CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ
Caderno de Questões

NÍVEL MÉDIO
Data: 19/08/2018
Número de questões: 25 (vinte e cinco)

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES
1.

2.

3.

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.
Não haverá substituição da Folha de Respostas, em caso de rasura
a resposta será anulada. Preencher a folha pintando toda a
bolinha, conforme exemplo:

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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. O candidato somente poderá levar o caderno de questões da prova
objetiva faltando 30 (trinta) minutos para o final da prova.
10. O candidato pode sair da sala, assim que concluir a prova.
11. 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;

12.
13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.

*Faltar com a devida cortesia para com qualquer um dos
examinadores, seus auxiliares, autoridades presentes ou
candidatos;
*Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de
fiscal;
*Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo
em comportamento indevido.
Os gabaritos serão divulgados no sítio do CIEE nos dias 20/08
(gabarito provisório) e 20/09 (gabarito oficial).
Os recursos referentes às questões aplicadas nas provas e
respectivas respostas corretas publicadas em gabarito provisório,
só serão aceitos, das 09h00 às 17h00 (horário de Brasília) do dia
20/08 a 21/08/2018. O candidato deve preencher o formulário,
conforme modelo disponível para download no sítio do CIEE na
internet (www.ciee.org.br) e entregar no endereço EQSW 304/504
LOTE 02, ED. ATRIUM, SUDOESTE-DF-CEP:70.673-450.
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.
Serão elaboradas listas de classificação, divididas por curso, em
ordem decrescente de pontos obtidos.
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.
O resultado definitivo será divulgado a partir 20/09/2018, no sítio
do CIEE na internet.
O processo seletivo terá validade até 31/12/2019, podendo ser
prorrogado por sucessivos períodos de, no máximo, 6 meses, até
31/12/2020, a critério do Tribunal.
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.
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!
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LÍNGUA PORTUGUESA

com este pouco que vai tentar segurar a onda,

Leia o texto abaixo para responder às
questões 1 a 3.
De norte a sul, de leste a oeste, todo

buscando coisas que saiam de graça, como um
pouco de humor, um pouco de fé e um pouco
de criatividade.
Ser feliz de uma forma realista é fazer o

mundo quer ser feliz. Não é tarefa das mais
fáceis. A princípio, bastaria ter saúde, dinheiro e
amor, o que já é um pacote louvável, mas
nossos desejos são ainda mais complexos.
Não basta que a gente esteja sem febre:
queremos, além de saúde, ser magérrimos,
sarados, irresistíveis. Dinheiro? Não basta
termos para pagar o aluguel, a comida e o
cinema: queremos a piscina olímpica, a bolsa

possível

Não

sejamos

vítimas

ingênuas

desta

tal

competitividade. Se a meta está alta demais,
reduza-a. (...) Invente seu próprio jogo.
(Felicidade Realista – Adaptado - Martha Medeiros)

Considerando a visão principal da autora, é
correto afirmar que
(A) ninguém pode ser feliz de verdade.
(B) para
ser
feliz
é
necessário
competitividade, pois a vida é um jogo.
(C) felicidade reside na busca do equilíbrio
entre metas plausíveis e nossos
sonhos.
(D) deve-se testar todos os nossos limites
em busca da felicidade, mesmo que
impossíveis.

dividir uma pizza... Isso é pensar pequeno:
maiúsculo.

Queremos estar visceralmente apaixonados,
queremos ser surpreendidos por declarações e
presentes inesperados, queremos jantar à luz
de velas de segunda a domingo, queremos ser

Fazer

quem testa seus limites é que leva o prêmio.

termos alguém com quem podemos conversar,

todinho

improvável.

eterno. (...) A vida não é um game onde só

1.

AMOR,

o

sem almejar o estrelato, amar sem almejar o

E quanto ao amor? Ah, o amor... não basta

queremos

aceitar

exercícios sem almejar passarelas, trabalhar

Louis Vuitton e uma temporada num spa cinco
estrelas.

e

2.

felizes assim e não de outro jeito.

Ainda de acordo com o disposto no texto,
assinale a alternativa correta.
(A) Dinheiro não é necessário.
(B) Felicidade, apesar de ser tarefa fácil,
deve ser eternamente almejada.
(C) O
amor-próprio
é
sempre
é
“minúsculo”.
(D) É necessário ter uma visão mais
realista sobre o que é, de fato, “ser
feliz”.

(...) Simplesmente esquecemos de tentar
ser felizes de uma forma mais realista. Por que
só podemos ser felizes formando um par, e não
como ímpares? (...) Não existe amor minúsculo,
principalmente quando se trata de amorpróprio. Dinheiro é uma benção. Quem tem,
precisa aproveitá-lo, gastá-lo, usufruí-lo. Não
perder tempo juntando, juntando, juntando.
Apenas o suficiente para se sentir seguro, mas

3.

Assinale a alternativa em que as palavras
destacadas pertencem a mesma classe de
palavras dos termos destacados abaixo,
respectivamente.

não aprisionado. E se a gente tem pouco, é
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“A princípio, bastaria ter saúde, dinheiro e
amor, o que já é um pacote louvável, mas
nossos
desejos
são
ainda
mais
complexos.”
(A) Não basta que a gente esteja sem
febre: queremos, além de saúde, ser
magérrimos, sarados, irresistíveis.
(B) E quanto ao amor? Ah, o amor... não
basta termos alguém com quem
podemos conversar, dividir uma pizza...
(C) Queremos
estar
visceralmente
apaixonados,
queremos
ser
surpreendidos por declarações e
presentes inesperados (...).
(D) Não sejamos vítimas ingênuas desta
tal competitividade. Se a meta está alta
demais, reduza-a. (...) Invente seu
próprio jogo.
4.

Assinale a alternativa em que o emprego do
advérbio está em DESACORDO com a
norma padrão da Língua Portuguesa.

(A) Cerca de mil pessoas participou da
show de abertura.
(B) A maioria dos advogados aprovou o
decreto.
(C) Minas
Gerais produzem queijo
e
música de primeira.
(D) Qual de nós são capazes?
8.

Assinale a alternativa em que todas as
palavras estejam grafadas corretamente
(A) Houve nova paralização no setor de
transportes.
(B) Por gentileza, troque todas as palavras
que contenham um asterístico.
(C) Era um jantar beneficente, apenas.
(D) Reinvindicaram todos os direitos que
podiam.

9.

Observe a frase abaixo.
Naquela tijela, coloque apenas castanhas
de caju.
A frase apresenta um ERRO de

(A) Aonde coloquei o celular?
(B) Não conheço a cidade onde meu pai
nasceu.
(C) O bairro onde moro é perigoso.
(D) Aonde você está me levando?
5.

Assinale a alternativa correta acerca da
acentuação.
(A) A reunião será na sede do escritório,
em Aracajú.
(B) Não tinha a menor idéia de como
encerar o assunto.
(C) Tenho alergia à pólen.
(D) Não consta nenhuma rúbrica no
documento.

(A)
(B)
(C)
(D)

acentuação.
ortografia.
concordância verbal.
concordância nominal.

10. Na frase, “O discurso foi claro e objetivo” o
termo destacado é uma conjunção
coordenativa
(A)
(B)
(C)
(D)

aditiva.
adversativa
alternativa.
explicativa.
MATEMÁTICA

6.

Assinale a alternativa correta acerca da
concordância nominal.
(A)
(B)
(C)
(D)

7.

Encontramos caído o varal e a roupa.
Água é boa para saúde.
Laura e Lívia saíram só.
Admiro as cultura inglesa e a italiana.

No que se refere à concordância verbal,
assinale a alternativa correta.

11.
Uma loja adquire um produto por
R$200,00 de custo e o vende com 10% de
lucro. Após um desconto de 5% sobre o preço
de venda, o produto será vendido por
(A) R$ 211,00.
(B) R$ 210,00.
(C) R$ 209,00.
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(D) R$ 205,00.

necessários para se obter R$954,00, em
1994.

12.
André fez uma pesquisa e
descobriu que para ser aprovado no
concurso para o qual tem estudado
necessita acertar 15% mais questões em
relação à média de acertos que teve nos
simulados que fez. Sabendo que a média
de acertos é de 80 questões, terá que
acertar um número de questões de

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

100.
98.
95.
92.

13. Mari tinha um saldo devedor no banco de
R$ 1.350,00. Depositou R$ 2.570,00 e,
mais tarde, retirou R$ 857,00 para pagar o
aluguel. Posteriormente, retirou metade do
saldo restante em sua conta bancária para
pagar uma conta. Dessa forma, no banco
restou a quantia positiva de
(A)
(B)
(C)
(D)

R$181,50.
R$250,00.
R$315,00.
R$363,00.

14. Considere que uma máquina programada
para embalar pó de café em pacotes
contendo exatamente 250 gramas funcione
perfeitamente, sem erros. Sabendo que há
1.328 quilogramas de pó de café, será
necessário um número de embalagens de
(A)
(B)
(C)
(D)

531,2.
5.312.
53,12.
5,312

15. Em 1994, houve a alteração da moeda
nacional de Cruzeiro real (CR$) para o Real
(R$). Nessa alteração, R$1,00 seria
equivalente ao valor de um dólar
americano. Sabendo que, na época,
CR$2750,00 era equivalente a R$1,00,
assinale o número de cruzeiros reais

CR$ 26235,00.
CR$ 2623500,00.
CR$ 262350,00.
CR$ 262,35.

16. Considere a expressão numérica a seguir:

Dessa forma, efetuando as operações
corretamente, o resultado da expressão
numérica será
(A)
(B)
(C)
(D)

43.
28.
-35.
8.

17. Considere que Ariana possui 18 moedas de
R$ 1,00; 17 de R$ 0,50; 50 de R$ 0,10; e
50 de R$ 0,05. Sabendo que deseja utilizar
todas moedas de R$1,00 e todas de
R$0,50 para pagar uma conta no valor de
R$ 31,45, assinale qual número máximo de
moedas precisará.
(A)
(B)
(C)
(D)

109.
85.
82.
76.

18. Adriana obteve uma renda de R$ 2.500,00
no mês de agosto e deve pagar uma conta
de R$ 950,00 neste mesmo mês. Dessa
forma, em relação a sua renda mensal, esta
conta representa uma porcentagem de
(A)
(B)
(C)
(D)

25%.
38%.
49%.
72%.

19. Um produto é vendido por R$110,00. Se
esse valor é igual ao valor de custo mais
uma porcentagem de 10% sobre o valor de
custo, o valor de custo é
(A) R$121,00.
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(B) R$120,00.
(C) R$110,00.
(D) R$100,00.
20. Considere que uma escola de idiomas abre
turmas de iniciantes com no mínimo 10 e
no máximo 25 matrículas. Sabendo que já
foram efetuadas 85 matrículas, assinale o
número mínimo de turmas a se formar com
esses alunos.
(A)
(B)
(C)
(D)

2.
3.
5.
4.

INFORMÁTICA
21. Assinale o programa que permite que seus
usuários interajam com documentos HTML
hospedados em um servidor da rede local
ou na internet.
(A)
(B)
(C)
(D)

24. Assinale a alternativa que apresenta o
recurso do Word que faz com que seja
copiada toda a formatação de um texto ou
parágrafo sem precisar se preocupar em
descobrir qual é o tipo de letra, tamanho e
cor.
(A)
(B)
(C)
(D)

Copiar e Colar.
Pincel.
Transferência de Formatação.
Formatar Texto.

25. Assinale

a

fórmula

que

substitui

a

ferramenta
em uma planilha com
valores na coluna B, da linha 1 até a 20, no
Excel.
(A) =cont(B1:B20)
(B) =max(B1:B20)
(C) =media(B1:B20)
(D) =soma(B1:B20)

Navegadores.
Aplicativos de texto.
Suites Gráficas.
Acesso Remoto.

22. Hoje em dia, os navegadores mais usados
nos dá a possibilidade de anexar um
módulo de extensão, muitas vezes com o
intuito de adicionar função ou prover uma
funcionalidade especial. Trata-se do
(A)
(B)
(C)
(D)

streaming.
upload.
plug-in.
setup.

23. O funcionário da empresa X está com
dificuldades de encontrar seus e-mails no
Outlook através de pesquisas como nome,
e-mail ou palavras. Assinale a ferramenta
que
pode
estar
desligada
ou
desconfigurada.
(A) Opções de Indexação.
(B) Opções de Pesquisa.
(C) Opções de procura.
(D) Opções de Resultado.
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