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SEPLAG 
Caderno de Questões 

 
NÍVEL MÉDIO 

 
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. Leia o trecho abaixo. 
 

 “Lembrava certos políticos da oposição, 
que espinafram o ministro, mas quando 
estão com o ministro ficam mais por baixo 
que tapete de porão.” (Stanislaw Ponte Preta) 

 

 A palavra destacada é um  
 

(A) adjetivo. 
(B) substantivo. 
(C) verbo. 
(D) advérbio. 
 

 
2. Assinale a alternativa em que a palavra em 

destaque pertence à mesma classe de 
palavras que a destacada na frase abaixo. 

 

Se não fosse Obdulio Varela, capitão do 
Uruguai, o Brasil não teria vivido a 
catástrofe de perder a Copa do Mundo, em 
pleno Maracanã, em 1950. (Abram Szajman. 
Folha de S. Paulo, 04/03/99.) 
 

(A) A vida lá em sua casa estava se 
tornando insuportável. 

(B) Ainda por cima era puxa-saco. 
(C) E, como se isto não bastasse, 

implicava com o dono da casa. 
(D) E suspirou cheio de remorso. 

 
 

3. Assinale a única alternativa que apresenta 
mais de um adjetivo. 
 

(A) É dizer como o outro: já que o homem 
não vai ao livro, que vá o livro ao 
homem. 

(B) O fato é que, para terra tão grande, 
vende-se pouco livro no Brasil. Mesmo 
sendo bons e atrativos. 

(C) O livro não exige capital, não tem 
anúncio e nem patrocinador. 

(D) Para qualquer coisa, haverá sempre 
um livro que lhe dará a informação. 

 
4. Analise as frases abaixo: 

 

I. Quase ninguém mais liga agosto ao 
outrora Augusto e, menos ainda, 
lembra que julho/agosto são os únicos 
consecutivos com o mesmo número de 

dias em memória do poderoso 
imperador. 

II. O rei adotou o conselho, mandou 
chamar outro mago e lhe narrou o 
mesmo sonho, pedindo que o 
decifrasse. 

III. Em uma de suas cartas, o romancista 
Gustave Flaubert escreveu: "Que 
grande necrópole é o coração humano! 
Para que irmos aos cemitérios? Basta 
abrirmos as nossas recordações; 
quantos túmulos!". 

 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
correta e respectiva classificação das 
palavras destacadas acima. 
 

(A) substantivo / verbo / adjetivo 
(B) substantivo / verbo / substantivo 
(C) verbo / adjetivo / adjetivo 
(D) adjetivo / verbo / substantivo 

 

5. Assinale a alternativa que apresenta 
substantivos abstratos. 
 

(A) Sabemos de todos os seus esforços. É 
nosso desejo dar-lhe uma prova 
substancial de nosso reconhecimento. 

(B) Mais uma vez, mudou-se. Finalmente, 
deixara de jantar. A comida reduzira-se 
a um sanduíche. 

(C) Vivia nos campos, entre árvores 
refrescantes, cobria-se com os farrapos 
de um lençol adquirido há muito tempo. 

(D) O crânio seco comprimiu-se. Do olho 
amarelado, escorreu um líquido tênue. 

 
 

6. Leia o trecho abaixo. 
 

“Sob a coloração cambiante das horas, um 
pouco de ouro mais pela manhã, um pouco 
mais de púrpura ao crepúsculo – a 
paisagem é a mesma de cada lado 
beirando a estrada da vida.” (Raul Pompéia, O 
Ateneu.) 

 

 O verbo destacado acima está no 
 

(A) futuro. 
(B) pretérito perfeito. 
(C) particípio passado. 
(D)  gerúndio. 
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7. Analise as frases abaixo: 
 

I. Estava com en__aqueca o dia inteiro. 
II. Era dia de fa__ina na casa toda. 
III. O aviso pedia para não me__er nos 

objetos do museu. 
IV. Nada melhor que um co__ilo no meio 

da tarde. 
 

 Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as respectivas lacunas acima. 
 

(A) x / x / x / ch 
(B) ch / x / x / ch 
(C) x / x / ch / x 
(D) x / ch / x / x 

 
 

8. Leia o trecho abaixo. 

 

“A forma democrática como os grupos são 
organizados, a diversidade das 
participantes e a pluralidade de 
reinvindicações incentivam mulheres antes 
marginalizadas a aderir a alguma das 
bandeiras feministas e começar a protestar 
por seus direitos. (Publicado integral e originalmente 
na Revista Época, em 6 de fevereiro de 2014.) 
 

Sobre o trecho acima, é correto afirmar que 
 

(A) a palavra “forma”, no contexto acima, é 
classificada como adjetivo. 

(B) a palavra “reinvindicações” está 
grafada de forma incorreta. O correto é 
“reivindicações”.  

(C) a palavra “marginalizadas”, no contexto 
acima, é classificada como verbo. 

(D) o verbo “aderir” é particípio passado. 
 

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

 

“Para isso, eles haviam sido treinados 
durante toda a sua carreira escolar, a partir 
da infância. Mas falar sobre os próprios 
pensamentos — ah, isso não lhes tinha 
sido ensinado! (Rubem Alves) 
 

(A) Acho que ela pensou que aquela 
pergunta não era para valer. 

(B) E com isso haviam perdido a 
capacidade de pensar por si mesmos. 

(C) Aquele que lê muito e quase o dia 
inteiro perde, paulatinamente, a 
capacidade de pensar por conta 
própria. 

(D) Isso contraria tudo o que se tem como 
verdadeiro, e é preciso seguir o seu 
pensamento. 

 
10. Assinale a alternativa que apresenta 

apenas dígrafos consonantais. 
 

(A) milho / sobrinho / pássaro  
(B) passagem / empada / agulha 
(C) onça / empada / chuva 
(D) denúncia / sonho / tinta 

 
INFORMÁTICA 

 
11. Assinale a alternativa que apresenta a 

função do botão abaixo, presente no MS 
Word. 

 
(A) Mudar o texto selecionado para 

maiúsculas. 
(B) Aumentar tamanho da fonte. 
(C) Organizar a seleção atual em ordem 

alfabética ou numérica. 
(D) Alterar a orientação do texto para 

vertical. 
 

12. Sobre o cabeçalho e rodapé, no MS Word, 
é correto afirmar que 
 

(A) se não quiser o cabeçalho ou rodapé 
na primeira página, selecione Página 
ímpar. 

(B) para voltar a um cabeçalho ou rodapé 
para fazer alterações, clique duas 
vezes na área do cabeçalho ou rodapé. 

(C) nenhum design interno de cabeçalho e 
rodapé inclui números de página. 

     (D) ao terminar, selecione Inserir Cabeçalho 
e Rodapé. 
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13. Sobre o documento abaixo, do MS Word, 
analise as seguintes proposições. 

 
 

I. O documento mostra marcas de 
parágrafo. 

II. O texto está justificado. 
III. O texto está alinhado à esquerda. 
 

 Está correto o que se afirma apenas em 
 

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

 
14. Assinale a alternativa que apresenta a 

função do botão abaixo, presente no MS 
Excel. 

 
 
(A) Aumentar recuo. 
(B) Alinhar no meio. 
(C) Mesclar e Centralizar.  
(D) Centralizar o conteúdo. 

 
15. Observe a tabela abaixo, do MS Excel. 

 
Para efetuar de forma rápida a soma das 
células em destaque, basta clicar em 
 
 
 

(A)  
 
 
 

 
(B)  
 
(C)  
 
(D)  

 
 
 

 
16. No MS Excel, para definir uma linha com 

uma altura específica, devem ser adotados 
os seguintes passos: 

 

I. Selecione as linhas a serem alteradas. 
Na guia Página Inicial, no grupo 
Células, clique em Formatar. 

II. Em Tamanho da Célula, clique em 
Altura da Linha. 

III. Na caixa Altura da linha, digite o valor 
que você deseja e, em seguida, clique 
em OK. 

 

 Está correto o que se afirma em 
 

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

 
17. Sobre criar e adicionar uma assinatura a 

mensagens do MS Outlook, analise as 
proposições abaixo. 
 

I. Sua assinatura pode incluir texto, 
imagens, seu cartão de visita 
eletrônico, um logotipo ou até mesmo 
uma imagem de sua assinatura 
manuscrita.  

II. Ao redigir sua assinatura é possível 
alterar as fontes, cores de fonte e 
tamanhos, bem como alinhamento de 
texto.  

III. Não é possível adicionar ícones de 
mídia social e links em sua assinatura. 

 

 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 localizar texto dentro 
de um item aberto, basta apertar 
 

(A) F1. 
(B) F2. 
(C) F3.  
(D) F4. 

 
19. Assinale a alternativa que apresenta a 

função do atalho Ctrl+T nos principais 
navegadores. 
 

(A) Atualizar a página. 
(B) Fechar a aba atual. 
(C) Reabrir a última aba que foi fechada. 
(D) Abrir uma nova aba. 

 
20 Assinale a alternativa que apresenta a 

função do botão abaixo, presente no 
Internet Explorer. 

 
 
 
 

 
(A) Exibir ferramentas. 
(B) Exibir favoritos, feeds e histórico. 
(C) Apresentar início. 
(D) Abrir o campo de pesquisa. 

 
MATEMÁTICA 

 
21. O preço de um certo produto em um site de 

vendas encontrava-se 20% acima da 
quantia que Adriana estava disposta a 
pagar. Assim, aguardou até que baixasse o 
preço. Tempo depois ela recebeu uma 
notificação do site informando que o preço 
da mercadoria baixou para R$ 145,80, 75% 
do valor original. Dessa forma, o valor que 
ela estava disposta a pagar quando viu o 
item no site é 

 

(A) R$ 145,80. 
(B) R$ 155,52. 
(C) R$ 162,00. 
(D) R$ 174,96. 
 

 
 
 
 
 

22. Considere que na primeira fase do 
ENEM/2018, houve 107 ausentes de um 
total de 504 inscritos em uma certa escola. 
Dessa forma, em relação ao total de 
inscritos, aqueles que realizaram a prova 
representam um percentual aproximado de 

 

(A) 85%. 
(B) 79%. 
(C) 65%. 
(D) 21%. 

 
23. Um número dividido por seu quádruplo 

sempre resulta em 
 

(A) 4. 
(B) 1. 
(C) 0,25. 
(D) 0,4. 

 
24. A abelha rainha de uma colmeia produz 

100 ovos a cada 3 dias, dessa forma, após 
30 dias, produzirá  

 

(A) 3.000 ovos. 
(B) 2.000 ovos. 
(C) 1.000 ovos. 
(D) 900 ovos. 

 
25. Considere que um dólar (US$ 1,00) 

equivale a R$ 3,75. Dessa forma, R$ 50,00 
equivale à quantia aproximada de  

 

(A) US$ 18,75. 
(B) US$ 13,33. 
(C) US$ 15,45. 
(D) US$ 13,75. 

 
26. Uma folha de papel retangular é dobrada 

ao meio e, sem desfazer a dobra anterior, 
dobrada novamente ao meio e, da mesma 
forma, dobrada ao meio sucessivas vezes. 
Desdobrando o papel imediatamente após 
a quinta dobra, as marcas formadas pelas 
sucessivas dobras o repartirão em 

 

(A) 32 pedaços retangulares. 
(B) 20 pedaços retangulares. 
(C) 10 pedaços retangulares. 
(D)  5 pedaços retangulares. 
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27. Adriana viajou do ponto A para o ponto C, e 

passou pelo ponto B. Do ponto A ao ponto 
B, há a travessia de um rio que pode ser 
feita por balsa ou ponte. De A até B, 
utilizando a ponte, são 10 quilômetros. Mas, 
utilizando a balsa, o trajeto aumenta em 
20%. De B até C existe uma única opção 
de trajeto com 14 quilômetros. Dessa 
forma, para chegar ao seu destino, 
utilizando a balsa, ela percorrerá 

 

(A) 26 quilômetros. 
(B) 24 quilômetros. 
(C) 30 quilômetros. 
(D) 32 quilômetros. 

 
28. O terreno de uma casa é de 150m2, dos 

quais, 120m2 são construídos e no restante 
da área será plantada grama. Sabendo que 
cada metro quadrado plantado de grama 
custa R$ 3,00, o valor total a pagar é de 

 

(A) R$ 30,00. 
(B) R$ 50,00. 
(C) R$ 70,00. 
(D) R$ 90,00. 

 
29. Efetue as operações para obter o valor da 

expressão numérica a seguir: 
 

 
(A) -24. 
(B) 30. 
(C) 11. 
(D) -13. 

 
30. Ana Laura possui 15 moedas de R$ 1,00, 8 

moedas de R$ 0,25 e 25 moedas de R$ 
0,10. Dessa forma tem a quantia total de 

 

(A) R$ 20,50. 
(B) R$ 19,50. 
(C) R$ 18,50. 
(D)  R$ 13,50. 


