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

 
Caderno de Questões 

 

NÍVEL SUPERIOR 
 

Data: 24/07/2016 – Horário: 11h30 às 13h00 (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, 
quanto à ocorrência de crase, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) À partir de amanhã, começarei a dieta.  

(B) Nas próximas férias, irei à Roma. 

(C) A reunião será às quatro horas. 

(D) Fiquei cara à cara com o ladrão. 

 

 
2. De acordo com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa e com a gramática normativa, 
quanto à ortografia e ao contexto, assinale 
a alternativa correta. 

 

(A) Antes de cavalgar, pus a cela no 
cavalo. 

(B) Vladimir está incerto sobre o que deve 
fazer. 

(C) Após ascender a vela do bolo, apague 
a luz. 

(D) Sente-se naquele acento. 

 

 
3. De acordo com a norma-padrão da Língua 

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

 

(A) Carla e Laura brinca animadamente. 

(B) Os casais que rodeava a noiva 
dançava muito bem. 

(C) 15% do orçamento da escola devem 
destinar-se para a festa de formatura. 

(D) Fui eu que pintei a minha casa sozinha. 

 

 
4. De acordo com a norma-padrão da Língua 

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

 

(A) Cinthia estudava os idiomas mandarim 
e espanhol. 

(B) O querido Joana e Márcio vieram me 
visitar. 

(C) A empresa oferece transporte e 
logística perfeito. 

(D) Foi anotada as receitas do dia. 

 

 
 
5. Assinale a alternativa cujo termo destacado 

seja um adjetivo derivado. 
 

(A) Meu amigo Pablo é latino-americano. 

(B) Aurélio proferiu palavras insensatas. 

(C) Compre esta tarde uma camisa verde-
bandeira. 

(D) O uniforme do meu time é azul-claro. 

 
 
6. 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. 

 
Último 

 

(A) Album/ virus. 

(B) Açucar/ safari. 

(C) Abdomen/ cortex. 

(D) Arvore/ recondito. 

 

 
7. De acordo com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa e com a gramática normativa, 
quanto à ocorrência de crase, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Sempre que posso, vou àquele museu. 

(B) Eu trago alegria à todos com minha 
voz. 

(C) Seja bem-vindo à este humilde lar! 

(D) Eu sempre estarei à seu dispor. 
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8. De acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa e com a gramática normativa, 
quanto à ortografia e ao contexto, assinale 
a alternativa correta. 

 

(A) Ontem, comi um delicioso cosido no 
almoço. 

(B) Amanhã, visitaremos o passo imperial, 
em Petrópolis. 

(C) A sessão de cinema estava lotada. 

(D) As tachas podem ser cobradas sobre a 
utilização de serviços públicos 
prestados. 

 

 
9. De acordo com a norma-padrão da Língua 

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

 

(A) Vossa Excelência pedistes silêncio. 

(B) Roberto ou Gustavo assumirão a 
presidência. 

(C) Vende-se conjuntos comerciais. 

(D) Estados Unidos é um país do primeiro 
mundo. 

 

 
10. De acordo com a norma-padrão da Língua 

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

 

(A) É necessária coragem para enfrentar 
todos os obstáculos da vida. 

(B) Beterraba é boa para a saúde. 

(C) É preciso detergente para limpar a 
louça. 

(D) É proibido a entrada de animais. 

 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
 
 
11. Para o funcionamento da Internet, existem 

três camadas de protocolos. Assinale a 

alternativa que não apresenta um dos 
protocolos presentes na camada média. 

 

(A) PDA 

(B) TCP 

(C) UDP 

(D) ICMP 

 

 
 
12. A imagem abaixo é um exemplo de um tipo 

de equação presente para inserção no 
Word 2016. Assinale a alternativa que a 
apresenta. 

 

 
 

(A) Área de Círculo. 

(B) Expansão de Taylor. 

(C) Expansão de Uma Soma. 

(D) Fórmula Quadrática. 

 

 
 
13. O Protocolo de Transferência de Arquivos 

(FTP) é uma forma rápida e versátil de 
transferir arquivos e utiliza as seguintes 
portas: 

 

(A) 20 e 22 do TCP. 

(B) 20 e 21 do TCP. 

(C) 21 e 22 do TCP. 

(D) 21 e 23 do TCP. 

 

 
14. No Excel 2016, não se pode formatar as 

células de acordo com o(a) 
 

(A) alinhamento. 

(B) fonte. 

(C) preenchimento. 

(D) cronologia. 
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15. Com relação ao PowerPoint 2016, das 
alternativas abaixo, assinale aquela que 
não pertence ao grupo “formas básicas”. 

 

(A) Bisel. 

(B) Cilindro. 

(C) Corda. 

(D) Linha 

 

*Questão anulada, todos os candidatos serão 
pontuados 

 
 
16. Assinale a alternativa que não apresenta 

uma das funções de um correio eletrônico. 
 

(A) Receber Arquivos. 

(B) Solicitar informações. 

(C) Mandar Mensagens. 

(D) Fazer leitura de aplicativos. 

 

 
17. É correto afirmar que o princípio de 

funcionamento do correio eletrônico é o da 
comunicação 

 

(A) assíncrona. 

(B) concomitante. 

(C) síncrona. 

(D) anáfora. 

 

 
18. Com base no Word 2016, assinale a 

alternativa que apresenta o comando de 
atalho utilizado para acessar a opção “Diga-
me o que você deseja fazer”. 

 

(A) Alt + A 

(B) Alt + D 

(C) Alt + G 

(D) Alt + S 

 

 
19. Assinale a alternativa que apresenta o 

atalho utilizado para selecionar o 
“Gerenciador de Nomes”, presente na aba 
“Fórmulas” do Excel 2016. 

 

(A) Ctrl + F1 

(B) Ctrl + F2 

(C) Ctrl + F3 

(D) Ctrl + F4 

 

 
 
20. É correto afirmar que a organização ICANN 

é responsável por 
 

(A) atribuir nomes de domínios e 
endereços IPs em escala mundial. 

(B) coordenar para que os sistemas de 
endereços IP e DNS funcionem 
corretamente. 

(C) procurar a existência do DNS. 

(D) acessar informação de outro 
computador, fazendo com que os 
protocolos TCP/IP tornem esta 
transmissão possível. 

 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
 
21. De acordo com notícia veiculada em junho 

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

 
França vai votar contra a renovação da 

autorização do glifosato na União Europeia, 

substância muito utilizada nos _____________ 

e que tem efeitos controversos na saúde, 

anunciou, em Luxemburgo, a ministra francesa 

de Meio Ambiente, Ségolène Royal. 

 

(A) herbicidas 

(B) desodorantes 

(C) inseticidas 

(D) alimentos 
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22. De acordo com notícia veiculada em junho 

de 2016, no portal G1, o engenheiro, 
criador de uma finada rede social que leva 
o seu nome, publicou uma longa postagem 
para lançar seu projeto atual, a rede social 
Hello. Segundo ele, o novo site é “a 
primeira rede social construída através de 
amizades profundas, [desenvolvida] para 
ajudá-lo a conectar-se com pessoas que 
compartilham das suas paixões”. A Hello já 
está disponível nos Estados Unidos, 
Canadá, Austrália e Nova Zelândia. De 
acordo com a página oficial da rede social, 
o lançamento para o Brasil e países como 
México, França e Alemanha está previsto 
para agosto. Diante do exposto, assinale a 
alternativa que apresenta como era 
denominada a rede social extinta. 

 

(A) ICQ. 

(B) Badoo. 

(C) Orkut. 

(D) MSN. 

 

 
23. De acordo com notícia veiculada em junho 

de 2016, no portal G1, o avião Solar 
Impulse 2 sobrevoou o Atlântico, com sol e 
céu azul, rumo à Espanha, após ter 
decolado na véspera em Nova York. Esta é 
uma das etapas mais difíceis de uma volta 
ao mundo inédita usando energia solar 
como único combustível. “Acabo de acordar 
da sesta, um pouco cansado ainda, mas 
contente de ver o amanhecer sentado no 
meu pequeno #si2”, escreveu no Twitter o 
piloto suíço Bertrand Piccard, que realiza 
este voo que visa ao(à) 

 

(A) promoção da cultura da Suíça. 

(B) redução do uso do diesel em aviões. 

(C) aumento de voos diretos entre os 
Estados Unidos e a Espanha. 

(D) promoção das energias renováveis. 

 
 
 

24. Com relação à notícia veiculada em junho 
de 2016, no portal G1, leia o trecho abaixo 
e, em seguida, assinale a alternativa que 
preenche correta e respectivamente as 
lacunas. 

 
Pela primeira vez, cientistas conseguiram 

injetar, com sucesso, ______________ no solo 

de basalto vulcânico e solidificá-lo, oferecendo 

uma solução promissora para o 

armazenamento deste gás de efeito 

______________ vinculado ao aquecimento 

global, segundo um estudo publicado na revista 

americana Science. 

 

(A) ácido sulfúrico/ tóxico 

(B) dióxido de carbono/ estufa 

(C) enxofre/ Doppler 

(D) acetato de potássio/ tóxico 

 

 
25. De acordo com notícia veiculada em junho 

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

 
_____________ e outros alimentos de 

baixo teor nutritivo estão na mira de mais de 

uma dezena de projetos de lei que tramitam na 

Câmara dos Deputados. Enquanto deputados 

ainda buscam uma lei de abrangência nacional, 

as gigantes – Coca-Cola, Ambev e PepsiCo – 

do setor firmaram acordo para mudar a política 

de venda desse produto em escolas. Além 

disso, legislações estaduais e municipais já 

disciplinam o que é consumido nas cantinas em 

algumas regiões do país.  

 

(A) Refrigerantes 
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(B) Isotônicos 

(C) Sucos de polpa da fruta 

(D) Sucos em pó 

 

 
 
26. Segundo notícia veiculada em junho de 

2016, no portal G1, o governo de 
determinado país – sendo este o mais 
atingido pelo tsunami em 2004 – prometeu 
uma premiação de 5 bilhões de rupias 
(cerca de R$1,27 milhão) e uma pensão 
vitalícia aos atletas que conquistarem a 
medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do 
Rio de Janeiro – 2016. O anúncio foi feito 
pelo Ministério dos Esportes de tal país do 
sudeste asiático que pretende estimular os 
atletas com uma recompensa cinco vezes 
maior que a dos Jogos de Londres – 2012. 
Assinale a alternativa que apresenta a que 
país o texto se refere.  

 

(A) Japão. 

(B) Rússia. 

(C) Indonésia. 

(D) Austrália. 

 

 
27. 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. 

 
Democratas encenaram um protesto com 

“todos sentados” no chão da Câmara dos 

Deputados dos Estados Unidos, exigindo que a 

Casa permanecesse em sessão até que as 

lideranças republicanas concordassem em votar 

uma legislação sobre o controle de 

______________________________ após o 

massacre de Orlando. Entoando “Sem lei, sem 

pausa”, dezenas de parlamentares democratas 

se juntaram ao protesto.  

 

(A) entrada de islâmicos no país norte-
americano 

(B) dinamite 

(C) entrada de religiosos em geral no país 
norte-americano 

(D) armas 

 

 
 
28. Segundo notícia veiculada em junho de 

2016, o líder norte-coreano alardeou o 
sucesso dos testes de dois mísseis de 
médio alcance disparados, afirmando que 
são uma ameaça às bases americanas no 
Pacífico, informou a agência oficial de 
imprensa KCNA. Ele que supervisionou 
pessoalmente os testes, declarou que se 
trata de um “grande acontecimento”, que 
reforça as capacidades de ataque nuclear 
preventivo da Coreia do Norte, segundo a 
KCNA. Diante do exposto, assinale a 
alternativa que apresenta como se chama 
tal líder norte-coreano. 

 

(A) Akihito. 

(B) Kim Jong-um. 

(C) Bujar Nishani. 

(D) Winston Churchill. 

 

 
 
29. De acordo com notícia veiculada em junho 

de 2016, leia o trecho abaixo e, em 
seguida, assinale a alternativa que 
preenche correta e respectivamente as 
lacunas. 

 
Um ___________ causou destruição na 

província de Jiangsu, __________, e deixou 

pelo menos 51 mortos no dia 23/06/2016, 

segundo a Associated Press. A mídia local 

afirma que um grande número de pessoas 

ficaram feridas e que estradas foram 

bloqueadas na região de Yancheng. O canal 
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CCTV mostrou populares dando auxílio aos 

feridos. Carros tombaram e postes de 

iluminação caíram. Os bombeiros não 

informaram o número de vítimas, mas disseram 

que a tempestade foi acompanhada de granizo.  

 

(A) tsunami/ na Índia 

(B) terremoto/ na Inglaterra 

(C) tornado/ na China 

(D) furacão/ em Israel 

 

 

30. De acordo com notícia veiculada em junho 
de 2016, o centro da Via Láctea foi, pela 
primeira vez, captado em imagens graças 
ao Gravity, um potente e inovador 
instrumento do Observatório Europeu do 
Sul (ESO, na sigla em inglês). É correto 
afirmar que a Via Láctea é classificada 
como um(a) 

 

(A) estrela. 

(B) galáxia. 

(C) astro. 

(D) planeta. 
 
 

 


