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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 
 

Caderno de Questões 
 

NÍVEL MÉDIO 
 

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.brcom 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. Observe as seguintes frases com relação 
ao uso dos porquês. 

 
I. Porque você não veio ao jantar de 

comemoração que demos ontem? 
II. Marta não entendia os exercícios, 

porquetinha o costume de conversar 
durante as aulas. 

III. Cibele está chateada hoje. Por quê? 
 

Está(ão) correta(s) 
 
(A) I, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 

 
2. Assinale a alternativa correta no que tange 

ao uso do hífen. 
 

(A) A ultra-sonografia ficará pronta em 
duas semanas.  

(B) Essa decisão depende da mudança da 
infra-estrutura no local. 

(C) Ele era o típico anti-herói do romance. 
(D) No congresso, foram discutidas 

questões de geo-política.  
 

3. Assinale a alternativa cuja palavra em 
destaque está acentuada corretamente. 

 
(A) Márcia teve uma ótima idéia para 

organizar os armários.  
(B) O túnel era extenso e precisávamos 

chegar rapidamente ao fim.  
(C) Afonso deixou sua rubríca ao final de 

cada folha do contrato.  
(D) Era paranóiadela achar que todos a 

perseguiam.  
 

4. Assinale a alternativa na qual todas as 
palavras devem ser acentuadas. 
 
(A) revolver, biceps, album  
(B) ninguem, polen, colmeia 
(C) celuloide, feiura, miudo 
(D) carie, ima, enjoo 

 
 

5. Assinale a alternativa na qual o uso da 
vírgula está correto. 

  
(A) Eu, não gostava de sorvete. 
(B) João era, muito preguiçoso.  
(C) Sara acordava cedo, mas gostava de 

um cochilo após o almoço.  
(D) Celso corria e, nadava para se 

exercitar. 
 

6. Assinale a alternativa na qual o sinal 
indicativo de crase está corretamente 
aplicado. 

 
(A) No fim de semana, andamos à cavalo 

no sítio.  
(B) Mara foi à escola de música com sua 

amiga.  
(C) Miguel está aprendendo à organizar 

sua casa.  
(D) A festa foi preparada com carinho à 

todos os funcionários.  
 

7. Estão corretas em relação ao uso da crase, 
EXCETO 
 
(A) Estava lado à lado com aquele que 

poderia ajudá-la. 
(B) A festa da Juliana será hoje à noite. 
(C) Júlio colocou seu carro à venda.  
(D) Miriam assistiu à peça de teatro com 

seu marido.  
 

8. Analise as seguintes frases, quanto à 
concordância nominal. 

 
I. É permitido a venda de água na porta 

do estádio. 
II. Seguem anexas as fotos para 

escolhas. 
III. Muito obrigado, disse a menina ao 

receber as flores.  
 
Está(ão) correta(s) 
 
(A) I, II e III. 
(B) II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) III, apenas. 
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9. Assinale a alternativa INCORRETA quanto 

à concordância verbal.  
 

(A) Existe muitas pessoas que fazem o 
bem sem esperar algo em troca. 

(B) Vendem-se roupas com pequenos 
defeitos.  

(C) Faz anos que não vejo meus amigos 
de escola.  

(D) Há lugares lindos para visitarmos no 
Brasil.  

 
10. Assinale a alternativa correta em relação à 

rêgência nominal. 
 

(A) Essa questão era análoga com aquela 
que resolvemos ontem.  

(B) Fred estava propenso de deixar o curso 
de letras.  

(C) Marina era ávida a progredir na 
carreira.  

(D) Luis estava apto ao início dos 
trabalhos. 

 
11. Analise as frases a seguir no que tange à 

regência verbal. 
 

I. Sua má conduta implica penalidades.  
II. Seu nome consta na lista de 

aprovados.  
III. Ele perdoou seus erros do passado.  
 
Está(ão) corretas() 
 
(A) III, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) I, II e III. 
(D) II, apenas. 

 
12. Assinale a alternativa INCORRETA quanto 

à flexão de gênero do subtantivo em 
destaque. 
 
(A) A consulina esteve presente em nosso 

evento.  
(B) Rebeca nos disse que é judia. 
(C) Nádia era ré, mas não havia 

constituído advogado. 
(D) A sacerdotisa nos ensinou muito sobre 

sua disciplina. 

13. O pronome de tratamento “Vossa 
Magnificência” é usado para 

 
(A) Cardeais.  
(B) Altas autoridades. 
(C) Reis.  
(D) Reitores de Universidades. 

 
14. Na frase “Paulo viajava muito, no entanto 

tinha medo de avião”, o termo em destaque 
expressa 

 
(A) adição. 
(B) contrariedade. 
(C) conformidade. 
(D) explicação. 

 
15. Na frase “Marcela era muito afinada, 

nãoobstante nunca tivesse frequentado 
um curso de canto”, o termo em destaque 
poderia ser substituído, sem perda de 
sentido, por 

 
(A) pois 
(B) embora 
(C) além de 
(D) portanto 

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
Conceitos de Internet: e-mail 

16. Assinale a alternativa que apresenta o 
nome da interface de internet usada para 
envio e recebimento de e-mail pelo 
navegador. 
 
(A) Apps. 
(B) Suíte. 
(C) Webmail. 
(D) Outlook. 

 
17. Assinale a alternativa que apresenta 

programas nativos no sistema operacional 
Windows. 
 
(A) Pacote Office e Painel de Controle. 
(B) Google Chrome e CMD. 
(C) Antivírus e Navegadores. 
(D) WordPad e Bloco de Notas. 
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18. Tomando como base o BrOffice e Microsoft 
Word, assinale a alternativa cujo resultado 
é realizado após 3(três) cliques sobre o 
texto. 
 
(A) A seleção de uma palavra. 
(B) A seleção de uma frase (sentença) 

completa. 
(C) A seleção de uma página completa. 
(D) A seleção de três palavras. 

 
19. Tomando como base o editor de planilhas 

do BrOffice e Microsoft Excel, após 
renomear a Plan1 para custos, assinale a 
alternativa que traz o valor de B1 da 
planilha custos para qualquer célula de 
Plan2. 
 
(A) =custos!B1 
(B) =Plan1!B1 
(C) =Plan2!B1 
(D) =custos!B1Plan2 

 
20. Os __________ ou _________ são 

softwares criados para acautelar, identificar 
e suprimir vírus e/ou softwares que podem 
causar danos ao computador. 

 
 Assinale a alternativa que preenche 

corretamente as lacunas acima. 
 
(A) detectores / aplicativos 
(B) sistemas / programas 
(C) antivírus / antimalwares 
(D) navegadores / editores  

 
MATEMÁTICA 

 
21. Amanda realizou 18% das encadernações 

de livros e apostilas programado para a 
semana, em sua gráfica, em dois dias. Nos 
5 dias restantes, realizou 4.100 
encadernações. Dessa forma, o número 
total de encadernações programadas para 
a semana em questão eram de 

 
(A) 5.000. 
(B) 4.500. 
(C) 4.000. 
(D) 3.600. 
 

22. Maria fabrica perfumadores de ambiente. 
Para produzir 4 unidades do tipo A, utiliza 
200 mililitros de água desmineralizada e 50 
militros de álcool de cereais para 5ml de 
essência. Sabendo que ela tem disponível 
2 litros de álcool de cereais, 20 mililitros de 
essência e toda água que precisar, 
produzirá 

 
(A) 4 de unidades do tipo A. 
(B) 5 de unidades do tipo A. 
(C) 10 de unidades do tipo A. 
(D) 16 de unidades do tipo A. 

 
23. Certo concurso foi realizado e necessitou 

da contratação de 40 chefes de sala para 
4.000 candidatos inscritos. Seguindo o 
mesmo critério, para 6.000 candidatos 
inscritos serão contratados 

 
(A) 70 chefes de sala. 
(B) 60 chefes de sala. 
(C) 50 chefes de sala. 
(D) 40 chefes de sala. 

 
24. Adriano coletou 3.817 conchas na praia 

para seus três sobrinhos. Cada um 
receberá conchas em número diretamente 
proporcional as suas idades. Antônio tem 2 
anos, Vincenzo tem 3 anos e Ana Laura, 6 
anos. Dessa forma, Ana Laura receberá a 
mais que os outros dois juntos, um número 
de conchas de 
 
(A) 347. 
(B) 694. 
(C) 1041. 
(D) 1735. 

 
25. Certo reservatório de água, completamente 

cheio, baixa seu nível em 1,5 centímetros a 
cada 30 minutos. Após 3,5 horas, sem 
reposição do líquido, o nível do reservatório 
terá baixado 
 
(A) 45 cm. 
(B) 30,5 cm. 
(C) 10,5 cm. 
(D) 5,25 cm. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

26. No final do ano passado e início deste ano, 
o Brasil sofreu com um grave surto de uma 
doença considerada erradicada nas áreas 
urbanas. Trata-se da 

 
(A) cachumba. 
(B) cólera. 
(C) dengue. 
(D) febre amarela. 

 
27. Recentemente, foi anunciado como o 

ministro da Educação do governo do 
presidente eleito, Jair Bolsonaro, o 
colombiano Ricardo Vélez Rodríguez, que é 

 
(A) professor e filósofo. 
(B) reitor da Universidade de São Paulo. 
(C) fundador do programa Escola para 

Todos da Colômbia. 
(D) membro da Academia Brasileira de 

Letras. 
 

28. O Mercosul é um importante bloco 
econômico da América do Sul. Assinale o 
país que NÃO faz parte deste bloco. 

 
(A) Brasil. 
(B) México. 
(C) Argentina. 
(D) Uruguai. 

 
29. O Brexit, ou a saída do Reino Unido da 

União Europeia, foi determinado em 23 de 
junho de 2016 e configurou uma situação 
de instabilidade política e econômica para a 
Europa. A UE (União Europeia) é um bloco 
econômico, político e social de 28 países 
europeus que participam de um projeto de 
integração política e econômica. Assinale a 
alternativa que apresenta um país que NÃO 
é integrante desse bloco. 

 
(A) Grécia. 
(B) Áustria. 
(C) Islândia. 
(D) Finlândia. 

 
 
 

30. A população suíça rejeitou neste domingo, 
25 de novembro, por ampla maioria uma 
proposta de partidos populistas de 
__________________________________. 
Batizado informalmente de “Suíça 
Primeiro”, numa referência às propostas do 
presidente americano, Donald Trump, o 
projeto foi derrotado após quatro anos de 
debates.  

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

Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna acima. 

 
(A) colocar a Constituição do país europeu 

acima do direito internacional e dos 
tratados 

(B) aprovar a legalização da união 
homoafetiva 

(C) aprovar a legalização do aborto até a 
décima segunda semana 

(D) aprovar a legalização da maconha 
 


