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Caderno de Questões 

 

ENSINO SUPERIOR  
(Administração de Empresas, Administração Pública, Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Comunicação Social – Jornalismo, 

Desenho Industrial, Direito, Educação Física – Bacharelado, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Estatística, Informática, 
Odontologia e Pedagogia) 

 
Data: 10/06/2018  

 Número de questões: 25 (vinte e cinco) 

 

 
 

1. Verifique se este Caderno de Questões corresponde com o curso 

que você está matriculado, caso não seja, solicite a substituição 
para o fiscal da sala. 

2. Não haverá substituição da Folha de Respostas, em caso de rasura 
a resposta será anulada. Preencher a folha pintando toda a 
bolinha, conforme exemplo:  
 

3. Cada candidato receberá um Caderno de Questões e uma Folha de 
Resposta com seu nome e CPF para transcrever as respostas da 
prova. Confira se os dados estão corretos. 

4. A Folha de Resposta não será substituída em qualquer hipótese, 
devendo o candidato tomar o devido cuidado no seu manuseio e 
preenchimento. 

5. Na correção da Folha de Resposta, será atribuída nota 0 (zero) às 
questões não assinaladas ou que contiverem mais de uma 
alternativa marcada ou emenda ou rasura, ainda que legível. Não 
deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras 
ópticas, prejudicando o desempenho do candidato. 

6. O tempo previsto para aplicação das provas será de 1h30 min., não 

havendo, por qualquer motivo, prorrogação em virtude de 
afastamento de candidato da sala. 

7. As provas serão realizadas sem consulta a qualquer material, não 

sendo permitida, durante sua realização, a comunicação entre os 
candidatos ou a utilização de aparelhos eletrônicos (BIP, telefone 
celular, walkman, agenda eletrônica, palmtop, notebook, receptor, 

máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, relógio do tipo databank, gravador, pager, etc.), livros, 
anotações ou qualquer outro tipo de receptor ou transmissor de 

dados e mensagens ou material semelhante. 
8. Após uma hora de permanência no local de realização das provas 

será permitido ao candidato levar o caderno de provas. 

9. O candidato pode sair da sala, assim que concluir a prova. 
10. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do 

processo o candidato que, durante a realização da prova: 
*Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; 
*For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução de 
quaisquer das provas; 
*Faltar com a devida cortesia para com qualquer um dos 
examinadores, seus auxiliares, autoridades presentes ou 
candidatos; 

*Se recusar a entregar o material de provas ao término do tempo 
de provas; 
*Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de 
fiscal; 
*Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo 
em comportamento indevido. 

11. Os gabaritos serão divulgados no sítio do CIEE nos dias 11/06 
(gabarito provisório) e 13/07 (gabarito oficial).  

12. Os recursos referentes às questões aplicadas nas provas e 

respectivas respostas corretas publicadas em gabarito provisório, 
só serão aceitos, das 09h00 às 16h00 (horário de Brasília) do dia 
12/06/2018. O candidato deve preencher o formulário, conforme 

modelo disponível para download no sítio do CIEE na internet 
(www.ciee.org.br), no link do processo seletivo e entregar para o 
seguinte endereço EQSW 304/504 LOTE 02, ED. ATRIUM, 

SUDOESTE-DF.  
13. 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. 
14. Serão elaboradas listas de classificação, divididas por curso e local 

de estágio, em ordem decrescente de pontos obtidos. 

15. Não será fornecido ao estudante comprovante de classificação no 
processo seletivo, valendo, para esse fim, as listas de classificação 
divulgadas no sítio do CIEE na internet. 

16. O resultado definitivo será divulgado a partir 21/08/2018, no sítio 
do CIEE na internet. 

17. O processo seletivo terá validade de 1 (um) ano, contado a partir 

da homologação do resultado, podendo ser prorrogado a critério 
do TJDFT. 

18. 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 sítio do Centro 
de Integração Empresa Escola – CIEE www.ciee.org.br, devendo 

manter atualizados seus dados cadastrais junto a esta instituição. 
19. A participação no processo seletivo implica na concordância com 

todas as normas e condições contidas no Edital de Seleção e 

respectivo Termo Aditivo. 
 

Boa Sorte!  

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

http://www.ciee.org.br/
http://www.ciee.org.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
1) Em relação ao emprego do sinal indicativo de 
crase, marcar C para as sentenças Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Às vezes, saímos para passear. 
(---) Comprei à prazo a televisão. 
(---) Dobre à direita para chegar ao centro da 
cidade. 
 
a) C - C - C. 
b) E - E - E. 
c) E - C - E. 
d) C - E - C. 
 

2) Assinalar a alternativa que preenche as 
lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Conseguimos chegar a tempo para a ________ 
de teatro, mas nos sentamos _____ e não deu 
para __________ bem os atores. 
 
a) seção - atrás - enchergar 
b) sessão - atrás - enxergar 
c) cessão - atráz - enchergar 
d) secção - atraz - enxergar 
 

3) Em relação à ortografia, todas as alternativas 
estão corretas, EXCETO: 
 
a) Ascenção. 
b) Contenção. 
c) Detenção. 
d) Obtenção. 
 

4) Na frase “A vida é breve e a felicidade 
humana é inconstante”, as palavras 
sublinhadas, morfologicamente, classificam-se 
como: 
 
a) Adjetivo. 
b) Advérbio. 
c) Pronome. 
d) Substantivo. 

5) Em relação ao uso do acento gráfico, 
assinalar a alternativa que apresenta a dupla de 
palavras acentuadas CORRETAMENTE:  
 
a) Bicéps - ímã. 
b) Caratér - ônix. 
c) Hífen - vintém. 
d) Baurú - jóvem. 
 

6) Em relação à acentuação gráfica, analisar as 
palavras nos itens abaixo: 
 
I - Nobél. 
II - Uretér. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

7) Em relação às regras de concordância 
verbal, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Haviam muitas pessoas inscritas para o 

concurso. 
b) A maioria dos corredores concluiu a 

prova. 
c) Divulgou-se apenas as boas notícias. 
d) O Amazonas inundam extensas áreas da 

floresta. 
 

8) Em relação às regras de concordância 
verbal, todas as alternativas estão corretas, 
EXCETO: 
 
a) Começará, em breve, as provas. 
b) A maior parte das pessoas participam dos 

projetos. 
c) Discutem-se assuntos políticos na reunião. 
d) Faz dias quentes em janeiro. 



CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE 
 

 PROVA – ENSINO SUPERIOR
 Página 3 de 5 

 

 

9) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
________ cartas e documentos estavam no 

fundo do baú. 
 
a) Antiga 
b) Antigo 
c) Antigas 
d) Antigos 
 

10) Em relação à concordância nominal, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Bastante alunos faltaram à prova ontem. 
b) Estão anexo ao texto as fotocópias. 
c) A jovem agradeceu com um “muito obrigado”. 
d) Água é bom para a saúde. 
   

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
11) Sobre os formatos em que se pode salvar 
um documento produzido no Word 2010, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
Pode-se usar o formato ______ quando se 
quiser que um documento tenha a mesma 
aparência e preserve a mesma formatação da 
origem. 
 
a) HTML 
b) PDF 
c) DOCX 
d) XPS 
 

12) Considerar a figura abaixo, extraída da 
interface do Word 2010: 
 

 
 
O grupo Plano de Fundo da Página está 
disponível na guia:  
 
a) Inserir.  
b) Layout de Página. 
c) Referências. 
d) Revisão. 
 

 
13) Considerando-se o Excel 2010, o botão em 
destaque na imagem abaixo permite ao usuário: 
 

 
 
a) Inverter o conteúdo entre colunas e linhas de 

uma tabela.  
b) Criar uma tabela para gerenciar e analisar 

dados relacionados. 
c) Resumir os dados, utilizando uma tabela 

dinâmica. 
d) Inserir uma segmentação de dados para 

filtrá-los interativamente.  
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14) Sobre o uso de redes sem fio (Wi-Fi), 
analisar os itens abaixo: 
 
I - Conectar-se a uma rede sem fio da casa de 

um conhecido não traz nenhum risco ao 
dispositivo. 

II - É possível ocorrer roubo de informações ao 
se acessar redes sem fio abertas. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

15) Podem ser consideradas algumas 
atividades do correio eletrônico: 
 
I - Solicitar informações. 
II - Fazer download de arquivos. 
III - Mandar mensagens. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
  

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
16) Em relação ao voto e ao alistamento 
eleitoral, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O alistamento eleitoral é obrigatório para os 

maiores de dezesseis e menores de dezoito 
anos, porém o voto não. 

(---) O alistamento eleitoral e o voto são 
facultativos para os analfabetos. 

(---) O alistamento eleitoral e o voto são 
obrigatórios para os maiores de dezoito 
anos. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 

17) Sobre a cidadania e os direitos do cidadão, 
analisar os itens abaixo: 
 

 Gabarito alterado de D para C 
 

I - A educação e a saúde não são considerados 
direitos sociais dos cidadãos brasileiros. 

II - A cidadania é o conjunto de deveres 
exercidos por um indivíduo que vive em 
sociedade. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

18) Os municípios são governados pelos 
prefeitos e vice-prefeitos, que fazem parte do 
Poder: 
 
a) Judiciário. 
b) Legislativo. 
c) Executivo. 
d) Monárquico.  
 

19) “Não é novidade nos noticiários a crise na 
Venezuela. O Brasil está ciente do seu papel no 
contexto da crise de seu país vizinho e vem 
recebendo um número cada vez maior de 
Venezuelanos em seu território, segundo 
últimos dados da Prefeitura de Boa Vista.” 

https://www.jota.info/opiniao... - adaptado. 
 
Boa Vista está na rota de entrada dos 
imigrantes venezuelanos no Brasil. É 
CORRETO afirmar que Boa Vista pertence a 
qual estado brasileiro? 
 
a) Roraima. 
b) Acre. 
c) Tocantins. 
d) Rondônia. 
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20) “Cármen Lúcia afirma que um governo só é 
„legítimo‟ se for „honesto‟.”  

https://g1.globo.com/politica...  - adaptado. 
 
É CORRETO afirmar que Cármen Lúcia é 
atualmente presidente do(a): 
 
a) Casa Civil. 
b) Câmara dos Deputados. 
c) Supremo Tribunal Federal. 
d) Senado. 
 

21) “„O futuro não ia ser assim‟: Pobreza 
extrema volta a crescer no Brasil.” 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/politica... - 
adaptado. 

 
Considerando-se a notícia acima e a atual 
conjuntura econômica e política do Brasil, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - De acordo com economistas de diferentes 

correntes, a análise do tema passa, 
necessariamente, pela taxa de desemprego. 

II - O aumento do PIB implica necessariamente 
o aumento de pobreza. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

22) “A guerra entre espanhóis e italianos pela 
Eletropaulo chega até a União Europeia.” 

https://brasil.elpais.com/brasil... - adaptado. 
  
Considerando-se a notícia acima, analisar os 
itens que seguem: 
 
I - A Eletropaulo é a empresa brasileira pioneira 

na transformação de energia à base de 
urânio. 

II - A Eletropaulo é uma distribuidora de energia 
paulista. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 

23) “Protesto de caminhoneiros interdita mais 
de cem pontos em rodovias do país.” 

https://veja.abril.com.br/brasil... - adaptado. 
 
Considerando-se a notícia acima, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - O protesto de caminhoneiros é contra o 

aumento dos preços de combustíveis, em 
especial do diesel.  

II - O protesto refere-se à proibição de trânsito 
de caminhões nas estradas federais em dias 
de semana. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

24) A coleta seletiva é uma atitude 
ecologicamente adequada. Pode-se afirmar que 
a coleta seletiva, entre outras coisas, promove 
a: 
 
I - Geração de renda. 
II - Preservação de recursos naturais. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

25) “Brasil deve atrair gigantes globais com 
leilões para energia renovável em 2018.” 

https://economia.uol.com.br... - adaptado. 
 
Assinalar a alternativa que NÃO apresenta um 
tipo de fonte de energia renovável: 
 
a) Sol. 
b) Vento. 
c) Marés. 
d) Combustíveis fósseis. 
 

 


