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TTrriibbuunnaall  RReeggiioonnaall  ddoo  TTrraabbaallhhoo  ddaa  1100ºº  RReeggiiããoo  

 
Caderno de Questões 

 

NÍVEL SUPERIOR – EXCETO DIREITO 
 

Data: 06/10/2019  
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. Após 60 min de permanência no local de realização das provas será 
permitido ao candidato levar o caderno de provas.   

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, smartphones, tablets, iPod®, 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 tipo de objeto 
ou material semelhante. 

9. 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. 

10. Os cadernos e gabaritos provisórios serão divulgados no sítio do 

CIEE no dia 07/10/2019.  
11. O prazo para interposição de recursos do gabarito provisório será 

no dia 08/10/2019, por meio de requerimento totalmente 

preenchido e encaminhado para o e-mail: 
eucandidato@ciee.org.br. O arquivo do requerimento está 
disponível para download no Portal do CIEE. 

12. 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. 

13. Serão elaboradas listas de classificação, divididas por curso, em 
ordem decrescente de pontos obtidos. 

14. 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. 

15. O resultado definitivo será divulgado no dia 14/11/2019, para os 

estudantes de nível médio, nível superior, no sítio do CIEE na 
internet. 

16. O processo seletivo terá validade de 12 meses, contado a partir da 

publicação do resultado final, podendo ser prorrogado a critério da 
TRT 10º Região. 

17. 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. 
18. A participação no processo seletivo implica na concordância com 

todas as normas e condições contidas no Edital de Seleção e 

respectivo Termo Aditivo. 
 

Boa Prova!  

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

http://www.ciee.org.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA SUPERIOR 
 

Mercado de orgânicos vive boa fase no delivery e 
internet 

 
À espera de um bebê, pai e mãe passam a se 
questionar sobre o tipo de alimentação que desejam 
para o filho que vem por aí e para o seu próprio futuro. 
Começam a procurar por produtos orgânicos, mas 
esbarram na questão do preço elevado nos 
supermercados e na dificuldade de se encontrar frutas, 
verduras e legumes sem agrotóxico em qualquer canto 
da cidade. Assim, quase junto com o nascimento das 
crianças, surgem iniciativas como uma empresa de 
entregas de cestas de orgânicos, a Orgânicos In Box, e 
um supermercado on-line praticamente só com produtos 
desse tipo, o Organomix. Engajados e empreendedores, 
consumidores vêm ajudando a criar um mercado de 
orgânicos no Rio para lá de aquecido, com direito a 
grupos de compras coletivas na internet e agricultores 
que disponibilizam seus produtos na rede.  
Tainá, hoje com 8 meses, ainda estava na barriga da mãe 
quando o casal Aline Santolia e Eduardo Rodrigues 
começou a imaginar o que seria a Orgânicos In Box, 
pequena empresa familiar de entregas de cestas. Eles 
haviam voltado da Califórnia e queriam trabalhar com 
alimentação, mas ainda não sabiam em que área. 
Chegaram à distribuição de orgânicos quase ao mesmo 
tempo em que Aline engravidou.  
— Acho que foi a Tainá que deu o empurrão. A gente 
nunca quis comer alimento com veneno. Um saco de 
sementes com agrotóxico tem até desenho de caveira, 
já viu? — pergunta Eduardo.  
No início, há um ano, os pedidos vinham dos amigos e 
somavam 30 cestas por semana. Hoje são 170. Alguém 
deu a ideia de montar um grupo no Facebook para 
organizar a história toda; agora são 6.500 inscritos por 
lá. O surfista Carlos Burle é um dos clientes:  
— Minha mulher descobriu. Já tínhamos costume de 
comprar orgânicos no supermercado. A cesta acaba 
dando a possibilidade de consumir produtos mais 
frescos, colhidos há menos tempo.  
Os preços variam entre R$ 55 e R$ 120, e os pedidos 
são entregues na Zona Sul, em Santa Teresa, na Barra 
e na Tijuca.  
Em outro canto da cidade, na Ilha do Governador, Pedro 
Sanctos Vettorazzo teve que deixar a bicicleta que 
usava para fazer entregas, pois ela já não dava conta da 
grande quantidade de pedidos. Ele é um dos únicos que 
prestam este tipo de serviço na região. A sua Horto 
Vitae surgiu em 2013, quando Pedro tentava encontrar 
“um emprego que respeitasse outros seres humanos e 
animais‟‟. [...]  
O que normalmente motiva as pessoas a comprar 
orgânicos é a busca pela comida saudável. Mas em 
pouco tempo muitos descobrem que consumir este tipo 
de alimento envolve outras questões, tão importantes 
quanto a primeira.  
— Quem chega ao orgânico percebe que por trás há 
uma filosofia de não poluição e que, com a compra, há 
geração de renda para quem vive no campo. O 
consumidor se torna um agente político ao fazer esta 

escolha — analisa Ana Asti, diretora da Sedes. 
 

 (Revista O Globo. Outubro de 2015. Fragmento.) 

 
1. Considerando o título do texto, é possível afirmar 
que: 
 

(A) Revela uma condição insatisfatória na venda de 
orgânicos. 
(B) Há uma indicação de produtos através de suas 
peculiaridades. 
(C) Foi empregada uma expressão por outra com a 
qual se está relacionada. 
(D) Há uma comparação subentendida, considerando 
princípios distintos. 
 

2. Levando em consideração às ideias textuais, 
podemos inferir que o texto tem como objetivo: 
 

(A) Indicar a internet como meio de compra de 
alimentos industrializados. 
(B) Informar sobre um tipo de alimentação saudável, 
sustentável e vigente. 
(C) Divulgar a facilidade de adquirir produtos pela web, 
situação atípica, atualmente. 
(D) Convencer o leitor sobre a importância de mudar os 
hábitos alimentares das crianças. 

 

3. O trecho “À espera de um bebê.”, no início do texto, 
revela aspectos que induzem as informações 
posteriores; assinale-os. 
 

(A) Tempo e causa. 
(B) Escolha e finalidade. 
(C) Condição e proporção. 
(D) Hipótese e possibilidade. 

 

4. Considerando as informações evidenciadas no 
texto, é INCORRETO afirmar que: 
 

(A) A escolha por alimentos orgânicos refere-se a uma 
questão política e sustentável. 
(B) A busca por alimentos sem agrotóxicos motiva as 
pessoas na compra de orgânicos.  
(C) A tecnologia é uma importante aliada na divulgação 
do consumo de alimentos orgânicos. 
(D) O preço alto dos alimentos orgânicos e os 
contratempos para adquiri-los impedem o seu consumo. 
 

5. Em “A sua Horto Vitae surgiu em 2013, quando 
Pedro tentava encontrar „um emprego que respeitasse 
outros seres humanos e animais‟.” (7º§) o fragmento “um 
emprego que respeitasse outros seres humanos e 
animais” encontra-se entre aspas pelo seguinte motivo: 
 

(A) É designado pelo autor como de autoria de outrem. 
(B) Realça uma opinião do autor acerca dos alimentos 
orgânicos. 
(C) Revela uma explicação sobre comer alimento com 
veneno. 
(D) Trata-se de um ponto de vista de um agente político 
e radical. 
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6. Em “O que normalmente motiva as pessoas a 
comprar orgânicos é a busca pela comida saudável.” 
(8º§), a expressão destacada significa: 
 
(A) Impede. 
(B) Dignifica. 
(C) Incentiva. 
(D) Distingue. 

 
7. Em “A gente nunca quis comer alimento com veneno.” 
(3º§), o ponto final tem como objetivo: 
 
(A) Expressar perplexidade. 
(B) Concluir frase declarativa. 
(C) Marcar uma pequena pausa. 
(D) Transparecer a posição do autor. 

 
8. No trecho “Mas em pouco tempo muitos descobrem 
que consumir este tipo de alimento envolve outras 
questões, tão importantes quanto a primeira.” (8º§), o 
termo assinalado evidencia ideia de: 
 
(A) Oposição. 
(B) Explicação. 
(C) Consequência. 
(D) Acrescentamento. 

 
9. No trecho “Chegaram à distribuição de orgânicos 
quase ao mesmo tempo em que Aline engravidou.” 
(2º§), o acento indicativo de crase foi devidamente 
empregado. Assinale, a seguir, a afirmativa em que a 
crase foi INDEVIDAMENTE aplicada. 
 
(A) Os alimentos são saudáveis com preços à 
combinar. 
(B) Às vezes comemos alimentos mais frescos e 
saudáveis. 
(C) À noite a entrega de cestas de alimentos orgânicos 
é mais intensa. 
(D) Fui até à feira comprar frutas, verduras e legumes 
sem agrotóxicos. 

 
10. Em “À espera de um bebê, pai e mãe passam a se 
questionar sobre o tipo de alimentação que desejam 
para o filho que vem por aí e para o seu próprio futuro.” 
(1º§), o acento indicativo de crase é apropriado. 
Todavia, é facultativo em: 
 
(A) Estamos trabalhando de sol à sol. 
(B) Levei a cesta de alimentos orgânicos à sua amiga. 
(C) À medida que os consumidores chegam, as 
entregas aumentam. 
(D) Paula começou à sorrir quando lhe entregaram a 
cesta de alimentos frescos. 
 
11. A palavra “orgânico” transcrita do texto é acentuada 
graficamente pelo mesmo motivo que a seguinte 
palavra: 
 
(A) Bebê. 
(B) História. 
(C) Saudável. 

(D) Agrotóxico. 

 
 12. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa 
e, ainda, considerando a vigência do Novo Acordo 
Ortográfico, assinale a afirmativa grafada 
INCORRETAMENTE. 
 
(A) A infraestrutura da empresa é diversificada e 
inovadora. 
(B) Não se deve utilizar o micro-ondas no preparo dos 
alimentos. 
(C) Esses alimentos agem como anti-inflamatório no 
organismo. 
(D) As informações estão arquivadas no micro-
computador. 

 
13. Considerando a adequação linguística e a 
coerência textual, assinale a afirmativa que apresenta 
ERRO de grafia. 
 
(A) As berinjelas e os jilós estão frescos. 
(B) O tráfego atrapalha as entregas feitas de bicicleta. 
(C) Os produtos orgânicos são divulgados atravéz da 
internet. 
(D) Com o nascimento das crianças mudamos os 
hábitos alimentares. 

 
14. Considerando a norma-padrão da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa em que o plural do 
substantivo composto está INADEQUADO. 
 
(A) Quartas-feiras. 
(B) Bananas-prata. 
(C) Vices-diretores. 
(D) Estrelas-do-mar. 

 
15. Em relação à adequação linguística, há ERRO de 
concordância em: 
 
(A) Fazem dez anos que não comemos carne. 
(B) Os consumidores têm descontos variados. 
(C) Elas mesmas solicitaram alimentos orgânicos.  
(D) Há bastantes frutas e legumes frescos na cozinha. 

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
16. Para adicionar marcadores e numeração em um 
texto editado com o BrOffice Writer, Configuração Local, 
Idioma Português-Brasil, deve-se acessar o Menu:  
 
(A) Exibir. 
(B) Inserir. 
(C) Arquivo. 
(D) Formatar. 
 
17. No BrOffice Writer, Configuração Local, Idioma 
Português-Brasil, o AutoTexto “insere rapidamente um 
texto formatado, inclusive com figuras, tabelas e campos 
ao ser digitado um atalho e pressionado _______”. 
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
afirmativa anterior. 
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(A) F2 
(B) F3 
(C) F7 
(D) F8 
 

18. Para atualizar campos selecionados, fazendo uso 
do Microsoft Word 2013, Configuração Local, Idioma 
Português-Brasil, basta usar a seguinte tecla de função: 
 

(A) F5 
(B) F7 
(C) F9 
(D) F11 
 

19. A régua é uma ferramenta muito importante para 
quem está editando um texto no Microsoft Word 2013, 
Configuração Local, Idioma Português-Brasil. Para ativar 
a régua basta utilizar: 
 

(A) CTRL + SHIFT + F7 
(B) CTRL + SHIFT + F8 
(C) CTRL + SHIFT + F9 
(D) CTRL + SHIFT + F10   
 

20. No Microsoft Excel 2013, Configuração Local, 
Idioma Português-Brasil, tal função da categoria 
estatística conta, em um intervalo de células, quantas 
vezes certa informação ocorre. Trata-se de: 
 

(A) SOMA 
(B) SOMASE 
(C) CONT.SE 
(D) CONT.NUM  
 

21. Considerando o BrOffice Cal, Configuração Local, 
Idioma Português-Brasil, “na opção Exibir > Barra de 
ferramentas localizada na barra de ____________ é 
possível selecionar as barras que ficarão ativas.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
afirmativa anterior. 
 

(A) Menus 
(B) Fórmula 
(C) Objetos 
(D) Funções  

 

22. Os componentes que podem prejudicar, mesmo 
que de forma temporária, ou até mesmo 
permanentemente, são considerados uma ameaça aos 
sistemas de informação. Uma dessas ameaças são 
pessoas que quebram sistemas de segurança e sistemas 
de proteção a software, para proveito próprio. Assinale-a. 

 

(A) Carder. 
(B) Crackers. 
 (C) Phreaker. 
 (D) Gray Hat.     
                                                                                
23. “Envio de mensagens de e-mail em grande número 
(sem autorização dos destinatários).” A afirmativa se 
refere a: 
 
(A) Vírus. 

(B) Spam. 
(C) Worm. 
(D) Trojan. 
 
24. “Programa que armazena todas as informações que 
um usuário digitou em um micro infectado por esse tipo 
de programa”. A afirmativa se refere a: 
 

(A) Adware. 
(B) Spyware. 
(C) Keylogger. 
(D) Screenlogger. 

 

25. “Tipo de ataque que objetiva fazer com que o 
computador/servidor pare de responder às 
requisições/solicitações e, com isso, paralisem os serviços 
que nele estão hospedados.” Trata-se de: 
 
(A) Ping of death. 
(B) SYN Flooding. 
(C) Buffer Overflow. 
(D) DoS (Denial of Service). 

  

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

26. Pequim é a capital da China, sendo também 
conhecida como Beijing, devido a uma transcrição 
fonética do alfabeto romano para o Mandarim. Pequim é 
uma das regiões mais visitadas no país; atrai turistas por 
sua história contada por meio de palácios suntuosos, 
templos, parques e jardins. No município encontram-se 
alguns patrimônios mundiais como: 
 

(A) Taj Mahal. 
(B) Machu Picchu. 
(C) Grande Muralha. 
(D) Castelo de Kronborg. 

 

27. A guerra de Troia, luta entre gregos e troianos, foi 
narrada por Homero, na sua obra “Ilíada”. Estudos 
arqueológicos, antigos (do século XIX) e recentes (de 
1993), confirmaram a existência da cidade de Troia. 
Segundo o arqueólogo Manfred Korfmann, “esqueletos 
humanos, inscrições de cerâmica e as próprias muralhas 
da cidade comprovam que Troia foi atacada diversas 
vezes em um curto período de tempo, vindo a sucumbir 
completamente. Sua existência foi comprovada e 
encontrava nas redondezas da atual Istambul, na 
Turquia, entre os dois continentes”. Assinale-os.  
 

(A) África e Ásia. 
(B) Europa e Ásia. 
(C) América e Ásia.  
(D) Oceania e Antártida. 

 

28. A unificação da Itália foi um processo de união 
entre os vários reinos que compunham a Península 
Itálica, após a expulsão dos austríacos. Ocorreu na 
segunda metade do século XIX e terminou em 1871. A 
Itália é um país europeu localizado no sul do continente; 
seu território é banhado pelo mar: 
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(A) Negro. 
(B) Báltico. 
(C) Vermelho. 
(D) Mediterrâneo. 

 
29. O Ministério da Economia informou nesta segunda-
feira (12) que a balança comercial registrou, até este 
domingo, superávit de US$ 633 milhões no início de 
agosto. 

(Disponível em: 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/08/12/balanca-

comercial-inicia-agosto-com-superavit-de-us-633-milhoes.ghtml.  
Acesso em: 12/08/2019.) 

 

Quanto ao superávit, é correto afirmar que: 
 

(A) Ocorre quando as importações superam as exportações. 
(B) Ocorre quando as exportações superam as importações. 
(C) Acontece quando o número de importações e de 
exportações são equivalentes. 
(D) Refere-se ao conjunto de tudo o que é importado e 
exportado entre os países. 

 

30. A Ministra alemã do Meio Ambiente, Svenja Schulze, 
defendeu (...) que seu país continue apoiando a preservação 
da Amazônia, mas que não deve “ficar dando dinheiro” se os 
índices mostram um aumento no desmate. O atual Ministro do 
Meio Ambiente do Brasil é: 
 
(A) Blairo Maggi. 
(B) Ricardo Salles. 
(C) Ricardo Galvão. 
(D) Augusto Heleno. 

 

 


