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

 
Caderno de Questões 

 

ENSINO MÉDIO 
 

Data: 10/06/2018  
Número de questões: 25 (vinte e cinco) 

 

 
 

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. Após uma hora de permanência no local de realização das provas 

será permitido ao candidato levar 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 11/06 

(gabarito provisório) e 13/07 (gabarito oficial).  
12. Os recursos referentes às questões aplicadas nas provas e 

respectivas respostas corretas publicadas em gabarito provisório, 

só serão aceitos, das 09h00 às 16h00 (horário de Brasília) do dia 
12/06/2018. 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 entregar para o 
seguinte endereço EQSW 304/504 LOTE 02, ED. ATRIUM, 
SUDOESTE-DF.  

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 21/08/2018, no sítio 

do CIEE na internet. 
17. O processo seletivo terá validade de 1 (um) ano, 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/
http://www.ciee.org.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
1) No fragmento “Situado no extremo sul do 
continente africano, o cabo da Boa Esperança 
foi, em 1488, chamado cabo das Tormentas pelo 
navegador português Bartolomeu Dias (1450 - 
1500), em razão de lá se deparar com violentos 
vendavais e tempestades.”, as palavras 
sublinhadas, morfologicamente, classificam-se 
como: 
 
a) Artigo. 
b) Adjetivo. 
c) Pronome. 
d) Substantivo. 
 

2) Em relação ao gênero do substantivo, analisar 
os itens abaixo: 
 
I - O feminino de “patrão” é “patroa”. 
II - O feminino de “sultão” é “sultoa”. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

3) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna 
abaixo CORRETAMENTE com o verbo no futuro 
do subjuntivo: 
 
Se ele __________ a concentração, obterá nota 
máxima. 
 
a) manter 
b) manteres 
c) mantiver 
d) mantiveres 
 

4) Em relação à ortografia, marcar C para as 
palavras Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Enxarcar. 
(---) Mexerico. 
(---) Inxaço. 
 
a) C - C - C. 
b) E - E - E. 
c) E - C - E. 
d) C - E - C. 
 

5) Assinalar a alternativa que apresenta dígrafo: 
 
a) Crescimento. 
b) Escada. 
c) Lei. 
d) Saúde. 
 

6) Todas as palavras sublinhadas abaixo são 
advérbios, EXCETO: 
 
a) Beba a água rapidamente. 
b) Silenciosamente, o homem retirou-se. 
c) Moramos longe do centro da cidade. 
d) Todos estão contra mim. 
 

 
7) Em “Ilumine-se o campo para o futebol na 
aldeia”, a palavra sublinhada classifica-se, 
morfologicamente, como: 
 
a) Adjetivo. 
b) Artigo. 
c) Pronome. 
d) Verbo. 
 

8) Assinalar a alternativa cuja correlação singular 
- plural está CORRETA: 
 
a) Cristão - cristões. 
b) Cidadão - cidadãos. 
c) Pão - pãos. 
d) Sótão - sótões. 
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9) Em relação à ortografia, todas as alternativas 
estão corretas, EXCETO: 
 
a) Ascenção. 
b) Atenção. 
c) Contenção. 
d) Retenção. 
 

10) Na frase “Chegamos até a esquina”, a 
palavra sublinhada é: 
 
a) Adjetivo. 
b) Conjunção. 
c) Preposição. 
d) Substantivo. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
11) Considerando-se o Word 2010, sobre o 
comando Inserir Tabela, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Permite que você especifique as 

dimensões e o formato da tabela antes da 
inserção da tabela em um documento. 

b) Auxilia para formatar uma caixa de texto. 
c) Vincula informações do texto que você redigiu 

com os gráficos realizados. 
d) Revisa os valores por você editados, 

transformando em tabela em um documento. 
 

12) A tecla de atalho Ctrl+I, no Word 2007, serve 
para aplicar: 
 
a) Subscrito. 
b) Itálico. 
c) Sobrescrito. 
d) Tachado. 
 

 

13) Considerando-se a figura abaixo, extraída da 
interface do Excel 2010: 
 

 
 
O grupo Classificar e Filtrar está disponível na 
guia:  
 
a) Dados.  
b) Revisão. 
c) Layout de Página. 
d) Fórmulas. 
 

14) De acordo com o Outlook 2007, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - Ao escrever um e-mail o usuário poderá 

restringir a sua permissão, deste modo, 
poderá impedir que as pessoas que 
receberem a mensagem encaminhem a outra 
pessoa. 

II - Cada e-mail pode ser enviado para no 
máximo duas pessoas diferentes, sendo uma 
no campo “para” e outra no campo “C.c”, uma 
vez que cada campo aceita somente um 
destinatário. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

15) Considerando-se o Internet Explorer 9, as 
opções Arquivo, Editar, Exibir, Favoritos, 
Ferramentas e Ajuda, estão disponível na barra 
de: 
 
a) Comandos. 
b) Favoritos. 
c) Status. 
d) Menus. 
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MATEMÁTICA 

 
16) Em uma liquidação, o preço de uma 
televisão, com um desconto de 20%, é de 
R$ 460,00. Qual é o preço dessa mesma 
televisão sem o desconto? 
 
a) R$ 575,00 
b) R$ 580,00 
c) R$ 590,00 
d) R$ 600,00 
 

 
17) Bruno comprou uma calça no valor de 
R$ 80,00. Sabendo-se que ele recebeu um 
desconto de 15% sobre esse valor, ao todo, 
quanto ele pagou por essa calça? 
 
a) R$ 68,00 
b) R$ 67,00 
c) R$ 66,00 
d) R$ 64,00 
 

18) Determinada prova objetiva de concurso 
público será composta por 30 questões, que 
serão igualmente divididas em cada uma das 
áreas, que são português, matemática e 
conhecimentos específicos. Com base nisso, é 
CORRETO afirmar que cada uma das áreas 
terá: 
 
a) 20 questões. 
b) 15 questões. 
c) 12 questões. 
d) 10 questões. 
 

19) Fernando deverá separar em caixas 72 
maçãs. Para que todas as caixas tenham 
exatamente 9 maçãs, de quantas caixas 
Fernando precisará? 
 
a) 8 
b) 9 
c) 10 
d) 12 
 

20) Ao realizar certa campanha de arrecadação 
de alimentos em uma turma, foi solicitado que 
cada aluno contribuísse com três quilogramas de 
alimentos não perecíveis. Sabendo-se que a 
turma possui ao todo 12 alunos, quantos 
quilogramas de alimentos serão arrecadados ao 
todo? 
 
a) 28 
b) 30 
c) 34 
d) 36 
 

21) Gabriela precisa entregar uma encomenda 
de 3.680 doces para um aniversário. Sabendo-
se que já foram feitos 2.391 doces, quantos 
doces ainda faltam para que Gabriela entregue a 
encomenda? 
 
a) 989 
b) 1.029 
c) 1.289 
d) 1.349 
 

 
22) As cadeiras, em certa sala de cinema, estão 
organizadas em 12 fileiras com 9 cadeiras em 
cada fileira. Sendo assim, quantas cadeiras há 
ao todo nessa sala de cinema? 
 
a) 96 
b) 104 
c) 108 
d) 112 
 

23) Em determinado dia em certa loja de 
vestuário, foram vendidas 84 peças de roupa no 
turno da manhã, 128 no turno da tarde e 36 no 
turno da noite. Quantas peças de roupa essa loja 
vendeu ao todo nesse dia? 
 
a) 236 
b) 248 
c) 256 
d) 260 
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24) Em certo setor administrativo, foram emitidos 
264 relatórios no turno da manhã e 373 no turno 
da tarde. Considerando-se que esse setor não 
trabalha no turno da noite, ao todo, quantos 
relatórios foram emitidos? 
 
a) 597 
b) 637 
c) 673 
d) 742 
 

25) Certa loja vende cada saco de cimento pelo 
valor de R$ 22,00. Renato comprou 3 sacos para 
realizar uma obra e pagou a compra com uma 
cédula de R$ 100,00. Com base nessa 
informação, qual o valor total do troco recebido 
por ele? 
 
a) R$ 65,00 
b) R$ 56,00 
c) R$ 34,00 
d) R$ 12,00 
 

 


