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ELETRONORTE 
Caderno de Questões 

 

NÍVEL SUPERIOR  
(PROVA APLICADA PARA CANDIDATOS DE BRASÍLIA, BOA VISTA E PORTO VELHO) 

 
Data: 08/12/2018  

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 10/12 (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, das 09h00 
às 16h00 (horário de Brasília) do dia 10/12/2018. 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. Assinale a alternativa correta em relação à 
conjugação verbal, de acordo com a norma-
padrão da Língua Portuguesa. 

 
(A) A contabilidade preveu gastos maiores 

para o próximo mês. 
(B) A professora interviu e a briga foi 

contida. 
(C) Os policiais deteram o suspeito de 

furto. 
(D) Os alunos repuseram as aulas perdidas 

nos primeiros dias de férias. 
 

 
2. Assinale a alternativa em que TODAS as 

palavras estão escritas corretamente, 
conforme a norma-padrão da Língua 
Portuguesa. 

 
(A) exílio/ discípulo/ pajem  
(B) ancioso/ rechaçar/ redulto  
(C) desinteria/ privilégio/ enchame 
(D) fuzível/ enchurrada/ ergonômico  
 

 
3. De acordo com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa, assinale a alternativa correta 
em relação à concordância. 

 
(A) Já há ajudantes suficiente para o 

evento beneficente. 
(B) É proibido entrada de menores 

desacompanhados de um responsável. 
(C) As fotos estavam anexo à mensagem 

anterior. 
(D) Bateu 8 horas no relógio da torre. 
 

 
4. Leia a oração abaixo. 
 
 Precisam-se de vendedores com 

experiência, pois, após o último furto, o 
proprietário não reouve seus produtos. 

 
 É correto afirmar que na oração acima 

ocorre um ERRO de 
 

(A) concordância verbal. 

(B) ortografia. 
(C) pontuação. 
(D) conjugação verbal. 
 

 
5. Assinale a alternativa correta em relação 
à acentuação gráfica. 
 

(A) Após pegar o manuscrito, não foi 
possível traduzí-lo.  

(B) A inocência do réu era indubitável.  
(C) Precisamos achar a raíz do problema. 
(D) Leve quantos ítens forem necessários. 
 

 
MATEMÁTICA 

 
6. Uma barraca de tiro ao alvo de um parque 

de diversões dará um prêmio de R$ 30,00 
ao participante, cada vez que ele acertar o 
alvo. Por outro lado, cada vez que ele errar 
o alvo, deverá pagar R$ 20,00. Não há 
cobrança inicial para participar do jogo. 
Josué deu 40 tiros e não recebeu e nem 
pagou nada. Então, o número de vezes que 
Josué errou o alvo foi 
 
(A) 16. 
(B) 18. 
(C) 21. 
(D) 24. 
 

 
7. A capacidade do tanque de combustível de 

um determinado carro é de 60 litros de 
gasolina. O tanque de combustível foi 
abastecido completamente somente com 
gasolina, no posto A, cuja densidade é de 
850 gramas por litro. Após ter gasto dois 
terços do tanque, o mesmo foi abastecido e 
completado com gasolina no posto B, cuja 
densidade da gasolina era de 900 gramas 
por litro. Então, a massa total de 
combustível no tanque, em quilogramas, 
passou a ser 
 
(A) 51,0. 
(B) 52,5. 
(C) 53,0. 
(D) 53,5. 
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8. Thais comprou 115 gramas de salame 

pagando R$ 6,22, então, um quilograma 
desse salame custa  
 
(A) R$ 54,09. 
(B) R$ 54,69. 
(C) R$ 55,60. 
(D) R$ 53,90. 
 

 
9. Karina aplicou uma determinada quantia, a 

taxa de juros simples de 0,75% ao mês e, 
após 2 anos, verificou que o valor de juros 
foi de R$ 1.980,00. Então, o valor 
resgatado por Karina foi 
 
(A) R$ 10.980,00. 
(B) R$ 11.980,00. 
(C) R$ 12.980,00. 
(D) R$ 15.980,00. 
 

 
10. Soraya compra, mensalmente, numa 

mesma farmácia, sempre a mesma 
quantidade de um remédio que custa R$ 
12,00 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 diminuído 
10%. Devido a esse desconto, concluiu que 
o dinheiro levado era a quantia exata para 
comprar cinco unidades a mais em relação 
à quantidade habitualmente comprada. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
quantia que Soraya levava mensalmente 
para fazer a compra. 
 
(A) R$ 240,00. 
(B) R$ 270,00. 
(C) R$ 280,00. 
(D) R$ 300,00. 
 
 

 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE 
INFORMÁTICA 

 
 
11. Assinale a alternativa correta acerca do 

recurso “Letra capitular” do software Word 
2010. 

 
(A) Aplica em uma ou mais letras, no início 

de um parágrafo ou uma seção, um 
formato de letra grande e em maiúscula 
como um elemento decorativo.  

(B) Pode-se editar uma letra capitular 
alterando o seu tamanho, sua cor e o 
seu ângulo (rotação). 

(C) A letra Capitular fica fixa no documento 
sempre no início do parágrafo. 

(D) É possível ajustar a distância entre a 
letra Capitular e o texto ao redor. 

 

 
12. Assinale a alternativa correta para o 

recurso “Buscar” encontrado no navegador 
Google Chrome. 

 
(A) Procura nas páginas da rede mundial 

da internet por um assunto desejado. 
(B) Pesquisa em uma página da web por 

uma palavra ou frase específica. 
(C) Inspeciona a veracidade de um site, 

buscando por autenticações, evitando 
possíveis vírus que capturam dados do 
usuário. 

(D) Lista as páginas da web visitadas 
recentemente. 

 

 
13. Assinale a alternativa correta para o 

comando de atalho padrão aplicado no 
Word 2010 para formatar as letras com 
versalete. 
 
(A) CTRL + SHIFT + Q 
(B) CTRL + U 
(C) CTRL + SHIFT + K 
(D) CTRL + SHIFT + H 
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14. Assinale a alternativa correta para o 
comando de atalho padrão aplicado no 
Excel 2010 para selecionar a coluna inteira. 
 
(A) SHIFT + Barra de espaço. 
(B) CTRL + Barra de espaço. 
(C) CTRL + SHIFT + Barra de espaço. 
(D) ALT + Barra de espaço. 
 

 
15. Assinale a alternativa que apresenta a 

função do atalho Ctrl+Shift+Del, no Internet 
Explorer. 
 
(A) Abrir uma nova aba. 
(B) Abrir a janela de limpeza de histórico 

do navegador. 
(C) Fechar o navegador. 
(D) Atualizar página. 
 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
16. O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, e 

o primeiro-ministro ___________, Pedro 
Sánchez, assinaram um acordo para 
estreitar as relações bilaterais entre os dois 
países no dia 22 de novembro, durante 
encontro histórico em Havana. Esta é 
a primeira visita de um governante do país 
a Cuba nos últimos 32 anos. 

 
 Assinale a alternativa que preenche 

corretamente a lacuna acima. 
 
 (A) da Espanha 

(B) da Colômbia 
(C) do México 
(D) da Argentina 
 

 
17. Observe a manchete: 

 
Bitcoin recua para menos de US$ 4.500 e  

renova mínima em 2018  
 

https://economia.uol.com.br/noticias/reuters
/2018/11/20/bitcoin-recua-para-menos-de-

us4500-e-renova-minima-em-2018.htm  
 

 O bitcoin é: 
 

(A) a moeda virtual mais conhecida do 
mundo. 

(B) a moeda usada na Grã-Bretanha desde 
2011. 

(C) uma das moedas usadas pelos bancos 
chineses para negociação com os 
Estados Unidos. 

(D) uma das partes do Facebook 
negociadas na bolsa norte-americana. 

 

 
18. O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou 

Marcos Pontes como futuro ministro da 
Ciência e Tecnologia. Ele é 

 
 (A) um pesquisador das Forças 

Armadas. 

(B) o primeiro astronauta brasileiro a ir 
para o espaço. 

(C) um dos pioneiros no Brasil em 
pesquisas meteorológicas. 

(D) o deputado federal mais votado nas 
últimas eleições. 

 

 
19. “O Reino Unido e a União Europeia 

finalizaram nesta quinta-feira, 22 de 
novembro, mais uma etapa das 
negociações do Brexit, com a elaboração 
da declaração política que acompanhará o 
acordo de saída do país do bloco.”  

(https://internacional.estadao.com.br) 
 
 Sobre o assunto, assinale a alternativa 

correta. 
 

(A) A ausência de fronteira entre as duas 
Irlandas é uma condição apontada como 
a mais negociável para o Brexit.  
 

(B) Após o anúncio do projeto, a libra 
esterlina baixou consideravelmente 
frente ao dólar.  

 
(C) O esboço, que não tem força legal, 

prevê a ampliação do período de 
transição para até 2022.  

 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/miguel-diaz-canel
http://tudo-sobre.estadao.com.br/pedro-sanchez
http://tudo-sobre.estadao.com.br/pedro-sanchez
https://tudo-sobre.estadao.com.br/havana-cuba
https://tudo-sobre.estadao.com.br/cuba-america-central
https://tudo-sobre.estadao.com.br/espanha-europa
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2018/11/20/bitcoin-recua-para-menos-de-us4500-e-renova-minima-em-2018.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2018/11/20/bitcoin-recua-para-menos-de-us4500-e-renova-minima-em-2018.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2018/11/20/bitcoin-recua-para-menos-de-us4500-e-renova-minima-em-2018.htm
https://busca.estadao.com.br/?q=Reino+Unido+
https://busca.estadao.com.br/?q=Uni%C3%A3o%20Europeia
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(D) May disse no Parlamento que o Reino 

Unido excluirá Gibraltar das 
negociações sobre a futura relação do 
país com a União Europeia (UE). 

 

 
20. “As autoridades e os profissionais da área 

da saúde estão preocupadas com um risco 
que se aproxima com a chegada do verão, 
no Brasil. O Brasil teve 1.311 casos 
confirmados da doença em 2018. O auge 
do surto foi nos primeiros meses do ano, 
que também concentraram a maioria das 
450 mortes. Só em 2018 o estado vacinou 
8 milhões de pessoas. Somando os 
números dos anos anteriores, já são mais 
de 22 milhões.” (https://g1.globo.com) 

 
O trecho acima faz referência à 

 
 (A)  Dengue. 

(B) Sarampo. 
(C) Hepatite A. 
(D) Febre Amarela. 

 

https://g1.globo.com/

