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ELETRONORTE 
Caderno de Questões 

 

NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 
 

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, 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 à concordância verbal. 

 
(A) Houveram gritos e os vizinhos 

acionaram a polícia. 
(B) Estou aguardando atendimento fazem 

duas horas. 
(C) A maioria não quiseram dar entrevista 

sobre o ocorrido. 
(D) Persistiram por muito tempo os ideais 

impostos pela política anterior. 
 

 
2. De acordo com a norma-padrão da Língua 

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

 
(A) Aspirava ao mais alto cargo na 

corporação. 
(B) Na separação, preferia ficar com a 

casa de praia do que com o chalé. 
(C) Assistiu o julgamento pela televisão. 
(D) Foi advertido por desobedecer as 

regras. 
 

 
3. Assinale a alternativa em que as palavras 

são antônimas. 
 

(A) diligente/ ocioso 
(B) ágil/ ocupado 
(C) prestativo/ dinâmico 
(D) prolífero/ necessário 
 

 
4. Assinale a alternativa correta em relação à 

pontuação. 
 

(A) Todos que entregarem o trabalho com 
antecedência, receberão um ponto a 
mais. 

(B) Márcia, Patrícia e Fernanda, sempre 
foram profissionais muito competentes. 

(C) Na próxima segunda-feira, haverá um 
evento nas dependências do clube. 

(D) Os primeiros clientes, terão desconto 
na compra do produto. 

5. De acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa correta 
em relação à ocorrência de crase. 

 
(A) O acusado não tinha nada à declarar. 
(B) Fomos à pé ao local combinado. 
(C) A cidade à qual iremos possui muitos 

museus. 
(D) Entreguei as fichas à ela. 
 

 
MATEMÁTICA 

 
6. Uma pilha de 26 livros mede 195 

milímetros. Sabendo que todos os livros 
dessa pilha são iguais e tem a mesma 
espessura, então, a espessura de cada 
livro, em milímetros, mede 
 
(A) 6,5. 
(B) 7,5. 
(C) 8,0. 
(D) 8,5.   
 

 
7. Rita gastou um terço do seu salário para 

pagar o aluguel da casa. No supermercado, 
gastou R$ 325,00, sobrando ainda metade 
do seu salário. Então, o salário dela é igual 
a 
 
(A) R$ 1.800,00. 
(B) R$ 1.950,00. 
(C) R$ 2.000,00. 
(D) R$ 2.100,00. 
 

 
8. Isadora participou de uma competição que 

tinha 90 questões objetivas. Nessa 
competição, a cada resposta que ela 
acertasse receberia R$ 27,00 e a cada 
resposta errada ela deveria pagar R$ 
24,00. Isadora acertou 40 questões. Então, 
pode-se afirmar que ela 
 
(A) ganhou R$ 120,00. 
(B) ganhou R$ 24,00. 
(C) não ganhou e nem perdeu. 
(D) perdeu R$ 120,00. 
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9. Marcelo, dono de autopeças automotivos, 
comprou 38 peças que custa R$ 67,90 
cada uma. Assinale a alternativa que 
apresenta a quantia que Marcelo gastou. 
 
(A) R$ 2.580,20. 
(B) R$ 2.720,20. 
(C) R$ 2.670,20. 
(D) R$ 2.490,20.  
 

 
10. Isabella comprou uma blusa que custava 

R$ 88,00. Para pagamento à vista, tem 
desconto de 12,5%. Ela pagou, à vista, a 
quantia de 
 
(A) R$ 75,50. 
(B) R$ 76,00. 
(C) R$ 77,00. 
(D) R$ 78,00. 
 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE 

INFORMÁTICA 
 
11. Assinale a alternativa correta para a 

consequência da ação de aplicar uma 
página em branco em um documento do 
Word 2010, onde o cursor esteja 
posicionado no final do texto. 
 
(A) Uma nova página é criada no início do 

documento, como espécie de Capa. 
(B) Um novo documento com uma única 

página simples é criado para servir de 
rascunho e anotações.  

(C) Uma nova página em branco é criada 
logo após o final do texto. 

(D) Uma divisão no documento é aplicada, 
gerando uma nova seção ou capítulo. 

 

 
 
12. Assinale a alternativa correta para o 

recurso “Criar atalho” do navegador Google 
Chrome. 

 
(A) A página atual fica salva na lista de 

favoritos, podendo ser acessada em 
qualquer momento de forma rápida. 

(B) É criado um atalho da página atual da 
web que ficará disponível e localizado 
na área de trabalho. 

(C) Você pode criar um comando de atalho 
padrão para abrir uma página da web 
de sua preferência. 

(D) A página da web é salva em formato 
pdf para posterior consulta ou 
impressão. 

 

 
13. Assinale a alternativa correta para o 

comando de atalho padrão, aplicado no 
Word 2010, para alternar as letras 
selecionadas entre maiúsculas e 
minúsculas. 
 
(A) CTRL + D. 
(B) SHIFT + F3. 
(C) CTRL + SHIFT + K. 
(D) CTRL + SHIFT + W. 
 

 
14. Assinale a alternativa correta para a função 

do recurso “Mesclar através”, encontrado 
no software Excel 2010. 
 
(A) Combina e centraliza o conteúdo das 

células selecionadas em uma nova e 
maior. 

(B) Mescla as células selecionadas na 
mesma linha em uma única célula 
grande. 

(C) Divide a célula atual em várias células. 
(D) Transforma as células selecionadas em 

uma tabela. 
 

 
15. Assinale a alternativa correta para os 

buscadores da internet atualmente 
utilizados. 
 
(A) Bing, Google e Yahoo. 
(B) Baidu, Instagram e Maps. 
(C) Google Chrome, Internet Explorer e 

Firefox. 
(D) Tinder, Happn e Wapa. 
 
 

 



CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE 
 

 PROVA – NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
 Página 4 de 4 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
16. Recentemente, o estado da Califórnia, nos 

Estados Unidos, passou por um grande 
___________ que causou destruição e 
deixou muitos desabrigados. 

 
 Assinale a alternativa que preenche 

corretamente a lacuna. 
 

(A) terremoto 
(B) incêndio 
(C) temporal 
(D) tornado 

 

 
17. O Programa Mais Médicos do governo 

federal perdeu milhares de médicos 
cubanos depois que Cuba decidiu 
abandonar o Programa. Sobre Cuba, é 
correto afirmar que 

 
(A) o presidente do país é Fidel Castro. 
(B) o país foi o único a enviar médicos para 

o Programa. 
(C) a capital de Cuba é Santa Clara. 
(D) o país é uma ilha localizada no mar do 

Caribe. 
 

 
18. Divulgou-se recentemente que “o Brasil já 

tem uma Itaipu em energia eólica” e que 
este tipo de energia deve se tornar a 
segunda fonte mais importante do país em 
2019. Este tipo de energia é gerada pela 
força  

 
(A) das águas. 
(B) da chuva. 
(C) dos ventos. 
(D) da combustão. 
 

 
19. O dia da Consciência Negra é comemorado 

no Brasil no dia 20 de novembro, pois esta 
data é atribuída 

 
(A) ao dia em que a Princesa Isabel 

sancionou a lei que pôs fim à 
escravidão. 

(B) à morte de Zumbi dos Palmares, líder 
do maior quilombo do período colonial. 

(C) ao dia em que milhares de escravos 
chegaram ao Brasil na época da 
monarquia. 

(D) ao dia em que o primeiro escravo fugiu 
da escravidão. 

 

 
20. O símbolo criado para marcar o fim do 

Império e o início da República no Brasil 
tem seu dia comemorado em 19 de 
novembro. Este símbolo é o(a) 

 
(A) Bandeira do Brasil. 
(B) Hino Nacional. 
(C) Museu do Brasil. 
(D) Brasão da Independência. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


