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SEPLAG 
Caderno de Questões 

 
DIREITO 

 
Data: 09/12/2018  

Número de questões: 30 (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 
1h30min., 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 
10/12/2018 (gabarito provisório) e 21/01/2019 (gabarito 
oficial).  

12. Os recursos referentes às questões aplicadas nas provas e 
respectivas respostas corretas publicadas em gabarito 
provisório, só serão aceitos no dia 11/12/2018. 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.brasilia@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 21/01/2019, 
no sítio do CIEE na internet. 

16. O processo seletivo terá validade até 1 (um) ano, a partir da 
homologação do resultado, podendo ser prorrogado a 
critério da SEPLAG. 

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 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1. Assinale a alternativa em que a palavra em 
destaque pertence à mesma classe de 
palavras que a destacada na frase abaixo. 

 

Resolveram cantar. Um pegou o 
cavaquinho, os outros suas caixas de 
fósforo e começaram a lembrar sambas 
antigos. 
 

(A) A princípio, bastaria ter saúde, dinheiro 
e amor, o que já é um pacote louvável, 
mas nossos desejos são ainda mais 
complexos.  

(B) Na Itália, quando soarem os sinos à 
meia-noite, todo mundo atirará pelas 
janelas as panelas velhas e os vasos 
rachados.  

(C) Já repararam como é bom dizer "o ano 
passado"? É como quem já tivesse 
atravessado um rio, deixando tudo na 
outra margem... 

(D) É importante pensar-se ao extremo, 
buscar lá dentro o que nos mobiliza, 
instiga e conduz, mas sem exigir-se 
desumanamente. 

 
2. Assinale a alternativa em que todas as 

palavras estejam escritas corretamente, de 
acordo com o contexto e com a norma-
padrão da Língua Portuguesa. 
 

(A) Não demonstrava destresa alguma. 
(B) O que significa esse asterístico ao fim 

da frase? 
(C) Não advinharam o valor do produto. 
(D) Vamos ao jantar beneficente? 

 
 

3. Analise as frases abaixo. 
 

I. O aviso era claro e pedia para não 
mecher nos objetos. 

II. Não deveria ser preciso exigir respeito. 
Demonstrá-lo é obrigação. 

III. Estavam anciosos pela chegada do 
convidado. 

 

 Todas as palavras estão corretamente 
grafadas na(s) frase(s) contida(s) em 
 

(A) II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 
 

 

4. Assinale a alternativa em que todas as 
palavras estejam grafadas corretamente, de 
acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa. 
 

(A) reutilização / antiinflamatório / 
descanço. 

(B) vicesuplente / impecilho / irrequieto. 
(C) antisséptico / preestabelecer / excesso. 
(D) panamericano / arquiinimigo / aminésia. 

 

5. Analise as frases abaixo quanto à 
ocorrência de crase. 
 

I. Os réus estavam frente à frente. 
II. A reunião será realizada às dezoito 

horas. 
III. Ontem, o escritório se encontrava às 

avessas. 
 

 Estão corretas as frases contidas em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

 

6. Assinale a alternativa correta quanto à 
concordância verbal, de acordo com a 
norma-padrão da Língua Portuguesa. 
 

(A) Vende-se ternos. 
(B) Precisa-se de estagiários. 
(C) Vão fazer três anos que ela parou de 

trabalhar. 
(D) Existe sérios problemas no setor. 

 

7. Analise a frase abaixo. 
 

O aviso não é para todos. Refiro-
me à quem nunca esteve presente nas 
reuniões. 
 

A frase acima apresenta um ERRO de 
 

(A) acentuação.  
(B) ocorrência de crase. 
(C) concordância nominal. 
(D) concordância verbal. 
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8. Assinale a alternativa INCORRETA quanto 
à concordância nominal, de acordo com a 
norma padrão da Língua Portuguesa. 
 

(A) A taça e o prato dourado estão na 
gaveta. 

(B) Alegria é benéfica para todos! 
(C) É proibido visitação das instalações 

durante horário comercial. 
(D) Por gentileza, leia as instruções 

anexas. 
 

9. Analise as frases abaixo: 
 

I. ___________ várias medidas no setor. 
II. Agora eu e você estamos ________. 
III. Seus filhos estão _____? 
 

 Assinale a alternativa que completa 
corretamente as respectivas lacunas acima. 

 

(A) São precisas / quite / só 
(B) É preciso / quites / só 
(C) É preciso / quite / sós 
(D) São precisas / quites / sós 

 

10. Analise as frases abaixo. 
 

I. Esse produto de látex é de origem 
européia.  

II. O juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri 
determinou também que a quebra das 
condições fossem comunicadas com 
antecedência. 

III. Qual o horário do seu vôo para 
Aracaju? 

 

 Todas as palavras estão corretamente 
acentuadas na(s) frase(s) contida(s) em 
 

(A) II, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I, II e III. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMÁTICA 
11. Assinale a alternativa que apresenta a 

função do botão abaixo, presente no MS 
Word. 

 

 
 
 
 
(A) Centralizar o texto na página. 
(B) Escolher o espaçamento entre as 

linhas do texto ou entre parágrafos. 
(C) Criar uma lista de marcadores. 
(D) Aumentar recuo. 

 
12. Sobre o documento abaixo, do MS Word,  
analise as seguintes proposições. 
 
 

 

I. O texto está em itálico. 
II. O texto está alinhado à esquerda. 
III. O texto está justificado.  
 

 Está correto o que se afirma apenas em 
 

(A) I. 
(B) I e II. 
(C) I e III. 
(D) II. 
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13. Sobre a exclusão de slides no Power Point, 

analise as proposições abaixo. 
 

I. Para excluir um único slide, clique com 
o botão direito e selecione Excluir 
Slide. 

II. Para excluir vários slides, mantenha 
pressionada a tecla Ctrl e selecione os 
slides. Em seguida, clique com botão 
direito e selecione Excluir Slide. 

III. Para excluir uma sequência de slides, 
mantenha pressionada a tecla Shift e 
selecione a sequência. Em seguida, 
clique com o botão direito e 
selecione Excluir Slide. 

 

 Está correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

 
14. No Power Point, quando queremos que 

todos os slides contenham as mesmas 
fontes e imagens (como logotipos), 
poderemos fazer essas alterações em um 
só lugar, no Slide ________, e elas serão 
aplicadas a todos os slides.  

 

 Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna acima. 

 

(A) Primário 
(B) Secundário 
(C) Mestre 
(D) Assistente 

 
15. Observe a planilha abaixo, do MS Excel. 
 

 
 
 
 
 
Considerando a fórmula utilizada, assinale 
qual conteúdo aparecerá em C2. 
 

(A) R$ 250,00 
(B) R$ 498,00 
(C) R$ 1.000,00 
(D) #VALOR! 
 

16. Sobre a Formatação Condicional, no MS 
Excel, analise as proposições abaixo. 

 

I. Usa-se um formato condicional para 
ajudar a explorar visualmente e a 
analisar os dados, detectar problemas 
críticos e identificar padrões e 
tendências. 

II. É possível aplicar a formatação 
condicional a um intervalo de células, a 
uma tabela do Excel ou a um relatório 
de Tabela Dinâmica. 

III. Não é possível usar formatação 
condicional em referências externas a 
outra pasta de trabalho. 

 

 Está correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

 
17. Sobre confirmações de leitura e 

notificações de entrega do MS Outlook, 
analise as proposições abaixo. 
 

I. Uma confirmação de entrega confirma 
a entrega de seu e-mail na caixa de 
correio do destinatário, o que não 
significa que o destinatário o viu ou leu. 
Uma confirmação de leitura confirma 
que sua mensagem foi aberta. 

II. O destinatário da mensagem pode 
recusar enviar confirmações de leitura.  

III. Para acompanhar respostas de 
confirmações, abra a mensagem 
original que enviou com uma 
solicitação de confirmação de entrega 
ou leitura. Em geral, essa mensagem 
está localizada na pasta Itens 
Enviados. Na guia mensagem, no 
grupo Mostrar, escolha 
acompanhamento. 

 

 Está correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I, II e III. 
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18. No MS Outlook, para Nova mensagem, 
basta apertar 
 

(A) Alt+H 
(B) Alt+M 
(C) Ctrl+Shift+M 
(D) Ctrl+Shift+N 

 
19. Assinale a alternativa que apresenta a 

função do atalho Ctrl+H nos principais 
navegadores. 
 

(A) Abrir o histórico do navegador. 
(B) Fechar o navegador. 
(C) Ir para o final da página. 
(D) Parar de carregar. 

 
20 Assinale a alternativa que apresenta a 

função do botão abaixo, presente no 
Internet Explorer. 

 
 
 
 

 
 
 
(A) Ir para o início.  
(B) Imprimir. 
(C) Navegação Inprivate. 
(D) Segurança. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
21. O Exame Nacional de Revalidação de 

Diplomas (Revalida) é uma prova criada 
pelos ministérios da Educação e da Saúde 
para simplificar o processo de 
reconhecimento de diplomas emitidos por 
instituições de ensino estrangeiras na 
graduação de 

 

(A) Engenharia. 
(B) Medicina. 
(C) Professor. 
(D) Ciências. 

 
22. O presidente eleito Jair Bolsonaro já está 

anunciando os Ministros que farão parte de 
seu governo. Dentre eles, está o astronauta 
Marcos Pontes escolhido como Ministro  

 

(A) da Educação. 
(B) da Segurança Pública. 
(C) das Relações Exteriores. 

(D) da Ciência e Tecnologia. 
 
 

23. Morreu em novembro deste ano Stan Lee, 
que era 

 

(A) o ator mais antigo de Hollywood. 
(B) o maior especialista em reprodução 

humana do mundo. 
(C) o quadrinista mais famoso do mundo. 
(D) o âncora de TV mais famoso dos EUA. 

 
24. Em novembro deste ano, já se completam 3 

anos que o Brasil passou por um surto de 
um vírus que atingiu principalmente bebês 
que ainda estavam na barriga de suas 
mães. Trata-se da 

 

  (A) zika. 
(B) dengue. 
(C) febre amarela. 
(D) chikungunya. 

 
25. A proposta de lei que torna obrigatória, em 

todas as salas de aula do ensino 
fundamental e médio, a afixação de um 
cartaz com os deveres do professor é 
chamada de 

 

(A) Escola Livre. 
 (B) Ensino Livre. 
 (C) Escola Laica. 
 (D) Escola sem Partido. 

 
26. O presidente eleito Jair Bolsonaro indicou 

como Ministro da Justiça o juiz Sérgio 
Moro, conhecido pela sua atuação na 
operação da Polícia Federal chamada de 

 

 (A) Lava Rápido. 
 (B) Zelotes. 
 (C) Lava Jato. 
 (D) Caligute. 

 
27. Recentemente, cerca de doze mil 

imigrantes chegaram a uma das maiores 
metrópoles do mundo, a Cidade do México. 
Fugindo da miséria nos seus países, o 
destino dos imigrantes é 

 

(A) o Brasil. 
(B) os Estados Unidos. 
(C) o Canadá. 
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(D) o México. 
 
 
28. Com a invasão do homem na natureza, 

construindo residências próximas a áreas 
de preservação, aumentam os perigos 
referentes aos animais silvestres. No 
Paraná, uma bebê foi atacada dentro do 
apartamento onde mora por um(a) 

 

(A) onça pintada. 
(B) tucano. 
(C) cobra. 
(D) macaco bugio. 

 
29. Mark Zuckerberg falou recentemente sobre 

medidas que estão sendo tomadas para 
combater determinados conteúdos na rede 
social da qual ele é executivo-chefe, 
chamada 

 

(A) Instagram. 
(B) WhatsApp. 
(C) Twitter. 
(D) Facebook. 

 
30. No dia 15 de novembro, um viaduto cedeu 

e teve sua estrutura abalada. Este viaduto 
localiza-se na cidade de  

 

(A) Salvador. 
(B) Porto Alegre. 
(C) São Paulo. 
(D)  Belo Horizonte. 


