
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE 
 

 PROVA – ENSINO SUPERIOR  
 Página 1 de 5 

 

 

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

 
Caderno de Questões 

 

ENSINO SUPERIOR  
(Administração de Empresas, Administração Pública, Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Comunicação Social – Jornalismo, 
Desenho Industrial, Educação Física – bacharelado, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Estatística, Informática, Odontologia e 

Pedagogia) 

 
Data: 23/07/2017 – Horário: 13h00 às 14h30 (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 - Em qual das seguintes frases a palavra 
"muito" não faz função de adjunto adverbial? 
 

a) Eles se gostam muito. 
b) A chuva veio muito forte. 
c) Sua apresentação foi muito 

esclarecedora. 
d) Muito doce anima a criançada. 

 

 
2 - Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Sônia não quis comer, mais aceitou a 
sobremesa. 

b) Joana é mau humorada. 
c) Marcela quis mais um pedaço de bolo. 
d) Joaquina comeu mas do que deveria. 

 

 
3 - Das alternativas a seguir, qual apresenta um 
substantivo abstrato? 
 

a) Mesa 
b) Menino 
c) Tristeza 
d) Flor 

 

 
4 - Alguns substantivos podem aceitar mais de 
uma forma de coletivo, como é o caso da 
palavra "navio". Qual das seguintes palavras 
não é aceita como um substantivo coletivo para 
a mesma? 
 

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

 
 

a) Frota 
b) Esquadra 
c) Rol 
d) Comboio 

 

 
5 - Marque a alternativa que indica o uso 
incorreto da terminação -isar/-izar: 
 

a) Utilizar 
b) Canalizar 

c) Frizar 
d) Eternizar 

 

 
6 - Complete corretamente a frase: Elisa 
comprou dois vestidos  ___ para suas netas. / 
Todas as pessoas ___ têm ___. 
 

a) amarelos-claros / bem sucedida / amor-
próprio 

b) amarelo-claros / bem-sucedidas / amor-
próprio 

c) amarelo claros / bemsucedida / amor 
próprio 

d) amarelas claros / bemssucedida / amor 
próprio 

 

 
7 - Complete corretamente a frase: "A 
farmacêutica, Eloan dos Santos Pinheiro, viaja 
para a Índia e a China para resolver um dilema: 
conseguir a ___ para fabricar os ___ 
brasileiros." 
 

a) matéria prima / anti virais 
b) matéria-prima / anti-virais 
c) matéria prima / anti-virais 
d) matéria-prima / antivirais 

 

 
8 - Assinale a alternativa que não é oxítona. 
 

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

 
 

a) Robô 
b) Matemática 
c) Caneta 
d) Borracha 

 

 
9 - Complete corretamente a frase: As saídas 
são de Belo Horizonte e você viaja em ônibus 
com ___. /O carro do Gabriel é ___. 
 

a) ar-condicionado / azulmarinho 
b) ar condicionado / azul marinho 
c) ar-condicionado / azul-marinho 
d) ar condicionado / azul-marinho 
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10 - Assinale a alternativa incorreta: 
 

a) Segue em anexo os arquivos solicitados. 
b) Ainda persistem as dúvidas. 
c) Surgiram de repente vários brotos. 
d) Ficaram só dois. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

11 - Durante a navegação utilizando o Google 
Chrome, ao se clicar sobre uma página com 
o botão direito do mouse (exceto sobre uma 
imagem), aparecem as seguintes opções, 
EXCETO: 

 

(a) Salvar como 

(b) Imprimir 

(c) Recarregar 

(d) Adicionar a favoritos 

 

 

12 - São medidas de segurança adequadas ao 
acessar Webmails, EXCETO: 

 

(a) Nunca digite a URL diretamente no 
navegador, prefira sempre clicar 
em links recebidos por meio de mensagens 
eletrônicas. 

(b) Configure opções de recuperação de senha, 
como um endereço de e-mail alternativo, uma 
questão de segurança e um número de 
telefone celular. 

(c) Certifique-se de utilizar conexões seguras 
sempre que acessar seu Webmail, 
especialmente ao usar redes Wi-Fi públicas. 
Se possível configure para que, por padrão, 
sempre seja utilizada conexão via "https" . 

(d) Evite acessar seu Webmail em 
computadores de terceiros e, caso seja 
realmente necessário, ative o modo de 
navegação anônima. 

 

13 - São cuidados para tentar proteger a sua 
privacidade na Internet, EXCETO: 

 

(a) Configure seu programa leitor de e-
mails para não abrir imagens que não 
estejam na própria mensagem (o fato da 
imagem ser acessada pode ser usado para 
confirmar que o e-mail foi lido). 

(b) Seja cuidadoso ao usar computadores de 
terceiros ou potencialmente infectados, 
para evitar que suas senhas sejam obtidas 
e seus e-mails indevidamente acessados. 

(c) Sempre que possível habilite os cookies, 
pois eles podem ser usados para proteger 
suas preferências de navegação, impedindo 
que as mesmas sejam compartilhadas entre 
diversos sites. 

(d) Seja cuidadoso ao divulgar informações em 
redes sociais, principalmente aquelas 
envolvendo a sua localização geográfica 
pois, com base nela, é possível descobrir a 
sua rotina, deduzir informações (como 
hábitos e classe financeira) e tentar prever 
os próximos passos seus ou de seus 
familiares. 

 

14 - No Outlook 2016 para criar uma nova 
mensagem no modo de exibição de E-mail 
pode-se utilizar as teclas de atalho: 

 

(a) Crtl+A 

(b) F1 

(c) Ctrl+N 

(d) F12 

 

15 - No Outlook 2016 ao se clicar na tecla de 
função F12 no modo de exibição de E-mail é 
acessado qual recurso? 

 

(a) Ajuda 

(b) Salvar como 

(c) Pesquisar um contato 

(d) Verificar ortografia 

 

16 - Assinale a informação correta ao responder 
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ou encaminhar uma mensagem de e-mail 

 

(a) Ao responder uma mensagem não é 
possível adicionar ou remover 
destinatários nas caixas Para, Cc e Cco. 

(b) Quando você responde a uma mensagem, 
ela inclui todos os anexos incluídos na 
mensagem original.  

(c) Quando você encaminha uma mensagem, os 
anexos não são incluídos.  

(d) Quando você responde a uma mensagem de 
e-mail, o remetente da mensagem é 
automaticamente adicionado à caixa "Para". 

 

17 - No Word 2016 você pode proteger um 
documento, acessando a área específica 
através da guia: 

(a) Arquivo 

(b) Página Inicial 

(c) Fórmulas 

(d) Dados 

 

18 - No Word 2016 a guia __________ é onde 
você pode alterar o espaçamento entre linhas 
de um documento ou controlar a aparência 
de um documento. 

 

(a) Página Inicial 

(b) Inserir 

(c) Design 

(d) Layout 

 

19 - No Word 2016 a guia __________ é onde 
você pode adicionar marcadores e 
numeração ao texto, alinhá-lo, alterar o 
espaçamento entre as linhas em seu 
documento. 

 

(a) Página Inicial 

(b) Inserir 

(c) Design 

(d) Layout 

 

20 - No Word 2016 a guia __________ é onde 
você pode adicionar imagens ou tabelas, 
cabeçalhos ou rodapés. 

 

(a) Página Inicial 

(b) Inserir 

(c) Design 

(d) Layout 

 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
21 - Sobre a caracterização do Brasil no Índice 
de Desenvolvimento Humano recentemente 
divulgado pela ONU, é possível afirmar 
corretamente que: 
 

a) O Brasil melhorou no aspecto 
desigualdade social em relação à 
pesquisa passada. 

b) A renda das mulheres brasileiras é 
superior ao das pessoas do sexo 
masculino em nosso país. 

c) O IDH brasileiro pode ser considerado 
um dos mais baixos do mundo. 

d) A porcentagem da representatividade 
feminina nos parlamentos está abaixo da 
média mundial. 

 

 
22 - A respeito da Lei Maria da Penha, 
legislação que protege as mulheres brasileiras 
da violência, é incorreto afirmar que: 
 

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

 
a) Abarca apenas a punição a casos de 

violência física, sem tratar de outras 
modalidades de violência. 

b) É reconhecida pela ONU como uma das 
três melhores legislações do mundo no 
enfrentamento à violência contra as 
mulheres. 

c) A lei já tem onze anos de existência. 
d) A aplicação da lei Maria da Penha 

garante o mesmo atendimento para 
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mulheres que estejam em 
relacionamento com outras mulheres. 

 

 
23 - Qual desses biomas é exclusivamente 
brasileiro? 
 

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

 
a) Caatinga 
b) Mangue 
c) Cerrado 
d) Mata Atlântica 

 

 
24 - Qual foi o grande objetivo da Revolução 
Constitucionalista de 1932? 
 

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

 
 

a) Abrir o Congresso Nacional. 
b) Facilitar a posse de Jânio Quadros. 
c) Impedir que Getúlio Vargas se 

candidatasse novamente. 
d) Derrubar o governo provisório de Getúlio 

Vargas e convocar a Assembleia 
Nacional Constituinte. 

 

 
25 - Complete corretamente a frase: "O termo 
___ refere-se à diversidade de genes, espécies 
e ecossistemas, e foi divulgado pela primeira 
vez em 1986. O conceito de ___, de 1980, vai 
além da preocupação com a extinção e a 
preservação de espécies como uma 
preocupação internacional." 
 

a) Natureza / conservação ambiental 
b) biodiversidade / diversidade biológica 
c) Ambiente / genoma 
d) sustentabilidade / racionalidade 

 

 
26 - Complete corretamente a frase: O ___, 
considerado o de menor extensão territorial do 
país, abrange dois estados brasileiros, a saber: 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 
 

a) Bioma Pantanal 
b) Bioma Cerrado 
c) Bioma Pampa 
d) Bioma Mata Atlântica 

 

 
27 - Complete corretamente a frase: "De acordo 
com dados do IBGE, o bioma continental 
brasileiro de maior extensão, é ___, e o de 
menor extensão, é ___, ocupam juntos mais de 
metade do Brasil." 
 

a) o Pantanal / a Amazônia 
b) o Pantanal / o Cerrado 
c) o Pampa / o Pantanal 
d) a Amazônia / o Pantanal 

 

 
28 - Assinale a alternativa correta: Após a 
Revolução Industrial e Energética, ocorrida no 
final do Século XVIII, a humanidade expandiu 
suas atividades, com impacto negativo na 
sustentabilidade dos ecossistemas, devido 
principalmente à 
 

a) utilização de produtos e mercadorias 
sustentáveis. 

b) utilização de combustíveis fósseis. 
c) manufatura de tecidos para exportação. 
d) produção de biocombustíveis. 

 

 
29 - Complete corretamente a frase: O 
___ocupa aproximadamente 2% do território 
nacional e abrange parte dos Estados do Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul. Constitui-se na 
maior superfície inundável 
interiorana do mundo. As tipologias de 
vegetação ___ são predominantes neste bioma. 
 

a) Bioma Pantanal / do Cerrado 
b) Bioma Pampa / da região 

litorânea 
c) Bioma Amazônia / da região 

litorânea 
d) Bioma Amazônia / do Pantanal 

 

 
30 - Assinale a alternativa correta. No que se 
refere ao descarte irregular de resíduos sólidos 
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no meio ambiente, em áreas protegidas, como 
mananciais, por exemplo, 
 

a) não acarretam danos ao solo. 
b) não comprometem o desenvolvimento 

sustentável. 
c) comprometem a erosão do solo e a 

apreensão do carbono que atenuam as 
mudanças climáticas. 

d) produzem energia eólica sustentável. 
 

 


