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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 
 

Caderno de Questões 
 

NÍVELSUPERIOR, EXCETO DIREITO 
 

Data: 16/12/2018 
Número de questões: 30 (trinta) 

 

 
 

 

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 
1h30 min., 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. Será permitido ao candidato retirar-se do local de 
realização das provas levando o caderno de provas, 
somente após 1 hora de prova. 

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 17/12 (gabarito provisório) e 28/01 (gabarito 
oficial).  
Os recursos referentes às questões aplicadas nas 
provas e respectivas respostas corretas publicadas 
em gabarito provisório, só serão aceitos, das 08h00 
às 17h00 (horário de Brasília) do dia 18/12/2018. O 
candidato deve preencher o formulário, conforme 
modelo disponível para download no sítio do CIEE na 
internet (www.ciee.org.br) e enviá-lo para o e-mail 
processoseletivo.brasilia@ciee.org.br  com o seguinte 
assunto: Formulário de Recurso –Processo TRT 2018. 

12. 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. 

13. Serão elaboradas listas de classificação, divididas por 
curso, em ordem decrescente de pontos obtidos. 

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 
12/02/2019, no sítio do CIEE na internet. 

16. O processo seletivo terá validade até 1 (um) ano, 
sujeito a prorrogação por até 12 meses, a critério do 
Tribunal. 

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 cuja palavra em 
destaque esteja grafada corretamente. 
 
(A) Rosa descobriu algumas notas velhas 

em baixo das caixas.  
(B) Bianca enchugou as lágrimas e seguiu 

em frente.  
(C) Era um previlégio ter alguém como 

Roberto em nossa equipe.  
(D) Gustavo acabava dizendo o que não 

devia por ser precipitado.  
 

 
2. Assinale a alternativa cuja palavra seja 

grafada corretamente com a letra j. 
 

(A) genjiva. 
(B) hejemonia.  
(C) lisonja.  
(D) massajista. 
 

 
3. Assinale a alternativa cuja palavra em 

destaque está acentuada corretamente. 
 
(A) Retiraram rapidamente o cadáver 

antes que chegassem os repórteres. 
(B) Paola e Luccacrêem que chegarão em 

breve ao restaurante. 
(C) Adriana era medrosa e passou bem 

longe do local onde ficavam as jibóias.  
(D) Marlene não dispensava uma pêra 

durante à tarde.  
 

 
4. Assinale a alternativa na qual as palavras 

devem ser acentuadas de acordo com a 
mesma regra: 
 
(A) pó - jiló 
(B) jóia - dói 
(C) ácaro – ínterim 
(D) feiúra – ciúme 
 

 
5. Assinale a alternativa na qual se apresenta 

a correta justificativa para o uso dos 
parênteses na frase “Lolita Mattos (São 

Paulo-1926 / Lion – 2002) escreveu muitas 
cartas de amor que viraram livros.” 
 
(A) Dar ênfase. 
(B) Indicar introdução de dado biográfico. 
(C) Indicar informação irrelevante dentro do 

contexto geral. 
(D) Separar uma oração intercalada. 
 

 
6. Analise as seguintes frases quanto ao uso 

da crase. 
 

I. Nilma pediu à todos que ficasse em 
silêncio. 

II. Luan chegou à Bahia para passar 
férias com a família. 

III. Daqui à dez minutos, falo com você. 
 
Estão corretas 
 
(A) II e III, apenas. 
(B) I, II e III. 
(C) III, apenas. 
(D) II, apenas.  
 

 
7. Assinale a alternativa INCORRETA quanto 

ao uso da crase. 
 
(A) Carlos obedeceu às regras do 

condomínio, apesar de muito rígidas. 
(B) Telma, no dia à dia, não sabia se 

organizar quanto ao tempo. 
(C) Bruno dedicou um tempo à família no 

final de semana. 
(D) Fomos à praia no feriado e voltamos 

muito bronzeados.  
 

 
8. Analise as seguintes frases no que tange à 

concordância verbal: 
 
I. Tratavam-se de opiniões sem qualquer 

fundamento.  
II. Obedeceram-se aos coordenadores do 

projeto. 
III. Observaram-se as normas do manual 

de instruções.  
 
Estão corretas 
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(A) I, II e III. 
(B) II e III, apenas.  
(C) I, apenas.  
(D) III, apenas.  
 

9. Assinale a alternativa INCORRETA quanto 
à concordância nominal. 

 
(A) Nice usou sapato e bolsa vermelhos.  
(B) Encontramos sujas as paredes e o 

chão.  
(C) Leila tinha uma força e um brilho 

incomparáveis.  
(D) Sérgio comprou teclado e violão caros.  
 

 
10. Assinale a alternativa que contenha as 

preposições regidas pelas palavras 
“dúvida”, “aversão” e “impaciência”, 
respectivamente. 
 
(A) em, a, com 
(B) de, com, de 
(C) em, de, para  
(D) sobre, contra, por  
 

 
 11. Assinale a alternativa correta quanto à 

regência verbal. 
 
(A) Mili preferia brincar do que estudar.  
(B) Douglas chegou em Fortaleza no 

domingo.  
(C) Silvia aspirou ao cargo por muitos 

anos.  
(D) Assistimos o filme em casa com os 

amigos. 
 

 
12. Assinale a alternativa correta quanto ao 

plural do substantivo apresentados. 
 
(A) troféu – troféis 
(B) cânon – cânones 
(C) tabelião - tabeliões 
(D) cidadão –cidadões 
 

 
 

13. Assinale a alternativa que apresenta o 
pronome de tratamento devido a cardeais. 
 
(A) Vossa Excelência. 
(B) Vossa Reverendíssima. 
(C) Vossa Santidade. 
(D) Vossa Eminência. 
 

 
14. Assinale a alternativa cujo termo em 

destaque prejudica a compreensão do 
contexto. 
 
(A) Aindaque falasse mal de todos, Lurdes 

não tinha um bom rol de amigos.  
(B) Márcio passou um bom tempo fora do 

país, logo não tinha um local fixo para 
morar aqui no Brasil.  

(C) Sueli era tímida e desconfiada, dessa 
forma não conseguia desenvolver uma 
longa conversa com qualquer 
pretendente.  

(D) Érika não tinha dinheiro, contudo não 
evitava os restaurantes caros e as 
roupas de grife.  

 
 

15. Considere o seguinte texto e analise as 
afirmações sobre ele: “Eduarda e Lis 
estudavam juntas há anos. Esta gostava 
das exatas e aquela, das humanas. Mas, 
incrivelmente, Lis se formou em pedagogia 
e Eduarda, em ciências contábeis. Somos 
humanos e, nem sempre, os nossos gostos 
são tão exatos.” 
 
I. O termo “aquela” faz referência à 

Eduarda. 
II. Os termos “exatas” e “humanas” se 

referem aos tipos de pessoas com 
quem Eduarda e Lis gostam de se 
relacionar.  

III. O termo “incrivelmente” manifesta 
crítica em relação às escolhas de 
Eduarda e Lis. 

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

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
16. Assinale a alternativa que apresenta o 

nome da incorporação de um arquivo a 
uma mensagem prestes a ser enviada. 

 
(A) Cópia. 
(B) Anexo. 
(C) Encaminhamento. 
(D) Corpo da mensagem. 
 

 
17 Assinale a alternativa que traz o atalho 

universal, usado em qualquer navegador, 
para troca de abas conforme a ordem que 
elas estão abertas. 

 
(A) CTRL+ (Numero) 
(B) CTRL+D 
(C) CTRL+A 
(D) CTRL+S 
 

 
18. Assinale a alternativa que traz o diretório 

nativo do Microsoft Windows usado para 
salvar arquivos pessoais. 
 
(A) Painel de Controle. 
(B) System. 
(C) Meus Documentos. 
(D) Área de Trabalho. 
 

 
19. Assinale a alternativa que traz o nome da 

barra que em sistemas operacionais 
Microsoft Windows fica localizada na parte 
inferior da tela, e da esquerda para a 
direita, contém o menu conhecido como 
"Menu Iniciar", atalho para programas, área 
de notificação, hora e data. 

 
(A) Barra de Acesso. 
(B) Barra de Menu. 
(C) Barra do Windows. 
(D) Barra de Tarefa. 

 
 

20. O Atalho CTRL+P funciona tanto no editor 
de texto do BrOffice como no Microsoft 
Word. Assinale a alternativa que apresenta 
sua função. 
 
(A) Salvar Documento. 
(B) Fechar. 
(C) Abrir Novo Documento. 
(D) Imprimir Documento. 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

21. Em novembro, um americano de 27 anos 
foi morto a flechadas por uma tribo que vive 
isolada num arquipélago  
 
(A) norueguês.  
(B) mexicano. 
(C) chileno. 
(D) indiano. 
 

 
22. Assim como fez o presidente dos Estados 

Unidos, o presidente eleito no Brasil, Jair 
Bolsonaro, pretende transferir a embaixada 
brasileira em Israel de Tel-Aviv para 

 
(A) Jerusalém. 
(B) Palestina. 
(C) Cisjordânia. 
(D) Nazaré. 
 

 
23. A maior floresta tropical do mundo e que 

concentra uma enorme biodiversidade é a 
 

(A) Mata Atlântica. 
(B) Floresta Nacional de Redwood. 
(C) Floresta Amazônica. 
(D) Chapada dos Veadeiros. 
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24. Em 2018, o Brasil enfrentou um surto de 
uma doença que já estava erradicada. O 
Ministério da Saúde fez campanha de 
vacinação para crianças e também para 
adultos com o objetivo de impedir que o 
surto aumentasse. Trata-se do(a) 

 
 (A) catapora. 
 (B) paralisia cerebral. 
 (C) sarampo. 
 (D) caxumba. 
 
 
25. Com saída do Reino Unido da União 

Europeia, governo brasileiro teme prejuízo 
com exportações, já que novas cotas serão 
estabelecidas. 

 (https://economia.estadao.com.br)  
 

Sobre o assunto, é correto afirmar que 
 
(A) como parte do processo de saída do 

Reino Unido da UE, novas cotas serão 
oferecidas a produtos estrangeiros, 
com exceção do setor agrícola. 

(B) uma cota para um bem brasileiro 
exportado leva em conta a dimensão e 
consumo de todo o mercado europeu, 
exceto dos britânicos.  

(C) com a saída estabelecida, tanto a UE 
como Londres determinarão uma nova 
cota para cada um de seus parceiros, 
já que o mercado britânico fará parte 
da união aduaneira.  

(D) a partir do Brexit, os carregamentos 
para o mercado britânico ou europeu 
terão de ser separados, incrementando 
o custo.  

 
 
26. O período da ditadura militar no Brasil 

(1964-1985) foi marcado pelo, entre demais 
fatores, Ato Institucional Número 5 (AI-5), 
emitido pelo então presidente 

 

(A) Ernesto Geisel. 
(B) Humberto de Alencar Castelo Branco. 
(C) Artur da Costa e Silva. 
(D) Emílio Médici. 
 

 
27. Em outubro de 2018, a Alemanha aprovou 

lei para atrair imigrantes qualificados. Sobre 
o assunto, é correto afirmar que 

 

(A) houve um acordo entre Alemanha e 
países do leste europeu para que essa 
lei fosse aprovada.   

(B) a lei foi aprovada, porém, por não 
trazer benefícios diretamente aos 
alemães, o governo não se 
providenciará sobre essa questão tão 
breve. 

(C) há restrições no que se refere a essa 
lei: só abrange os imigrantes com 
graduação em áreas específicas e 
com, no mínimo, 10 anos de 
experiência na área. 

(D) devido ao grande número de vagas 
disponíveis no mercado de trabalho 
alemão, esta seria uma forma de 
reduzir as imigrações ilegais e garantir 
uma contribuição para a estabilização 
do sistema público de previdência 
social. 

 
28. A candidíase é uma infecção fúngica, e 

pode afetar tanto mulheres como homens. 
Assinale a alternativa correta a respeito do 
assunto. 
 

(A) A candidíase pode se manifestar em 
várias regiões do corpo, inclusive na 
genitália; porém, não é considerada 
uma doença sexualmente transmissível 
(DST), não somente pelo fato de não 
ser apenas transmitida através de 
relações sexuais, como também pelo 
fato de que o fungo pode viver 
naturalmente pelo nosso corpo, e só se 
torna um problema quando começa a 
se proliferar demasiadamente. 

(B) A candidíase é uma DST que, se não 
tratada, pode causar morte. 

(C) A candidíase é uma DST facilmente 
diagnosticada e possui tratamento. 
Entre seus sintomas, encontram-se 
exclusivamente: inchaço pélvico, 
sangramentos incessantes e dores de 
cabeça intensas. 
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(D) A candidíase é uma DST quase 
imperceptível, pois seus sintomas 
passam desapercebidos. Possui 
tratamento a longo prazo. 

 
 

29. Recentemente, foi divulgado que uma 
empresa norueguesa utilizará restos de 
peixe mortos para navios de cruzeiro. O 
objetivo é 

 

(A) evitar desperdício, transportando os 
restos de peixe para outros países. 

(B) reaproveitá-los para outros setores, 
como por exemplo, o setor agrícola. 

(C) transformá-los em biogás e utilizá-los 
como combustível para navios de 
cruzeiro. 

(D) doar para centros comunitários e 
ONGs. 

 
 

30. Ao longo dos anos, a Groenlândia vem 
sofrendo derretimento crescente das 
camadas de gelo devido ao impacto 
drástico das mudanças climáticas. A 
respeito dessa região, é correto afirmar que 

 

(A) a Groenlândia é uma região autônoma 
pertencente à França e aos Países 
Baixos. 

(B) a Groenlândia é uma região autônoma 
da Dinamarca. 

(C) a Groenlândia é um país independente. 
(D) a Groenlândia é um pedaço do Ártico. 

Não é habitável e não pertence a 
qualquer nação. 

 


