de 
fórmulas. 
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Folha de Respostas 
 

Preencha seus dados com letra de forma utilizando caneta esferográfica azul ou preta. 
 
 

Nome Completo:  

R.G.:  C.P.F.:  

Assinatura:  

 
Preencha o quadrado que corresponde à resposta correta, conforme modelo:   

 
PORTUGUÊS 

         

Questão  A  B  C  D 
         

01         
         

02         
         

03         
         

04         
         

05         
         

06         
         

07         
         

08         
         

09         
         

10         

  
CONHECIMENTOS GERAIS 

         

Questão  A  B  C  D 
         

11         
         

12         
         

13         
         

14         
         

15         
         

16         
         

17         
         

18         
         

19         
         

20         

 
 
 

INFORMÁTICA 
         

Questão  A  B  C  D 
         

21         
         

22         
         

23         
         

24         
         

25         
         

26         
         

27         
         

28         
         

29         
         

30         


