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

 
Caderno de Questões 

 

ENSINO SUPERIOR - DIREITO 
 

Data: 23/07/2017 – Horário: 09h00 às 10h30 (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/
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1 - "Fui ao shopping para encontrá-lo, MAS ele 
não apareceu". Na frase, a palavra destacada é 
caracterizada como um (a): 
 

a) Preposição 
b) Conjunção 
c) Advérbio 
d) Artigo 

______________________________________ 
2 - Sobre o uso do trema, é correto afirmarmos 
que: 
 

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

 
a) Foi completamente abolido da língua 

portuguesa. 
b) Se manteve apenas em algumas 

palavras derivadas de nomes 
estrangeiros. 

c) Se manteve em tritongos. 
d) Foi abolido apenas da língua falada, não 

da escrita. 
______________________________________ 
3 - Assinale a frase que apresenta o verbo no 
modo Imperativo. 
 

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

 
 

a) Falo com toda certeza. 
b) Talvez ele possa te buscar amanhã. 
c) Fiz bolos para vender. 
d) Corra para não chegar atrasado. 

______________________________________ 
4 - Há erro de concordância nominal na 
alternativa: 

a) Ela estava meia cansada. 
b) É permitida apenas a permanência de 

pessoas autorizadas. 
c) Seguem anexas as documentações 

solicitadas. 
d) Todos estavam alerta. 

______________________________________ 
5 - Assinale a alternativa com o antônimo da 
palavra TRANSITÓRIO na frase: "Há quem diga 
que tudo na vida é transitório." 

a) temporário 

b) duradouro 
c) momentâneo 
d) lento 

_____________________________________ 
6 - Em 1888, em tese, ___ escravidão era 
abolida no Brasil. ___ quase 130 anos do fim 
deste episódio, o país ainda tem situações bem 
complexas nesta área. Assinale a alternativa 
que preencha corretamente as lacunas: 

a) há/ Há 
b) há/ A 
c) a / A 
d) a / Há 

______________________________________ 
7 - Em qual alternativa as palavras não são 
paroxítonas? 
 

a) várzea, mágoa 
b) óleo, régua 
c) férias, tênue 
d) trágico, árvore 

______________________________________ 
8 - "O estado EXPORTOU PARA FORA menos 
calçados este ano." / "Tiradentes teve sua 
CABEÇA DECAPITADA." São frases com 
construções : 
 

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

 
a) Redundantes. 
b) Abundantes. 
c) Metafóricas. 
d) Similares. 

______________________________________ 
9 - Assinale a alternativa correta: 
 

a) o bota-fora e os botas-foras 
b) o saca-rolhas e os sacas-rolha 
c) o louva-a-deus e os louvas-a-deuses 
d) o bem-te-vi e os bem-te-vis 

______________________________________ 
10 - Qual das seguintes palavras, mediante as 
novas regras de ortografia da língua 
portuguesa, deve receber hífen? 
 

a) Mal-tratado 
b) Inter-municipal 
c) Fim-de-semana 
d) Erva-doce 

______________________________________ 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

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

 

11 - No Word 2016 a guia _________ é onde 
você pode configurar margens, 
orientação e tamanho do texto. 

 

(a) Página Inicial 

(b) Inserir 

(c) Design 

(d) Layout 

12 - Na configuração padrão do Excel 2016, 
são guias que se encontram na Barra de 
Ferramentas de Acesso Rápido, 
EXCETO: 

(a) Correspondências 

(b) Dados 

(c) Fórmulas 

(d) Desenhar 

13 - São opções disponibilizadas ao se 
selecionar a caixa de diálogo NÚMERO, 
no Excel 2016, EXCETO: 

(a) Contábil 

(b) Calendário 

(c) Texto 

(d) Moeda 

14 - No Excel 2016, é a guia onde se verifica 
ortografia, verifica acessibilidade e se 
acessa o dicionário de sinônimos: 

(a) Arquivo 

(b) Página Inicial 

(c) Layout de Página 

(d) Revisão 

15 - No Excel 2016, ao inserir em uma célula 
a fórmula =3*3^3/3*3 o resultado obtido 
é: 

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

 

(a) 3 

(b) 9 

(c) 27 

(d) 81 

 

16 - No Excel 2016, para ocultar as linhas 
selecionadas, utiliza-se as teclas de 
atalho: 

(a) Alt+H 

(b) Alt+O 

(c) Ctrl+9 

(d) Ctrl+0 

17 - No Power Point 2016 para alterar o 
tamanho dos slides de uma 
apresentação, clica-se na caixa de 
diálogo TAMANHO DO SLIDE a partir da 
guia: 

(a) Design 

(b) Arquivo 

(c) Revisão 

(d) Transições 

18 - No Power Point 2016, as ferramentas 
"Régua", "Tintas para Formas" e 
"Borracha" são acessíveis através da 
guia: 

(a) Animações 

(b) Apresentação de Slides 

(c) Design 

(d) Desenhar 

19 - No Power Point 2016 pode-se adicionar 
um novo slide a uma apresentação 
utilizando as teclas de atalho: 

(a) Ctrl+A 

(b) Ctrl+M 

(c) Ctrl+N 

(d) Ctrl+Z 

20 - No Power Point 2016, para iniciar uma 
apresentação "Do começo" pode-se 
utilizar a tecla de função: 

(a) F1 

(b) F2 

(c) F5 

(d) F12 

           

CONHECIMENTOS GERAIS 
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21 - Assinale a alternativa correta. "Mais carros 
nas ruas, maior consumo de energia, 
desmatamento e práticas agrícolas 
inadequadas." Esse desequilíbrio provoca: 
 

a) a elevação da temperatura média na 
Terra. 

b) diminuição das emissões de gases de 
efeito estufa. 

c) estímulo de investimento no setor 
automobilístico. 

d) uma qualidade ambiental favorável. 
______________________________________ 
22 - Assinale a alternativa correta. Os serviços 
de saneamento básico prestados para 
população apresentam alto deficit de cobertura. 
Esse cenário contribui direta ou indiretamente 
para 
 

a) melhoria da saúde da população 
ribeirinha. 

b) o surgimento e a proliferação de doenças 
de transmissão hídrica que são 
responsáveis pela elevação das taxas de 
mortalidade infantil. 

c) o aumento da produção de água potável. 
d) menor empreendimento e produção de 

água de reúso. 
______________________________________ 
23 - Tanto em situações urbanas, quanto em 
áreas rurais, cidadãos em condições 
vulneráveis, explorados, ameaçados e sem 
consciência de seus direitos trabalhistas, são 
conhecidos como 
 

a) nativos urbanos. 
b) itinerantes. 
c) trabalhadores explorados em condições 

análogas à escravidão. 
d) imigrantes. 

______________________________________ 
24 - O processo de aumento da temperatura 
média dos oceanos e da atmosfera da Terra 
causado por emissões de gases que 
intensificam o efeito estufa, originados, 
especialmente a queima de combustíveis 
fósseis causam 
 

a) o efeito do aquecimento global. 
b) a produção de energias renováveis. 
c) a produção de energia hidráulica. 

d) a produção de energia eólica sustentável. 
______________________________________ 
25 - Em janeiro de 2019 não serão permitidas 
no Brasil a fabricação, importação e 
comercialização de termômetros e medidores 
de pressão arterial com mercúrio. Eles não 
poderão ser usados em diagnósticos e serviços 
de saúde públicos e privados, pois 
 

a) é um ácido muito caro. 
b) pode causar de lesões leves até à vida 

vegetativa ou à morte, conforme a 
concentração. 

c) é o único metal que não é líquido. 
d) a utilização em instrumentos em pessoas 

nunca foi acertivo. 
 

26 - A energia eólica diz respeito à 
transformação da energia do vento em energia 
útil, é uma forma de obter energia 
 

a) renovável e limpa, uma vez que, não 
produz poluentes. 

b) não-renovável, pois causa poluição 
atmosférica. 

c) quimicamente armazenada na biomassa. 
d) pelos derivados da cana de açúcar. 

______________________________________ 
27 - Das alternativas a seguir, qual apresenta o 
maior continente do mundo em extensão 
territorial? 
 

a) Ásia 
b) Europa 
c) África 
d) Oceania 

______________________________________ 
28 - Grande parte do planeta Terra é coberto 
pelos oceanos, sabendo disso, qual é o maior 
oceano do planeta? 
 

a) Oceano Ártico 
b) Oceano Atlântico 
c) Oceano Índico 
d) Oceano Pacífico 

______________________________________ 
29 - O período compreendido entre o 
Descobrimento do Brasil em 1500 até a 
Independência do Brasil é chamado de 
 

a) Costituição Nacional. 
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b) Período Colonial. 
c) Período Burguês. 
d) Fase da Independência. 

______________________________________ 
30 - Complete corretamente a frase: "A 
Inconfidência Mineira partiu ___ de Minas 
Gerais, na segunda metade do século XVIII. Os 
impostos exigidos pela Coroa Portuguesa, além 
da "Derrama, - imposto que exigia que toda a 
população, pagasse 20% sobre o ouro, - 
desencadeou o movimento." 
 

a) da senzala 
b) da casa-grande 
c) da elite 
d) dos comerciantes 

 


