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

 
Caderno de Questões 

 

DIREITO 
 

Data: 24/07/2016 – Horário: 08h30 às 10h00 (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 25/07 

(gabarito provisório) e 23/08 (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 
26/07/2016. 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 no dia 23/08/2016, 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. De acordo com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa e com a gramática normativa, 
assinale a alternativa que apresenta um 
adjetivo no grau absoluto sintético.  

 

(A) Este bolo é muito doce. 

(B) Lúcia é a mais alta da turma. 

(C) A Bíblia é um livro sacratíssimo. 

(D) Lucas é o menos falador da turma. 

 

 
2. De acordo com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa e com a gramática normativa, 
assinale a alternativa em que todas as 
palavras devam ser acentuadas de acordo 
com a mesma regra de acentuação do 
vocábulo abaixo. 

 
Bônus 

 

(A) Medico/ rapido. 

(B) Juri/ fenix. 

(C) Pessego/ passaro. 

(D) Calice/ alibi. 

 

 
3. De acordo com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa e com a gramática normativa, 
quanto à ocorrência ou não de crase, leia 
as frases abaixo e, em seguida, assinale a 
alternativa que preenche correta e 
respectivamente as lacunas. 

 

1. As pinturas __ óleo daquele artista são 
lindas! 

2. Sempre que posso, viajo __ passeio. 

3. Passarei na sua casa __ noite. 

 

(A) 1. à/ 2. à/ 3. à 

(B) 1. a/ 2. a/ 3. à 

(C) 1. à/ 2. à/ 3. a 

(D) 1. a/ 2. a/ 3. a 

 

 
4. De acordo com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa e com a gramática normativa, 

quanto à ortografia, assinale a alternativa 
que preenche correta e respectivamente as 
lacunas. 

 

1. __________ precisamos discutir? 

2. __________ é necessário. 

3. Mas __________? 

4. O __________ eu não sei. 

 

(A) 1. Por quê/ 2. Porquê/ 3. porque/ 4. por 
que 

(B) 1. Por quê/ 2. Por que/ 3. porquê/ 4. 
porque 

(C) 1. Por que/ 2. Por quê/ 3. porque/ 4. 
porquê 

(D) 1. Por que/ 2. Porque/ 3. por quê/ 4. 
porquê 

 
 
5. De acordo com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa e com a gramática normativa, 
quanto à concordância verbal, assinale a 
alternativa em que a segunda opção dos 
parênteses preenche corretamente a 
lacuna. 

 

(A) Tudo ___ falácia. (é/ são) 

(B) Aquilo _______ borrões. (parecem/ 
parece) 

(C) Isto ____ verdades. (parece/ parecem) 

(D) Nada _______ certezas. (são/ é) 

 

 
6. De acordo com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa e com a gramática normativa, 
quanto à concordância nominal, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) As alunas mesmo fizeram o trabalho. 

(B) Declaro ter enviado incluso a escritura 
do apartamento. 

(C) Anexo ao e-mail segue a cópia do 
documento. 

(D) Ele próprio decidiu a questão. 

 

 
7. De acordo com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa e com a gramática normativa, 
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assinale a alternativa que apresenta um 
adjetivo no grau comparativo de igualdade. 

 

(A) Maurício é mais pontual do que 
Cláudio. 

(B) Ângela é menor do que Marta. 

(C) Otávio é melhor do que seu irmão. 

(D) Alice é tão bonita quanto elegante. 

 

 
 
8. De acordo com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa e com a gramática normativa, 
assinale a alternativa em que todas as 
palavras devam ser acentuadas de acordo 
com a mesma regra de acentuação do 
vocábulo abaixo. 

 
Jacaré 

 

(A) Jabuti/ levedo. 

(B) Onibus/ atono. 

(C) Polen/ cafe. 

(D) Mocoto/ armazem. 

 

 
9. De acordo com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa e com a gramática normativa, 
quanto à concordância nominal, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Ao sair do trabalho, Bárbara estava 
meia cansada. 

(B) Os alunos perguntaram bastante sobre 
a prova. 

(C) Optei por comprar a bolsa menas cara 
da loja. 

(D) Ficamos a só por duas horas. 

 
 
10. De acordo com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa e com a gramática normativa, 
quanto à ortografia, assinale a alternativa 
que preenche correta e respectivamente as 
lacunas. 

 

1. Conversei com meu filho __________ 
seus modos. 

2. A peça de teatro estreou ___________ 
dois anos. 

3. Preciso caminhar ___________ 
duzentos metros da estação de metrô 
até a minha empresa. 

 

(A) 1. cerca de/ 2. acerca de/ 3. há cerca 
de 

(B) 1. há cerca de/ 2. cerca de/ 3. acerca 
de 

(C) 1. acerca de/ 2. há cerca de/ 3. cerca 
de 

(D) 1. acerca de/ 2. cerca de/ 3. há cerca 
de 

 
 

 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
 
11. Com base no PowerPoint 2016, assinale a 

alternativa que apresenta o tipo de gráfico 
que representa a imagem abaixo. 

 

 
 

(A) Coluna Empilhada. 

(B) Coluna Agrupada. 

(C) Coluna 100% Empilhada. 

(D) Coluna de Fechamento. 

 

 
12. Os primeiros bits de um endereço sendo 

1110 (um, um, um, zero) representam a 
seguinte classe de endereçamento de IP: 

 

(A) Classe E. 

(B) Classe B. 

(C) Classe C. 

(D) Classe D. 
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13. Com relação ao Word 2016, marque V para 

verdadeiro ou F para falso e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

(   ) No Word 2016, o ícone  serve para 
comparar duas versões de um 
documento, gerando documentos com 
alterações. 

(   ) No Word 2016, o ícone  serve para 
comparar duas versões de um 
documento, sem gerar alterações. 

 

(A) V/ F 

(B) F/ V 

(C) V/ V 

(D) F/ F 

 

 
 
14. É correto afirmar que o comando de atalho 

Ctrl + K, no Excel 2016, serve para 
 

(A) inserir imagem. 

(B) adicionar comentário. 

(C) inserir hiperlink. 

(D) adicionar gráfico. 

 
 
15. No PowerPoint 2016, para iniciar uma 

apresentação desde o começo, deve-se 
apertar a seguinte tecla: 

 

(A) F2 

(B) F5 

(C) F7 

(D) F9 

 

 
16. No Word 2016, digitar o comando Ctrl 

concomitantemente ao Shift e 
concomitantemente ao + em determinado 
texto selecionado, este ficará 

 

(A) negrito. 

(B) sobrescrito. 

(C) itálico. 

(D) subscrito. 

 

 
 
17. No PowerPoint 2016, no ícone “tamanho do 

slide”, presente na aba “Design”, podem-se 
encontrar alguns dimensionamentos, entre 
os quais está(ão): 

 

I. apresentação na tela (16:9). 

II. apresentação na tela (16:10). 

III. apresentação na tela (16:11). 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) I, II e III. 

 

 
 
18. Com relação ao Excel 2016, assinale a 

alternativa que apresenta o tamanho de um 
documento tipo Ofício. 

 

(A) 18,41cm x 26,67cm. 

(B) 21cm x 29,7cm. 

(C) 21,59cm x 27,94cm. 

(D) 21,59cm x 35,56cm. 

 

 
19. Os agentes de transferência de mensagens 

representam uma das formas nas quais o 
correio eletrônico é dividido. Nesses 
agentes, o protocolo que verifica as 
mensagens de servidores de e-mail quando 
ele se conecta ao servidor, sendo levadas 
do servidor para o computador local, é 
denominado 

 

(A) POP. 

(B) SMTP. 

(C) IMAP. 

(D) IP. 
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20. No Word 2016, assinale a alternativa que 

apresenta a finalidade do ícone , 
presente na aba “Arquivo”. 

 

(A) Modo de Compatibilidade. 

(B) Proteger Documento. 

(C) Inspecionar Documento. 

(D) Gerenciar Documento. 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
21. De acordo com notícia veiculada em junho 

de 2016, no portal G1, os astrônomos 
descobriram o planeta “caçula” do universo. 
Ele tem, aproximadamente, 10 milhões de 
anos, o que o transforma no mais jovem 
identificado até agora e isso oferece uma 
“oportunidade única” para entender a 
formação e o desenvolvimento de outros 
planetas, entre eles a Terra. Diante do 
exposto, assinale a alternativa que 
apresenta como é denominado tal planeta. 

 

(A) Plutão. 

(B) K2-33b. 

(C) K5-34a. 

(D) Mercúrio. 

 

 
 
22. Com relação à notícia veiculada em junho 

de 2016, no portal G1, leia o trecho abaixo 
e, em seguida, assinale a alternativa que 
preenche corretamente a lacuna. 

 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

divulgou recomendações para viajantes que 

pretendem visitar o Brasil durante a Olimpíada. 

O órgão mantém a recomendação de que 

mulheres grávidas não venham para o país por 

causa do risco de infecção pelo vírus do(a) 

__________, relacionado à microcefalia. Mas 

observa que o risco de doenças transmitidas 

por mosquitos será menor durante o evento por 

causa do inverno. 

 

(A) malária 

(B) meningite 

(C) ebola 

(D) zika 

 

 
23. De acordo com notícia veiculada em junho 

de 2016, tal país passou os Estados Unidos 
e se tornou o país com o maior número de 
supercomputadores do mundo, conforme 
apontou o ranking Top 500. De 2015 para 
2016, tal país, cuja capital é Pequim, pulou 
de 109 supercomputadores para 167. 
Diante do exposto, assinale a alternativa 
que apresenta a qual país a notícia faz 
referência. 

 

(A) China. 

(B) Japão. 

(C) Finlândia. 

(D) Malásia. 

 
 
24. Com relação à notícia veiculada em junho 

de 2016, no portal G1, os eleitores do 
Reino Unido decidiram, em referendo, se 
esse continuava ou não a integrar a União 
Europeia (UE). Com uma disputa acirrada 
durante a campanha, a decisão foi 
aguardada com interesse por toda a 
Europa. Diante do exposto, assinale a 
alternativa que apresenta um dos países 
que pertencem ao Reino Unido. 

 

(A) Dinamarca. 

(B) Islândia. 

(C) Escócia. 

(D) Noruega. 

 

 
25. Segundo notícia veiculada em junho de 

2016, no portal IG, o país voltou a disparar 
mísseis Musudan de alcance intermediário. 
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O projétil, lançado a partir da costa leste do 
país, foi lançado depois que autoridades 
norte-americanas e sul-coreanas afirmaram 
que uma primeira tentativa havia falhado. 
Não ficou claro se o segundo lançamento, 
duas horas mais tarde, foi bem-sucedido. 
Segundo militares, essa é a quarta tentativa 
nos últimos meses. Diante do exposto, 
assinale a alternativa que apresenta o 
nome do país a que o texto se refere. 

 

(A) China. 

(B) Coreia do Norte. 

(C) Japão. 

(D) Rússia. 

 

 
26. Segundo notícia veiculada em junho de 

2016, o governo brasileiro vai passar a 
exigir certificado internacional de vacinação 
contra determinada doença de viajantes 
procedentes de Angola e da República 
Democrática do Congo e de outras pessoas 
que tenham como destino os dois países. A 
exigência é uma orientação da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) devido ao surto 
de tal doença do tipo urbana registrado nos 
dois países africanos. Assinale a alternativa 
que apresenta a que doença o texto se 
refere. 

 

(A) Sarampo. 

(B) Varíola. 

(C) Doença de Chagas. 

(D) Febre amarela. 

 
 
27. Segundo notícia veiculada em junho de 

2016, no portal UOL, as FARC e o governo 
colombiano anunciaram que chegaram a 
um acordo de “cessar-fogo e de 
hostilidades bilateral e definitivo”. Este é o 
marco mais significativo para o fim do 
conflito entre a guerrilha e as forças oficiais 
que já dura seis décadas no país. Diante do 
exposto, assinale a alternativa que 
apresenta o significado da sigla FARC. 

 

(A) Forças Abalizadas da Revolta da 
Colômbia. 

(B) Forças Aliadas da Revolução da 
Colômbia. 

(C) Forças Alicerçadas na Revolta da 
Colômbia. 

(D) Forças Armadas Revolucionárias da 
Colômbia. 

 

 
28. De acordo com notícia veiculada em junho 

de 2016, no portal G1, no início deste mês, 
uma boate gay, em Orlando, foi palco de 
um grande massacre. Um homem invadiu a 
boate e abriu fogo, deixando 50 pessoas 
mortas e outras 53 feridas. Diante do 
exposto, assinale a alternativa que 
apresenta a que estado norte-americano a 
cidade de Orlando pertence. 

 

(A) Maine. 

(B) Flórida. 

(C) Miami. 

(D) Boston. 

 

 
 
29. Com relação à notícia veiculada em junho 

de 2016, no portal G1, leia o trecho abaixo 
e, em seguida, assinale a alternativa que 
preenche corretamente a lacuna. 

 
O _______________ pode estar com os 

dias contados, ao menos para o uso em saúde. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa) abriu uma consulta pública para 

discutir a proposta de proibição deste 

instrumento usado para diagnóstico em saúde.  

 

(A) estetoscópio 

(B) béquer 

(C) termômetro de mercúrio 

(D) esfigmomanômetro 
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30. De acordo com notícia veiculada em junho 
de 2016, no portal G1, a morte de Juma, 
animal que participou de uma cerimônia 
com a tocha olímpica em Manaus, revela o 
drama de uma espécie ameaçada de 
extinção e gera questionamentos sobre a 
manutenção de animais selvagens em 
centros do Exército na Amazônia. O animal 
foi abatido com um tiro de pistola no Centro 
de Instrução de Guerra na Selva (CIGS) 
logo após ser exibido no evento olímpico. É 
correto afirmar que tal animal era um(a) 

 

(A) onça. 

(B) leão. 

(C) tigre. 

(D) gorila. 

 


