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TTRRIIBBUUNNAALL  DDEE  JJUUSSTTIIÇÇAA  DDOO  DDIISSTTRRIITTOO  FFEEDDEERRAALL  EE  DDOOSS  TTEERRRRIITTÓÓRRIIOOSS  --  TTJJDDFFTT  

 
Caderno de Questões 

 

ENSINO MÉDIO 
 

Data: 23/07/2017 – Horário: 16h00 às 17h30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA) 
Número de questões: 30 (trinta) 

 

 
 

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. Não será permitido ao candidato retirar-se do local de realização 

das provas levando 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 24/07 

(gabarito provisório) e 03/08 (gabarito oficial).  
12. Os recursos referentes às questões aplicadas nas provas e 

respectivas respostas corretas publicadas em gabarito provisório, 

só serão aceitos, das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília) do dia 
25/07/2017. 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 enviar para o e-
mail ciee.tjdft@ciee.org.br. Serão considerados apenas os e-mails 
enviados dentro do período de recurso e que receberam 

confirmação de leitura especifica. 
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 22/08/2017, no sítio 
do CIEE na internet. 

17. O processo seletivo terá validade de 12 meses, 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/
mailto:ciee.tjdft@ciee.org.br
http://www.ciee.org.br/


CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE 
 

 PROVA – ENSINO MÉDIO
 Página 2 de 5 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1 - A família Barbosa, no último domingo, 

reuniu-se no clube. O sujeito é: 
 

a) Clube 
b) Domingo 
c) Reuniu-se 
d) A família Barbosa 
 

 
2 - As crianças subiram na ÁRVORE do quintal. 
A palavra destacada é: 

 
a) Monossílaba 
b) Dissílaba 
c) Trissílaba 
d) Polissílaba 

 
 

3 - De acordo com a norma-padrão da língua 
portuguesa, a palavra que não recebe acento é: 
 

a) Pézinho 
b) Língua 
c) Maracujá 
d) Paraná 

 
 

4 - Janete é a PRIMEIRA colocada do concurso 
de desenho. A palavra em destaque é:  
 

a) um numeral. 
b) um artigo. 
c) uma preposição. 
d) uma conjunção. 

 
 

5 - A palavra que indica encontro consonantal é: 
 

a) Psicólogo 
b) Casarão 
c) Academia 
d) Telefone 

 
 

 
 
 
 

6 - Comi três laranjas e duas maçãs no café da 
manhã. O sujeito é: 
 

a) Composto. 
b) Oculto. 
c) Simples. 
d) Indeterminado. 

 
 

7 - De acordo com as regras de acentuação 
gráfica, determine a palavra oxítona. 
 

a) Autódromo 
b) Dúvida 
c) Anel 
d) Gráfico 

 
 

8 - Luzia está de ___ humor, pois está ___ de 
saúde. Assinale a alternativa que completa 
corretamente as lacunas. 
 

a) mal / mal 
b) mau / mal 
c) mau / mau 
d) mal / mau 

 
 

9 - Dentre as seguintes frases, qual delas 
apresenta uso incorreto da crase? 
 

 Questão cancelada, será atribuído 1 
ponto para todos os candidatos. 
 

a) Beber refrigerante faz mal à saúde. 
b) Fui à pé. 
c) Andava pela rua, à toa e feliz. 
d) Vou à Itália mês que vem. 

 
 

10 - Complete a frase corretamente: A Câmara 
de Deputados deliberou _______ para que 
fosse discutida a _______ da distribuição de 
livros didáticos aos alunos do centro 
universitário. 
 

a) sessão, cessão 
b) cessão, sessão 
c) sessão, seção 
d) cessão, seção 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

11 - São navegadores da internet, EXCETO: 

a) Opera 

b) Edge 

c) Safari 

d) Windows Explorer 

 
 

12 - É um tipo de código malicioso que torna 
inacessíveis os dados armazenados em 
um equipamento, geralmente usando 
criptografia, e que exige pagamento de 
resgate para restabelecer o acesso.  

 

(a) Cavalo de Troia 

(b) Ramsonware 

(c) Cookie 

(d) Spam 

 

 

13 - 
 

Para se adicionar uma conta de e-mail no 
Outlook 2016, a partir da guia 
____________, acessa-se a área 
INFORMAÇÕES SOBRE CONTAS e 
então deve se clicar em ADICIONAR 
CONTA e preencher os dados 
necessários. 

 

(a) Arquivo 

(b) Página Inicial 

(c) Exibir 

(d) Pasta 

 

 
14 - 

 

No Outlook 2016 pode-se responder ao 
remetente de uma mensagem específica, 
selecionando esta mensagem e clicando-
se, na Barra de Ferramentas de Acesso 
Rápido, em: 

 

(a) Encaminhar 

(b) Responder 

(c) Responder a Todos 

(d) Filtrar E-mail 

 

 

15 - 
 

No Word 2016, tratam-se de recursos 
acessíveis através da guia "Inserir", 
EXCETO: 

(a) Cabeçalho 

(b) Rodapé 

(c) Nova janela 

(d) Tabela 

 

 

16 - 
 

Para definir uma fonte como padrão no 
Word 2016, na guia ________________ 
no Iniciador de Caixa de Diálogo FONTE, 
clique no grupo FONTE, Selecione as 
opções que você deseja aplicar à fonte 
padrão, Clique em DEFINIR COMO 
PADRÃO e defina o escopo das suas 
alterações. 

 

(a) Página Inicial 

(b) Inserir 

(c) Design 

(d) Layout 

 

 

17 - 
 

Para abrir um documento novo no Word 
2016 pode-se utilizar as teclas de atalho: 

 

(a) Ctrl+A 

(b) Ctrl+B 

(c) Ctrl+D 

(d) Ctrl+O 
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18 - Para imprimir uma planilha aberta na 
configuração padrão do Excel 2016, deve-
se acessar a janela IMPRIMIR a partir da 
guia _______________. 

 

(a) 

 

Página Inicial 

(b) Arquivo 

(c) Layout da Página 

(d) Dados 

 

 

19 - 
 

São recursos acessíveis através da caixa 
de diálogo CLASSIFICAR E FILTRAR na 
guia PÁGINA INICIAL na configuração 
padrão do Excel 2016, EXCETO: 

 

(a) Filtro 

(b) Autosoma 

(c) Classificar de A a Z 

(d) Classificar de Z a A 

 

 

20 - 
 

Para salvar uma planilha no Excel 2016 
pode-se utilizar as teclas de atalho: 

 

(a) Ctrl+B 

(b) Ctrl+C 

(c) Ctrl+P 

(d) Ctrl+S 

 

 

MATEMÁTICA 
 
21 - Em uma corrida de rua, Lucas percorreu 8 
quilômetros em uma hora. Sabendo que ele 
completou a prova em 2 horas, quantos 
quilômetros tem o trajeto completo? 
 

a) 15 Km. 
b) 16 Km. 
c) 20 Km. 
d) 22 Km. 

 
 

 

 Questão cancelada, será atribuído 1 
ponto para todos os candidatos. 

 
22 - O valor de x em 4x + 5 = 25 é: 
 

a) x = 2 
b) x = 3 
c) x = 4 
d) x = 5 
 

 
23 - No posto "GASON" o litro da gasolina custa 
R$ 4,00. Joaquim abasteceu R$ 76,00 que 
corresponde a: 
 

a) 23 litros. 
b) 22 litros. 
c) 21 litros. 
d) 19 litros. 

 
 

24 - No último jogo de basquete, o time azul fez 
96 pontos e o time verde fez 74 pontos. Qual a 
diferença de pontuação entre eles? 
 

a) 22 pontos 
b) 20 pontos 
c) 24 pontos 
d) 26 pontos 

 
 

25 - Carlos tem 3 caixas grandes. Dentro de 
cada caixa grande há 3 caixas médias. Ao todo 
há: 
 

a) 12 caixas 
b) 9 caixas 
c) 21 caixas 
d) 18 caixas 

 
 

26 - Se 7 garrafas de refrigerante custam 35 
reais, quanto custam 11 garrafas? 
 

a) 45 reais 
b) 50 reais 
c) 55 reais 
d) 60 reais 
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27 - Paulo tem 36 camisas e levou 1/3 para a 
lavanderia. Quantas camisas Paulo mandou 
lavar? 
 

a) 16 camisas. 
b) 18 camisas. 
c) 12 camisas. 
d) 14 camisas. 

 
 

28 - Observe a sequência numérica a seguir e 
assinale a alternativa que completa a série 
corretamente: 62, 63, 65, 68, ... 
 

a) 70 
b) 72 
c) 74 
d) 78 

 
 

29 - No pote de algodões de Mariana tinha no 
começo do dia 123 bolinhas. Durante o dia ela 
precisou usar 37 bolinhas. Quantos bolinhas de 
algodão ficaram dentro do pote? 
 

a) 85 bolinhas de algodão. 
b) 86 bolinhas de algodão. 
c) 87 bolinhas de algodão. 
d) 88 bolinhas de algodão. 

 
 

30 - Patrícia obteve desconto de 24% sobre a 
mensalidade de julho de sua faculdade. O preço 
real da mensalidade é de R$ 975,00, logo o 
desconto foi de: 
 

a) R$ 230,00 
b) R$ 232,00 
c) R$ 234,00 
d) R$ 236,00 

 
 


