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Caderno de Questões 

 
Data: 27/01/2019 - Horário: Das 09:00 às 11:00 (horário Local) 

Número de questões: 20 (vinte) 
 

 
 

1. Cada candidato receberá um Caderno de Questões e uma Folha de 

Resposta para transcrever as respostas da prova. Informar seus 
dados corretamente. 

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. A Folha de Resposta não será substituída em qualquer hipótese, 
devendo o candidato tomar o devido cuidado no seu manuseio e 
preenchimento. 

4. 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. 

5. O tempo previsto para aplicação das provas será de 2(duas) horas, 
não havendo, por qualquer motivo, prorrogação em virtude de 

afastamento de candidato da sala. 
6. O candidato não poderá levar o caderno de questões da prova. 
7. As provas serão realizadas sem consulta a qualquer material, não 

sendo permitida, durante sua realização, a comunicação entre os 
estudantes 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 objeto ou material 

semelhante. 
8. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do 

processo o candidato que, durante a realização da prova: 

 
a) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a 

sua realização; 
b) utilizar qualquer meio de consulta, como livros ou anotações, 

incluindo telefones celulares ou quaisquer outros aparelhos 

eletrônicos;  

c) retirar-se da sala antes do prazo indicado no item VI; 

d) ausentar-se do recinto da prova, a não ser 

momentaneamente, em casos especiais e desde que na 

companhia do fiscal da prova; 

e) fizer anotação de informação relativa às suas respostas em 

qualquer meio que não os permitidos; 

f) recusar-se a entregar o Cartão de Respostas ao término do 

tempo destinado à sua realização; 

g) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de 

Respostas. 

 

9. Os gabaritos serão divulgados no sítio do CIEE nos dias 28/01 
(gabarito provisório) e 12/02 (gabarito oficial).  

10. Os recursos referentes às questões aplicadas nas provas e 

respectivas respostas corretas publicadas em gabarito provisório, 
só serão aceitos, até as 16:00 do dia 29/01/2019, e deverão ser 
enviados no e-mail ps.ji-parana@ciee.org.br, conforme modelo 

disponível para download no sítio do CIEE na internet 
(www.ciee.org.br), no link do processo seletivo. 

11. Os recursos referentes às questões aplicadas nas provas e 

respectivas respostas corretas publicadas em gabarito oficial, só 
serão aceitos, até as 16:00 do dia 13/02/2019, e deverão ser 
enviados no e-mail ps.ji-parana@ciee.org.br, conforme modelo 

disponível para download no sítio do CIEE na internet 
(www.ciee.org.br), no link do processo seletivo. 

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 2 listas de classificação, uma lista geral e uma 

lista dos candidatos com deficiência. 
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 no dia 19/02/2019, no sítio 

do CIEE na internet. 

16. O processo seletivo terá validade de um ano, a contar da data de 
publicação do resultado. 

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 

respectiva Errata. 
 

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 todas as palavras estão 
escritas corretamente: 

(A) Deslizar - miudeza. 

(B) Alteza - empreza. 

(C) Cuscuz - obseção.  

(D) chineza – pesquisar. 

2 - Assinale a palavra que NÃO está escrita corretamente: 

(A) Beneficente 

(B) Asterístico 

(C) Superstição 

(D) Aterrissagem  

3 - Assinale a alternativa cujas letras completam 
corretamente e na ordem requerida, as lacunas das 
palavras: 

IRR__QUIETO; D__GLADIAR. 

(A) E; E. 

(B) I; I.  

(C) I; E. 

(D) E; I. 

4 - Em qual das frases a palavra sublinhada está escrita de 
maneira INCORRETA? 

(A) Ele sempre foi um justiceiro. 

(B) Não consigo encaixar as peças do jogo. 

(C) João é o carpinteiro. 

(D) Sirva o café na bandeija. 

5 - Assinale a palavra em que a lacuna se completa 
corretamente sendo preenchida por “SC”: 

(A) Ace___ível  

(B) Nece___idade 

(C) Pê___ego 

(D) Sei___entos 

6 - “Pai e filho viajam juntos todos os anos”. Assinale a 
alternativa que apresenta o SUJEITO da oração:  

(A) Pai 

(B) Filho 

(C) Pai e filho 

(D) Juntos 

  

7 - Na frase: “João deu banho no gato e nos dois 
cachorros”, o SUJEITO é: 

(A) João 

(B) Gato 

(C) Dois cachorros 

(D) Gato e dois cachorros 

8 - Assinale a alternativa em que a PONTUAÇÃO está 
correta: 

(A) Não sei. Não? Não seria melhor em vez disso aceitar, a 
proposta? 

(B) Não sei, não ... não seria melhor, em vez disso, aceitar a 
proposta? 

(C) Não ... sei não! Não seria, melhor em vez disso, aceitar a 
proposta. 

(D) Não sei! Não, não, seria melhor em vez disso aceitar? A 
proposta ... 

9 - Assinale a frase em que a CRASE está correta: 

(A) Nada tenho à declarar. 

(B) Jamais me submeti à homem algum. 

(C) Gosto de conversar às claras sobre nosso relacionamento. 

(D) Daqui à três dias sairei de férias. 

10 
- 

Na frase: “O maquinário deverá ser substituído pois 
tornou-se obsoleto”, a palavra sublinhada pode ser 
substituída, sem perder o sentido, por: 

(A) Sujo 

(B) Defasado 

(C) Desajustado 

(D) Simples 

INFORMÁTICA 

11 
- 

São orientações de uso seguro da INTERNET, ao usar 
NAVEGADORES DA WEB, EXCETO: 

(A) Permita a instalação de Cookies caso deseje ter mais 
privacidade. 

(B) Mantenha o navegador atualizado, com a versão mais 
recente e com todas as atualizações aplicadas. 

(C) Configure o navegador para verificar automaticamente 
atualizações, tanto dele próprio como de complementos que 
estejam instalados. 

(D) Caso opte por permitir que o navegador grave as suas 
senhas, tenha certeza de cadastrar uma chave mestra e de 
jamais esquecê-la. 
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12 - Assinale a alternativas que apresenta uma 
orientação de segurança adequada ao 
acessar WEBMAILS: 

 

(A) Prefira usar redes Wi-Fi públicas e configure para que, por 
padrão, não seja utilizada conexão via "https". 

(B) Nunca digite a URL diretamente no navegador, prefira 
sempre clicar em links recebidos por meio de mensagens 
eletrônicas. 

(C) Evite acessar seu Webmail em computadores de terceiros 
e, caso seja realmente necessário, ative o modo de 
navegação anônima. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

13 
- 

Sequência de números associada a cada computador 
conectado à INTERNET: 

(A) Hiperlink 

(B) Domínio 

(C) Browser 

(D) Endereço IP 

14 
- 

No WORD 2016 a guia __________ é onde você pode 
escolher o MODO DE LEITURA de um documento, ver 
qual será a aparência de um documento se ele for 
impresso ou ver como o documento ficaria como uma 
página da Web. 

(A) Exibir. 

(B) Página Inicial 

(C) Design 

(D) Layout 

15 
- 

No WORD 2016, tratam-se de recursos acessíveis 
através da guia INSERIR, EXCETO: 

(A) Cabeçalho 

(B) Rodapé 

(C) Marca-d’água 

(D) Tabela 

16 
- 

No WORD 2016, para RECORTAR um texto selecionado 
em um documento pode-se utilizar o comando: 

(A) Ctrl+C 

(B) Ctrl+R 

(C) Ctrl+V 

(D) Ctrl+X 

  

 

17 - No WORD 2016, para COLAR um texto selecionado 
em um documento pode-se utilizar o comando: 

(A) Ctrl+C 

(B) Ctrl+R 

(C) Ctrl+V 

(D) Ctrl+X 

18 
- 

No EXCEL 2016 a guia __________ é onde você pode 
INSERIR UMA FUNÇÃO, procurar por erros comuns que 
acontecem ao usar fórmulas, e escolher entre calcular 
automática ou manualmente as fórmulas. 

(A) Arquivo 

(B) Fórmulas 

(C) Dados 

(D) Revisão 

19 
- 

São opções da guia FORMATOS DE NÚMEROS 
acessíveis através da guia PÁGINA INICIAL do EXCEL 
2016, EXCETO: 

(A) Decimal  

(B) Data 

(C) Contábil 

(D) Moeda 

20 
- 

Para aplicar às páginas do EXCEL 2016 um layout de 
RETRATO ou PAISAGEM, na guia LAYOUT DA página 
deve-se clicar no ícone: 

(A) Margem 

(B) Orientação 

(C) Tamanho  

(D) Página 

      

 


