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ELETRONORTE 
Caderno de Questões 

 

NÍVEL SUPERIOR 
 

Data: 02/12/2018  
Número de questões: 20 (questões objetiva) 

 

 
 

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 2h, 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. Só será permitido ao candidato retirar-se do local de 
realização das provas levando o caderno de questões, após 
1 (uma) hora do seu inicio. 

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 
03/12 (gabarito provisório) e 18/01/2019 (gabarito oficial).  

12. Os recursos referentes às questões aplicadas nas provas e 
respectivas respostas corretas publicadas em gabarito 
provisório, só serão aceitos, no  dia 04/12/2018. O 
candidato deve preencher o formulário, conforme modelo 
disponível para download no sítio do CIEE na internet 
(www.ciee.org.br) e enviar para o e-mail 
processoseletivo.eletronorte@ciee.org.br 

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. 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 a partir 05/02/2019, 
no sítio do CIEE na internet. 

16. O processo seletivo terá validade até 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado por igual período a critério da 
ELETRONORTE. 

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 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. De acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa correta 
em relação aos pronomes e sua colocação. 

 
(A) Não esqueça-se das sacolas antes de 

sair. 
(B) Me entregaram as fichas, agora irei 

preenchê-las. 
(C) Entre mim e você há uma grande 

amizade. 
(D) Esses exercícios são para mim fazer. 

 
2. De acordo com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa, assinale a alternativa correta 
em relação à conjugação verbal. 

 
(A) A cantora tinha talento, mas a plateia 

não se entreteu. 
(B) Se eles se propossem a entregar os 

relatórios antes das 18h, 
conseguiríamos adiantar o restante do 
trabalho. 

(C) Após o ocorrido, toda a sala se manteu 
em silêncio. 

(D) A turista reouve sua bolsa após a 
confusão na praia. 

 
3. De acordo com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa, assinale a alternativa correta 
em relação à concordância nominal. 

 
(A) Os convites estavam anexo ao e-mail 

enviado anteriormente. 
(B) A atleta foi campeã dos 50 metros 

rasos, recebendo o grande prêmio da 
noite. 

(C) A diária abrange somente o quarto, wi-
fi e café da manhã não estão incluso. 

(D) Ficaram bastantes felizes após 
efetuarem a compra do apartamento. 

 
4. Assinale a alternativa em que todas as 

apalavras estão escritas corretamente, de 
acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa. 

 
(A) dijuntor/ ensolação/ enchaqueca 
(B) açafrão/ vicissitude/ anseio 

(C) perceveijo/ esteriótipo/ feiche  
(D) indultor/ fascínio/ pixar  
 

 
5. Assinale a alternativa correta em relação à 

acentuação gráfica. 
 

(A) O projeto era inexequível e as contas 
muito altas.  

(B) Castanha-de-cajú faz bem para a 
saúde. 

(C) As tempestades de novembro 
destróem casas e derrubam árvores. 

(D) Tentou dissuadí-lo, mas não obteve 
sucesso. 

 
MATEMÁTICA 

 
6. Juan percorreu, com a sua bicicleta, 25,2 

quilômetros em duas horas. A velocidade 
média de Juan nesse percurso, em metros 
por segundo, é de 

 
(A) 3,5. 
(B) 4,0.  
(C) 35. 
(D) 40. 

 
7. Para construir uma ponte numa rodovia 

estadual, 24 operários levaram 56 dias 
trabalhando 6 horas por dia. Se fosse 
construída outra ponte idêntica a essa e, 
nessa construção fossem contratados 42 
operários com as mesmas qualificações 
que os primeiros, trabalhando 8 horas por 
dia, o tempo gasto, em dias, para construir 
essa nova ponte seria 

 
(A) 15. 
(B) 18. 
(C) 21. 
(D) 24. 

 
8. Três decímetros cúbicos, de um 

determinado produto, pesam 4,5 kg. Então, 
um centímetro cúbico desse produto, em 
decigramas, pesa 

 
(A) 0,15. 
(B) 1,5. 
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(C) 15. 
(D) 150.  

9. Nelson comprou um celular numa 
determinada loja. A loja concede 20% de 
desconto para pagamento à vista. Nelson 
conversou com o vendedor que concedeu 
mais 5% sobre o preço à vista e, dessa 
forma, ele pagou R$ 1.824,00. O valor 
desse celular, sem nenhum desconto, é 

 
(A) R$ 2.300,00. 
(B) R$ 2.400,00. 
(C) R$ 2.500,00. 
(D) R$ 2.600,00. 

 
10. Larissa compra, mensalmente, numa 

mesma farmácia, sempre a mesma 
quantidade de um remédio, que custa R$ 
20,00 a unidade. Como já sabe quanto 
deve gastar, leva sempre R$ 30,00 a mais 
do que a quantia necessária para comprar 
tal quantidade, para o caso de eventuais 
despesas extras. Entretanto, um dia, ao 
chegar à farmácia, foi informada de que o 
preço daquele remédio havia aumentado 
10%. Devido a esse reajuste, concluiu que 
o dinheiro levado era a quantia exata para 
comprar uma unidade a menos em relação 
à quantidade habitualmente comprada. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
quantia que Larissa levava mensalmente 
para fazer a compra. 

 
(A) R$ 530,00. 
(B) R$ 550,00. 
(C) R$ 630,00. 
(D) R$ 700,00. 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE 

INFORMÁTICA 
 

11. Assinale a alternativa correta para o 
comando de atalho padrão aplicado no 
Word 2010 para formatar todas as letras 
selecionadas como maiúsculas. 
 
(A) CTRL + SHIFT + W 
(B) CTRL + SHIFT + D 
(C) CTRL + SHIFT + A 
(D) CTRL + SHIFT + H 

 

 
12. Assinale a alternativa correta para a função 

do recurso “Hifenização” do Word 2010. 
 
(A) Cria espaçamento mais uniforme do 

texto do documento através da quebra 
das palavras. 

(B) Distribui todo o texto selecionado 
uniformemente entre as margens, 
proporcionando bordas mais limpas e 
nítidas ao documento. 

(C) Diminui ou aumenta o espaçamento 
entre as letras afim de deixar a leitura 
mais agradável, sem perda do ritmo de 
leitura. 

(D) Aplica levemente um recuo entre as 
margens e o parágrafo. 

 
13. Assinale a alternativa correta para a 

ferramenta do Google Chrome que tem a 
função de apresentar em uma janela as 
páginas abertas da web e informações 
detalhadas em cada processo, como o 
consumo de memória e memória virtual 
usada. Nela podemos finalizar uma página 
para evitar travamentos. 

 
(A) Ferramentas do desenvolvedor. 
(B) Gerenciador de tarefas. 
(C) Gerenciador de favoritos. 
(D) Limpar dados de navegação. 

 
14. Assinale a alternativa correta para o 

comando de atalho padrão aplicado no 
Excel 2010 para abrir a caixa “Ir para". 

 
(A) CTRL + i 
(B) CTRL + F 
(C) DCTRL + L 
(D) CTRL + G  

 
15. Assinale a alternativa correta para a 

categoria de domínio de Instituições do 
governo federal segundo o registro.br 
 
(A) GOV.BR 
(B) ORG.BR 
(C) EDU.BR 
(D) NET.BR 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

16. O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou 
como futuro ministro da Casa Civil o 
deputado federal 

 
 (A)  Magno Malta. 

(B) Marcos Pontes. 
(C) Onyx Lorenzoni. 
(D) Paulo Guedes. 

 
17. Em novembro de 2018, completou-se 3 

anos de uma enorme tragédia ambiental, 
na qual a barragem de rejeitos de uma 
mineradora se rompeu e sua lama atingiu a 
cidade mineira de 

 
(A) Mariana. 
(B) Tiradentes. 
(C) Ouro Preto. 
(D) Montes Claros. 

 
18. Observe a manchete: 
 
Projeto Escola Sem Partido avança na Câmara,  

mas votação é adiada 
 

https://g1.globo.com/politica/noti
cia/2018/11/22/projeto-escola-sem-partido-

avanca-na-camara-mas-votacao-e-
adiada.ghtml  

 
 Este projeto tem como objetivo 
 

(A) impedir que estudantes influenciem uns 
aos outros a respeito de suas 
ideologias. 

(B) permitir que cada escola decida que 
ideologia ensinará aos seus alunos. 

(C) proibir a manifestação de 
posicionamentos políticos, ideológicos 
ou partidários por parte dos 
professores. 

(D) incentivar que os estudantes passem a 
filmar o conteúdo que os professores 
estão ensinando em sala de aula. 

 
 
 

 
19. A equipe econômica do presidente eleito, 

Jair Bolsonaro, informou, no dia 23 de 
novembro, que o empresário Salim Mattar 
aceitou o convite do futuro Ministro da 
Economia, Paulo Guedes, para assumir a 
__________________________________. 
A secretaria será criada como parte da 
estrutura do Ministério da Economia. 

 
(A) Secretaria de Comunicação 
(B) Secretaria de Privatizações 
(C) Secretaria de Assuntos Fundiários 
(D) Secretaria de Educação 
 

 
20. Recentemente, morreu o quadrinista mais 

famoso do mundo, criador de personagens 
como Hulk e Homem-Aranha. Trata-se de 

 
(A) Stan Lee. 
(B) John Updike. 
(C) Paul Theroux. 
(D) Harper Lee. 

 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/11/22/projeto-escola-sem-partido-avanca-na-camara-mas-votacao-e-adiada.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/11/22/projeto-escola-sem-partido-avanca-na-camara-mas-votacao-e-adiada.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/11/22/projeto-escola-sem-partido-avanca-na-camara-mas-votacao-e-adiada.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/11/22/projeto-escola-sem-partido-avanca-na-camara-mas-votacao-e-adiada.ghtml

