CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE
Tribunal Regional Federal da 01º Região
Caderno de Questões

NÍVEL MÉDIO – ENSINO MÉDIO
Data: 14/04/2019
Número de questões: 20 (vinte)

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES
1.

2.

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.
Não haverá substituição da Folha de Respostas, em caso de rasura
a resposta será anulada. Preencher a folha pintando toda a
bolinha, conforme exemplo:
10.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

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.
A Folha de Resposta não será substituída em qualquer hipótese,
devendo o candidato tomar o devido cuidado no seu manuseio e
preenchimento.
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.
O tempo previsto para aplicação das provas será de 1h00 min, não
havendo, por qualquer motivo, prorrogação em virtude de
afastamento de candidato da sala.
Após 45min de permanência no local de realização das provas será
permitido ao candidato levar o caderno de provas.
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, smartphones, tablets, iPod®, 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 tipo de objeto
ou material semelhante.
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;

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

*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.
Os cadernos e gabaritos provisórios serão divulgados no sítio do
CIEE no dia 15/04/2019.
O prazo para interposição de recursos do gabarito provisório será
no dia 16/04/2019, por meio de requerimento totalmente
preenchido
e
encaminhado
para
o
e-mail:
eucandidato@ciee.org.br. O arquivo do requerimento está
disponível para download no Portal do CIEE.
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.
Serão elaboradas listas de classificação, divididas por curso, em
ordem decrescente de pontos obtidos.
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.
O resultado definitivo será divulgado no dia 29/05/2019, para os
estudantes de nível médio, nível superior, no sítio do CIEE na
internet.
O processo seletivo terá validade de 12 meses, contado a partir da
publicação do resultado final, podendo ser prorrogado a critério da
TRF 01º Região.
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.
A participação no processo seletivo implica na concordância com
todas as normas e condições contidas no Edital de Seleção e
respectivo Termo Aditivo.

Boa Prova!
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1.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo para responder às questões
de 1 a 3.

De acordo com o exposto no texto, é
correto afirmar que a autora
(A) está procurando companhia para os
domingos que ferem.
(B) deseja urgentemente repartir sua
alegria.
(C) apresenta uma alegria constante e sem
motivo.
(D) pede desculpa por ter a alegria sempre
estampada em seu rosto.

“Precisa-se”
Sendo este um jornal por excelência, e por
excelência dos precisa-se e oferece-se, vou pôr
um anúncio em negrito: precisa-se de alguém
homem ou mulher que ajude uma pessoa a ficar
contente porque esta está tão contente que não

2.

Leia o trecho abaixo.
“É urgente pois a alegria dessa pessoa é
fugaz como estrelas cadentes(...)”

pode ficar sozinha com a alegria, e precisa
reparti-la. Paga-se extraordinariamente bem:

A palavra em destaque pode ser substituída
por

minuto por minuto paga-se com a própria

(A)
(B)
(C)
(D)

alegria. É urgente pois a alegria dessa pessoa é
fugaz como estrelas cadentes, que até parece
que só se as viu depois que tombaram; precisa-

luminosa.
perdurável.
transitória.
potente.

se urgente antes da noite cair porque a noite é
muito perigosa e nenhuma ajuda é possível e

3.

fica tarde demais. Essa pessoa que atenda ao
anúncio só tem folga depois que passa o horror

Essa pessoa que atenda ao anúncio só
tem folga depois que passa o horror do
domingo que fere.

do domingo que fere. Não faz mal que venha
uma pessoa triste porque a alegria que se dá é

(A) Sendo este um jornal por excelência, e
por excelência dos precisa-se e
oferece-se (...)
(B) Mas juro que há em meu rosto sério
uma alegria até mesmo divina para dar.
(C) Não se precisa de prática.
(D) (...)precisa-se de alguém homem ou
mulher que ajude uma pessoa a ficar
contente(...)

tão grande que se tem que a repartir antes que
se transforme em drama. Implora-se também
que venha, implora-se com a humildade da
alegria-sem-motivo.

Em

troca

Assinale a alternativa em que a palavra em
destaque esteja empregada no mesmo
tempo e modo verbal destacado abaixo.

oferece-se

também uma casa com todas as luzes acesas
como numa festa de bailarinos. Dá-se o direito
de dispor da copa e da cozinha, e da sala de
estar. P.S. Não se precisa de prática. E se pede

4.

Leia as orações abaixo.

outros. Mas juro que há em meu rosto sério

Perguntaram onde seu primo mora.
Como ela aprendeu?
Não sei por que aceita tudo o que fazem.

uma alegria até mesmo divina para dar.

Os vocábulos em destaque são

desculpa por estar num anúncio a dilacerar os

Clarice Lispector (adaptado)

(A) advérbios de lugar e negação.
(B) advérbios interrogativos.
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(C) advérbios de lugar e conjunções.
(D) pronomes e advérbios de dúvida.
______________________________________
5.

Assinale a alternativa correta quanto à
ocorrência de crase.
(A) Ficaram frente à frente.
(B) Fomos à cidade assim que chegamos
da viagem.
(C) Isso cheira à produto de limpeza.
(D) Não vai à festas nem à comemorações.

6.

Analise a frase abaixo.
Três pratos não eram bastante para as
sobremesas oferecidas.
De acordo com a norma-padrão da Língua
Portuguesa, a frase acima apresenta um
ERRO de
(A)
(B)
(C)
(D)

7.

concordância nominal.
concordância verbal.
regência verbal.
ortografia.

Assinale a alternativa correta quanto à
concordância verbal.
(A) Acontece tantos desastres naturais
naquele país.
(B) Tanto o candidato como o eleitor era
culpado.
(C) Igor ou Marcelo será escolhido.
(D) Alex foi um dos que acordou mais
cedo.

8.

Assinale a alternativa em conformidade
com a norma-padrão da Língua Portuguesa
no que se refere à acentuação.
(A) Não sabia como vende-lo, mas tentava
de forma árdua.
(B) Tinha o dobro do estoque nos
armazéns e, portanto, optou por reduzílos.
(C) Perderam o vôo por apenas cinco
minutos de atraso.
(D) Os comerciantes proíbem a revenda
desses produtos.

9.

Assinale a alternativa INCORRETA no que
se refere à pontuação.
(A) As pessoas chegam, olham, fotografam
e prosseguem.
(B) A vida, meu amigo, é uma constante
incoerência.
(C) A caverna, segundo Platão, é símbolo
da comodidade.
(D) Minha mãe pediu, ao diretor do colégio,
que me colocasse em uma nova sala.

10. Assinale a alternativa em conformidade
com a norma-padrão da Língua Portuguesa
quanto à ortografia.
(A) É necessário difundir as normas e
regulamentos de higiene.
(B) Todos aqueles gastos eram totalmente
supérfulos.
(C) Estima-se
que
os
carangueijos
correspondam a 20% de todas as
criaturas aquáticas que são capturadas
ao redor do mundo.
(D) Fui corretamente orientado pelo meu
acessor.
MATEMÁTICA
11. Olívia comprou 120 balas para dividir em 2
salas de aula. Sabendo que entregou 35%
em uma sala e 40% na outra, sobraram
(A)
(B)
(C)
(D)

90 balas.
50 balas.
30 balas.
20 balas.

12. Sílvio recebeu R$ 70,00 trabalhando por 14
horas. Se ele trabalhar por 50 horas, irá
receber
(A)
(B)
(C)
(D)

R$ 250,00.
R$ 260,00.
R$ 270,00.
R$ 280,00.

13. Priscila realizou três serviços, recebendo
R$ 344,00 em cada. Depois, recebeu mais
R$ 200,00 de outro serviço, e teve gastos
com transporte e alimentação no total de
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R$ 437,50. Ao final, dividiu o valor restante
em duas partes iguais. Cada parte continha
(A) R$ 106,25.
(B) R$ 397,25.
(C) R$ 450,50.
(D) R$ 794,50.
______________________________________
14. Cleber vende camisetas estampadas,
custando, cada uma, R$ 30,00. Sabendo
que ele recebeu R$ 1.590,00 esse mês, ele
vendeu, ao todo,
(A)
(B)
(C)
(D)

50 camisetas.
51 camisetas.
52 camisetas.
53 camisetas.

15. Renan recebeu um depósito em sua conta
e em seguida gastou R$ 34,00, ficando com
o valor de R$ 3.621,21. Se antes desse
depósito, ele possuía apenas R$ 1.547,34,
o valor depositado foi
(A)
(B)
(C)
(D)

R$ 2.073,87.
R$ 2.107,87.
R$ 2.141,78.
R$ 2.175,54.

16. Rosana comprou 13 litros de leite. Sabendo
que cada caixa contendo 1 litro custou R$
3,05, ela gastou, no total,
(A)
(B)
(C)
(D)

R$ 39,65.
R$ 36,60.
R$ 33,55.
R$ 30,50.

- R$ 575,00 de aluguel.
- R$ 792,65 no supermercado.
- R$ 64,78 de água
- R$ 56,32 de luz.
Portanto, restou para gastos diversos
(A)
(B)
(C)
(D)

35% de seu salário inicial.
28% de seu salário inicial.
25% de seu salário inicial.
15% de seu salário inicial.

19. Renan produz 21 chaveiros por hora e
trabalha aproximadamente 45 horas por
semana. Após calcular sua produção de
dois meses, considerando 20 dias
trabalhados por mês, chegou ao resultado
de
 Questão anulada.
(A)
(B)
(C)
(D)

37.800 chaveiros.
38.640 chaveiros.
39.280 chaveiros.
39.830 chaveiros.

20. Em uma fábrica, são embalados 65 livros a
cada cinco horas. Logo, em 40 horas, serão
embalados
(A)
(B)
(C)
(D)

520 livros.
530 livros.
540 livros.
550 livros.

17. Felipe realizou algumas compras, gastando
R$ 752,48 no supermercado, R$ 264,74 no
sacolão, R$ 563,99 no açougue e R$
849,16 na marcenaria. Ele gastou, no total,
(A)
(B)
(C)
(D)

R$ 1.543,25.
R$ 1.967,50.
R$ 2.132,78.
R$ 2.430,37.

18. Luíza recebeu R$ 1.985,00 e teve os
seguintes gastos:
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