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Tribunal Superior do Trabalho - TST 

 
Caderno de Questões 

 

ENSINO MÉDIO 
 

Data: 19/05/2019  
Número de questões: 20 (vinte) 

 

 
 

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. Após 1 (uma) hora de permanência no local de realização das 
provas será permitido ao candidato levar o caderno de provas.   

8. 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. 

9. 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. 

10. Os cadernos e gabaritos provisórios serão divulgados no sítio do 
CIEE no dia 20/05/2019.  

11. O prazo para interposição de recursos do gabarito provisório será 
no dia 21/05/2019, 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. 

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 no dia 29/05/2019, para os 
estudantes de nível médio, nível superior, no sítio do CIEE na 
internet. 

16. O processo seletivo terá validade de 12 meses, contado a partir da 
publicação do resultado final, podendo ser prorrogado a critério da 
TST. 

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 Prova!  

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

http://www.ciee.org.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

O Brasil e o trabalho infantil 
 

Mais de 160 milhões de crianças trabalham no 
mundo, segundo a ONU. E no Brasil, como 

essa situação se encontra? 

 
A legislação internacional define o trabalho 

infantil como aquele em que as crianças ou 

adolescentes são obrigadas a efetuar qualquer 
tipo de atividade econômica, regular, 
remunerada ou não, que afete seu bem-estar e 

o desenvolvimento físico, psíquico, moral e 
social. 

Segundo a Constituição Federal, é proibido 

para menores de 16 anos a execução de 
qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir dos 14 anos. No caso das 

atividades de aprendizagem, o trabalho não 
pode ser noturno, perigoso ou insalubre, 
mesmo para os maiores de 16 e menores de 18 

anos. As atividades de aprendizagem também 
não devem prejudicar a frequência nem o 
rendimento escolar do adolescente. 

A proibição é reforçada na Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), que restringe a 
possibilidade de trabalho a menores de 16 anos 

apenas a casos autorizados pela Justiça e 
estabelece os critérios para a contratação de 

aprendizes. O direito à profissionalização e 
proteção no trabalho para os aprendizes 
também está disposto no Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA). 
As crianças que trabalham de forma 

irregular têm o mundo de aprendizado, sonhos, 

brincadeiras e proteção substituído por uma 
rotina de responsabilidade, exposição a perigos 
e risco de traumas. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), o trabalho infantil também é uma das 
formas de violência contra a infância e 

adolescência.  
O Código Penal brasileiro ainda não tipifica 

a exploração de mão de obra infantil como 

crime. Algumas formas de trabalho infantil têm 
sanção prevista à parte, como a prostituição, 
considerada crime hediondo e inafiançável, 

com pena de 4 a 10 anos de prisão em regime 

fechado. Outras formas de exploração, como o 
trabalho doméstico, ainda carecem de 
regulamentação. 

Uma das estratégias da mobilização 
internacional deste ano é ressaltar o papel da 

educação como uma das ferramentas mais    
eficazes de combate ao trabalho infantil.  

(Sônia Mascaro do Nascimento, 

Desembargadora do TRT 02 e Professora do 
IDP-São Paulo; Gleibe Pretti, Advogado e 

Professor do IDP-São Paulo. Disponível em: 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-
macedo/o-brasil-e-o-trabalho-infantil/.  

Acesso em: 12/04/2019. Com adaptações.) 

 

1 Considere as ideias e informações 
apresentadas no texto e indique a afirmativa 
correta sobre o trabalho infantil no Brasil. 
 
(A) É uma das formas de violência contra a 

infância e adolescência. 
(B) Trata-se de um dos maiores problemas 

sociais do país, que está próximo de ser 
solucionado. 

(C) Limita o desenvolvimento infantil, impõe 
a falta de perspectivas e reduz as 
diferenças sociais. 

(D) Refere-se a uma alternativa para evitar 
que crianças e adolescentes ingressem 
no mundo do crime. 

 

2 A expressão “segundo” em “Segundo a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), o 
trabalho infantil também é uma das formas 
de violência (...)” exprime: 

 
(A) Uma ideia de conformidade. 
(B) A percepção de contradição. 
(C) Uma ligação de simultaneidade. 
(D) O destaque da exploração infantil. 

 

 

3 O termo destacado em “O Código Penal 
brasileiro ainda não tipifica a exploração de 
mão de obra infantil como crime.” tem 
sentido equivalente indicado em: 
 
(A) Analisa. 
(B) Pondera. 
(C) Investiga. 
(D) Caracteriza. 



CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE 
 

  
PROVA –ENSINO MÉDIO 

 
Página 3 de 5                                                                                                                                      

 

 

 4 O segmento que apresenta adjetivo com 
variação de grau é: 
 
(A) “(...) o trabalho não pode ser noturno, 

perigoso ou insalubre (...)” 
(B) “O Código Penal brasileiro ainda não 

tipifica a exploração de mão de obra 
infantil como crime.” 

(C) “As crianças que trabalham de forma 
irregular têm o mundo de aprendizado, 
sonhos, brincadeiras e proteção (...)” 

(D) “(...) é ressaltar o papel da educação 
como uma das ferramentas mais eficazes 
de combate ao trabalho infantil.” 

 

5 Esse texto, por suas marcas predominantes, 
apresenta o seguinte modo de organização 
discursiva: 
 
(A) Narrativo. 
(B) Expositivo. 
(C) Descritivo. 
(D) Dissertativo. 

 

6 Levando em consideração as regras de 
concordância nominal, de acordo com a 
norma-padrão da Língua Portuguesa e com 
a gramática normativa, assinale a afirmativa 
escrita corretamente. 

 
(A) Era meio-dia e meio e o trabalho não 

terminava. 
(B) Aquela criança ficou meia nervosa com 

tanto trabalho. 
(C) Ele contratou bastantes crianças e 

adolescentes para trabalhar. 
(D) Anexo a este documento envio-lhe a 

intimação devido à exploração infantil. 
 

7 Em “E no Brasil, como essa situação se 
encontra?” o ponto de interrogação foi 
empregado para: 
 
(A) Definir uma pausa. 
(B) Indicar uma pergunta. 
(C) Isolar uma explicação. 
(D) Assinalar um esclarecimento. 

 
 
 
 

8 Nas afirmativas a seguir, de acordo com a 
norma-padrão da Língua Portuguesa e com 
a gramática normativa, o acento indicativo 
de crase é facultativo em: 
 
(A) Iremos àquela reunião discutir sobre o 

trabalho infantil no país. 
(B) Estamos à espera da proibição do 

trabalho doméstico infantil. 
(C) O trabalho foi prejudicial às nossas 

crianças, comprometendo o rendimento 
escolar. 

(D) As informações foram solicitadas à 
Comissão da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). 

 

9 Em “Algumas formas de trabalho infantil 
têm sanção prevista à parte, como a 
prostituição, (...)”, a ação verbal destacada 
expressa um fato: 

 

(A) Atual. 
(B) Não terminado completamente. 
(C) Que ocorrerá em um momento vindouro. 
(D) Ocorrido num momento anterior ao atual. 

 

10 De acordo com a norma-padrão da 
Língua Portuguesa e com a gramática 
normativa, as seguintes palavras transcritas 
do texto seguem a mesma regra de 
acentuação gráfica: 
 

(A) código / está 
(B) doméstico / físico 
(C) também / frequência 
(D) substituído / psíquico 
 

 
NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 

 
11 Utilizando o navegador Internet 
Explorer 11, Configuração Padrão, Idioma 
Português-Brasil, ao digitar a URL 
pretendida na barra de endereços, tem-se 
acesso à página solicitada. Se isso não 
ocorrer, pode ser que houve falha na 
solicitação e, em muitos casos, basta 
atualizar a página, ou seja, apertar a tecla 
F5, que o problema será resolvido. A 
opção Atualizar (F5) está localizada em um 
dos menus do IE 11. Assinale-o. 
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(A) Exibir. 
(B) Editar. 
(C) Arquivo. 
(D) Ferramentas. 

 
12 O correio eletrônico, também conhecido 
popularmente como e-mail, trata-se de uma 
ferramenta utilizada para enviar e receber 
mensagens eletrônicas através da Internet. 
Pode ser utilizado direto do navegador de 
Internet ou com programas específicos. 
Assinale, a seguir, um programa específico 
de correio eletrônico. 

 

(A) Safari. 
(B) Ópera. 
(C) Google Chrome. 
(D) Mozilla Thunderbird. 

 

13 Observe alguns comandos usados na 
edição de textos no MS Word 2016, que 
podem variar, se forem ou não adicionados 
neste local. Dependendo do usuário 
utilizado, outros comandos poderão ser 
adicionados. 

 

 
 

Essas ferramentas se encontram: 
 

(A) Barra de Status. 
(B) Barra de Menus. 
(C) Área de Transferência. 
(D) Barra de Ferramentas de Acesso 

Rápido. 
 

 14 Ao editar um texto no Word 2016, algumas 
teclas de atalho podem ser utilizadas, como: 
[CRTL + C], [CRTL + X] e [CRTL + V]. 
Assinale os respectivos significados dessas 
teclas. 

 

(A) Copiar / Recortar / Colar 
(B) Colar / Copiar / Recortar 
(C) Colar / Desfazer / Refazer 
(D) Refazer / Colar / Desfazer 
 
 
 

 

 15 O comando Adicionar ou Remover Colunas, 
utilizado para dividir um texto em duas ou 
mais colunas, se encontra em uma das 
Faixas de Opções do MS Word 2016. Em 
qual guia de opções esse comando está 
localizado? 

 

(A) Exibir. 
(B) Inserir. 
(C) Layout. 
(D) Design. 

 

 16 Na imagem a seguir, do MS Word 2016, 
três comandos são apresentados: Localizar, 
Substituir e Ir para. Apesar de estarem 
juntos, são acionados de forma independente 
ou com uma combinação de teclas, o 
chamado atalho. Neste caso, o usuário 
deverá utilizar o comando Substituir. 

 

 
 
Assinale o atalho para acessar essa opção. 
 

(A) CTRL + U. 
(B) CTRL + L. 
(C) CTRL + W. 
(D) CTRL + M. 

 
17 Observe as imagens do MS Excel 2016. 

 

 
 

Essas imagens representam, respectiva-
mente: 

 
(A) Diminuir Casas Decimais / Aumentar 

Casas Decimais 
(B) Aumentar Casas Decimais / Diminuir 

Casas Decimais 
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(C) Diminuir Casas de Inteiros / Aumentar 
Casas de Inteiros 

(D) Aumentar Casas de Inteiros / Diminuir 
Casas de Inteiros 

 
18 Observe a planilha feita com o MS Excel 
2016. Sabe-se que na célula C1 foi inserida 
a seguinte fórmula: =A1+$B$1. Ao clicar 
com o mouse no canto inferior direito da 
célula C1 e arrastar até a célula C5, os 
resultados são apresentados nas 
respectivas células: C2, C3, C4 e C5. 

 

 
 

Os resultados apresentados em C3 e C5 
são, respectivamente: 

 
(A) 20; 40 
(B) 30; 30 
(C) 40; 60 
(D) 60; 100 

 
19 Ao utilizar o MS Excel, torna-se 
necessário salvar um arquivo sem alterar o 
seu nome. Para isso, basta digitar as teclas: 

 

(A) CTRL + B. 
(B) CTRL + O. 
(C) CTRL + P. 
(D) CTRL + S.  
 
20 Um usuário elabora uma planilha, 
utilizando o MS Excel 2016, referente ao 
movimento de vendas de uma pequena 
empresa, durante um determinado período. 
Ao selecionar uma determinada célula e 
apertar a tecla F2, é correto afirmar que: 

 
(A) Centraliza o conteúdo da célula. 
(B) Alinha o conteúdo da célula à direita. 
(C) Alinha o conteúdo da célula à esquerda. 
(D) A célula se torna editável, podendo 

alterar o seu conteúdo. 

 
 
 
 


