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SEPLAG 
Caderno de Questões 

 
NÍVEL SUPERIOR, EXCETO 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. 

 

“Viu tudo isso, ora sorrindo ora zangado, 
pois a zanga tem seu lugar mesmo nos 
temperamentos mais aguados(...).”(Carlos 
Drummond de Andrade) 
 

(A) O diretor, ao perceber que alguém, 
mesmo inepto, se dispunha a fazer o 
jornal para ele, praticamente de graça, 
topou. 

(B) Não se exigia do cronista a 
informação ou comentários óbvios que 
cobramos normalmente dos outros. 

(C) Claro que ele deve ser um cara 
confiável, ainda na divagação. 

(D) Fazer mais do que isso seria pretensão 
descabida de sua parte. 

 
2. Assinale a alternativa em que todas as 

palavras estejam escritas corretamente de 
acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa. 
 

(A) Não tinha certesa do gabarito 
assinalado. 

(B) Naquela viajem, não levaram os pais. 
(C) Toda regra tinha sua exceção. 
(D) Não fizeram despeza neste mês. 

 
 

3. Analise as frases abaixo: 
 

I. Não era caso de cirurgia e sim de 
reeducação alimentar. 

II. Vanessa fez ultrassom hoje. É uma 
menina! 

III. Alguém já avisou a Débora sobre a 
data da paralização? 

 

 Todas as palavras estão corretamente 
grafadas nas frases contidas em 
 

(A) I e 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 estão grafadas corretamente, de 
acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa. 
 

(A) privilégio / geito / traje 
(B) ferrugem / varejista / laje 
(C) refújio / majestade / logista 
(D) algema / despejo / genjiva 

 
 

5. Assinale a alternativa correta quanto à 
ocorrência da crase. 
 

(A) Não pode ter sido ela. Conheço à 
aluna. 

(B) Na fazenda, andamos à cavalo. 
(C) Refiro-me à mesma pessoa. 
(D) Chegou à seiscentos o número de 

feridos na tragédia. 
 

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

(A) A maioria dos deputados aprovou o 
projeto. 

(B) Os Estados Unidos possui grandes 
universidades. 

(C) Deu oito horas no relógio da sala. 
(D) Fazem três anos que não tenho férias. 

 
7. Analise as frases abaixo: 

 

I. Ele não pára de falar. A apresentação 
não vai acabar tão cedo. 

II. Alguém tem remédio para enjôo? 
III. Não era o herói que esperavam, mas 

era o único que podiam ter. 
 

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

(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I, II e III. 
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8. Analise as frases abaixo: 
 

I. Os candidatos estavam _________ 
nervosos. 

II. As frutas estão ________. 
III. A atleta está ______ nervosa. 
 

 Assinale a alternativa que completa 
corretamente as respectivas lacunas acima. 

 

(A) bastante / cara / meia 
(B) bastante / caras / meio  
(C) bastantes / caras / meia 
(D) bastantes / cara / meio 

 
9. Analise as frases abaixo: 

 

I. A multidão __________ pela rua. 
II. Fomos nós que _____________ o 

vinho. 
III. Cem metros ____ muito. 
 

 Assinale a alternativa que completa 
corretamente as respectivas lacunas acima. 

 

(A) gritou / derramou / são 
(B) gritou / derramamos / é 
(C) gritaram / derramamos / são 
(D) gritaram / derramou / é 

 
10. Analise a frase abaixo. 
 

Não fazia idéia de que havia bastantes 
pessoas insatisfeitas com o trabalho. 
 

A frase acima apresenta um ERRO de 
 

(A) acentuação.  
(B) concordância verbal. 
(C) concordância nominal. 
(D) ortografia. 

 
INFORMÁTICA 

11. Assinale a alternativa que apresenta a 
função do botão abaixo, presente no MS 
Word. 

 
 
 
 
 

 
(A) Adicionar ou remover bordas de sua 

seleção. 
(B) Inserir tabela. 
(C) Alinhar o conteúdo à margem inferior. 
(D) Alterar a orientação da página. 

 

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

 
I. O número 12 indica a quantidade de 

linhas do texto. 
II. O texto está alinhado à direita. 
III. O texto apresenta trecho em negrito.  
 

 Está correto o que se afirma apenas em 
 

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

 
13. Sobre a formatação de slides no Power 

Point, analise as proposições abaixo. 
 

 Questão anulada 
 

I. Para aplicar uma cor de gradiente à 
tela de fundo do slide, clique com o 
botão direito do mouse no slide ao qual 
deseja adicionar, e clique em Formatar 
Tela de Fundo > Preenchimento de 
gradiente. 

II. Ao abrir a guia de Design, verá os 
designs de slide coloridos internos 
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(conhecido como temas) que pode 
aplicar à sua apresentação. 

III. É possível criar um tema personalizado 
modificando um já existente. Selecione 
o primeiro slide. Na guia Temas, 
selecione a seta para baixo no grupo 
Personalizar. Selecione cores, fontes, 
efeitos ou Estilos de plano de fundo 
para personalizar o tema.  

 

 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 PowerPoint, é possível adicionar ou 

remover a numeração automática de slides, 
ocultar a numeração no slide de título e 
mover os números de slide. Para adicionar 
número de slide à sua apresentação, basta 

 

(A) na guia Design, selecione Número do 
Slide. Na guia Numerção, marque a 
caixa Número do Slide. Selecione 
Aplicar a Todos. 

(B) na guia Inserir, selecione Número do 
Slide. Na guia Slide, marque a caixa 
Número do Slide. Selecione Aplicar a 
Todos. 

(C) na guia Exibir, selecione Folheto 
Mestre. Selecione Modos de Exibição 
Mestres, marque a caixa Número do 
Slide.  

(D) na guia Exibir, selecione Slide Mestre. 
Na guia Temas, marque a caixa 
Número do Slide.  

 
15. Observe a tabela abaixo, do MS Excel. 
 

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

(A) #ERROR!  
(B) R$ 250,00  
(C) R$ 996,00  

(D) R$ 4.000,00 
 

 
 

16. No MS Excel, o recurso Congelar Painéis, 
tem como função 
 

(A) rolar dois documentos ao mesmo 
tempo. 

(B) ocultar a janela atual. 
(C) manter as linhas e as colunas visíveis 

enquanto pode-se rolar o resto da 
planilha, com base no que é 
selecionado. 

(D) dividir a janela em diferentes painéis, 
cada um deles com uma rolagem 
separada. 

 
17. No MS Outlook, é possível atrasar ou 

agendar o envio de mensagens de e-mail. 
Sobre o assunto, analise as proposições 
abaixo. 
 

I. Para atrasar a entrega de uma 
mensagem, ao redigi-la, clique em 
Arquivo, selecione Opções de 
entrega, marque a caixa de seleção 
entregar posteriormente e clique em 
data de entrega e hora desejado. 

II. É possível atrasar a entrega de todas 
as mensagens por até duas horas 
criando uma regra. 

III. Uma entrega pode ser atrasada 
somente em até 240 minutos. 

 

 Está correto o que se afirma apenas em 
 

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

 
18. No MS Outlook, para enviar e-mail, basta 

apertar 
 

(A) Alt+E 
(B) Alt+S  
(C) Ctrl+2 
(D) Ctrl+Shift+A 
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19. Assinale a alternativa que apresenta a 
função do atalho ALT+F4 nos principais 
navegadores. 
 

(A) Abrir janela de downloads. 
(B) Atualizar a página. 
(C) Favoritar o site atual. 
(D) Fechar o navegador. 

 
20 Assinale a alternativa que apresenta a 

função do botão abaixo, presente no 
Internet Explorer. 

 
 
 
 
 
 

 

(A) Adicionar à barra de favoritos. 
(B) Exibir as ferramentas. 
(C) Abrir campo de ajuda. 
(D) Atualizar. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

21. Durante as eleições presidenciais de 2018, 
discutiu-se muito sobre as fake news, que 
são  

 

(A) notícias populares sobre a vida dos 
candidatos. 

(B) informações pessoais a respeito da 
vida dos candidatos. 

(C) notícias falsas sobre os candidatos. 
(D) propagandas virais veiculadas pelos 

candidatos. 
 

22. Um dos negócios mais aguardados pelo 
mercado em 2018 é a compra da divisão 
comercial da Embraer pela também 
fabricante de aviões  

 

(A) Airbus. 
(B) Boeing. 
(C) Bombardier. 
(D) Helibras. 

 

23. Este ano, o Brasil todo passou por uma 
grande greve de uma classe trabalhadora 
que prejudicou toda a população e causou 
desabastecimento em diversos setores. 
Trata-se da greve dos 

 

(A) enfermeiros. 
(B) agricultores. 
(C) professores. 

(D) caminhoneiros. 
 

24. O Programa Mais Médicos do governo 
federal, que trouxe muitos médicos de 
outros países, pode perder boa parte dos 
profissionais após _________ anunciar a 
saída do Programa. 
 

Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna acima. 

 

(A) o Paraguai 
(B) a Venezuela 
(C) Cuba 
(D) Bolívia 

 
25. A imigração venezuelana no Brasil foi 

motivada pelo cenário de crise vivido na 
Venezuela, que enfrenta um caos político, 
econômico e institucional. A principal porta 
de entrada dos venezuelanos no Brasil é o 
Estado de 

   

(A) Roraima. 
(B) Pernambuco. 
(C) São Paulo. 
(D) Mato Grosso. 

 
26. As negociações do Brexit têm avançado em 

seus acordos. O Brexit é 
 

(A) a divisão do Reino Unido em dois 
grandes estados maiores.  

(B) a saída do Reino Unido da Zona do 
Euro. 

(C) a entrada do Reino Unido para a Zona 
do Euro. 

(D) a saída do Reino Unido da União 
Europeia. 

 
27. Recentemente, um submarino que 

desapareceu há um ano foi encontrado. O 
submarino é 

 

(A) argentino. 
(B) chileno. 
(C) francês. 
(D) italiano. 

 
28. Em novembro deste ano, sete capacetes 

azuis foram assassinados e outros dez 
ficaram feridos durante uma operação 
militar conjunta com tropas da República 
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Democrática do Congo contra rebeldes no 
leste do país. “Capacetes azuis” é a forma 
de identificar soldados 

 

(A) que não fazem parte daquele país. 
(B) que fazem parte das tropas de missão 

de paz da ONU. 
(C) inimigos. 
(D) que estão exilados de seu país de 

origem. 
 

 
 
 
29. Em novembro, uma tempestade marítima 

afetou um arquipélago com ondas de até 6 
metros. Ondas enormes atingiram prédios e 
derrubaram varandas   

 

(A) no Mar Tirreno, Itália. 
(B) em Malta. 
(C) em Nazaré, Portugal. 
(D) nas Ilhas Canárias, Espanha. 

 
30. Nos últimos dias, um forte incêndio que 

durou vários dias atingiu um estado dos 
Estados Unidos. Muitas pessoas morreram 
no incêndio que atingiu  

 

(A) Washington. 
(B) o Texas. 
(C) a Califórnia. 
(D)  a Carolina do Norte. 


