CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT
Caderno de Questões

NÍVEL SUPERIOR – EXCETO DIREITO
Data: 30/06/2019
Número de questões: 25 (vinte e cinco)

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

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

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:
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 1h30
min, não havendo, por qualquer motivo, prorrogação em
virtude de afastamento de candidato da sala.
Após uma hora 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;

10.
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 01/07/2019.
O prazo para interposição de recursos do gabarito provisório
será no dia 02/07/2019, 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,
horário e localidade 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 04/10/2019, 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 TJDFT.
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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LÍNGUA PORTUGUESA
Farmácia literária
Imagine chegar ao consultório ou ao
hospital com um incômodo qualquer e sair de lá
com a prescrição de uma terapia intensiva de
George Orwell, seguida de pílulas de Fernando
Pessoa, emplastros de Victor Hugo e doses
generosas de Monteiro Lobato. Você não leu
errado: uma boa história ajuda a aliviar
depressão, ansiedade e outros problemas que
atingem a cabeça e o resto do organismo.
Quem garante esse poder medicamentoso
das ficções são as inglesas Ella Berthoud e
Susan Elderkin, que acabam de publicar no
Brasil Farmácia Literária (Verus). Redigida no
estilo de manual médico, a obra reúne cerca de
200 males divididos em ordem alfabética. Para
cada um, há dicas de leituras.
As autoras se conheceram enquanto
estudavam literatura na Universidade de
Cambridge. Entre um debate sobre um romance
e outro, viraram amigas e criaram um serviço de
biblioterapia, em que apontam exemplares para
indivíduos que procuram assistência. “O termo
biblioterapia vem do grego e significa a cura por
meio dos livros”, ressalta Ella.
O método é tão sério que virou política de
saúde pública no Reino Unido. Desde 2013,
pacientes com doenças psiquiátricas recebem
indicações do que devem ler direto do
especialista. Da mesma maneira que vão à
drogaria comprar remédios, eles levam o
receituário à biblioteca e tomam emprestados
os volumes aconselhados.
A iniciativa britânica foi implementada com
base numa série de pesquisas recentes que
avaliaram o papel das palavras no bem-estar.
Uma experiência realizada na Universidade
New School, nos Estados Unidos, mostrou que
pessoas com o hábito de reservar um tempo às
letras costumam ter maior empatia, ou seja,
uma capacidade ampliada de entender e se
colocar no lugar do próximo. Outra pesquisa da
também americana Universidade Harvard
apontou que leitores ávidos são mais sociáveis
e abertos para conversar.
E olha que estamos falando de ficção
mesmo. No novo livro não vemos gêneros como

autoajuda ou biografia. “Eles já tinham o seu
espaço, enquanto as ficções eram um recurso
pouco utilizado. É difícil lembrar-se de uma
condição que não tenha sido retratada em
alguma narrativa”, esclarece Susan.
As autoras acreditam que é possível tirar
lições valiosas do que fazer e do que evitar a
partir da trajetória de heróis e vilões. “Ler sobre
personagens que experimentaram ou sentiram
as mesmas coisas que vivencio agora auxilia,
inspira e apresenta perspectivas distintas”,
completa.
As sugestões percorrem praticamente todas
as épocas e movimentos literários da
humanidade. A obra mais antiga que integra o
livro é a epopeia ‘O Asno de Ouro’, assinada pelo
romano Lúcio Apuleio, no século II, que serve de
fármaco para exagero na autoconfiança. Há
também os moderníssimos ‘Reparação’, do
inglês Ian McEwan (solução para excesso de
mentira), e ‘1Q84’, do japonês Haruki Murakami
(potente para as situações em que o amor
simplesmente termina).
Disponível em 20 países, cada edição de
Farmácia Literária é adaptada para a cultura
local, com a inclusão de verbetes e de literatos
nacionais. “Nós precisamos contemplar as
obras que formaram e moldaram o ideal
daquela nação para que nosso ofício faça
sentido”, conta Ella. No caso do Brasil, foram
inseridos os principais textos de Machado de
Assis, Guimarães Rosa e Milton Hatoum, que
fazem companhia aos portugueses Eça de
Queirós e José Saramago.
(Rosa Maria Miguel Fontes. Jornalista e
Escritora.
Disponível
em:
http://blogs.uai.com.br/contaumahistoria/farmaci
a-literaria/. Abril de 2017. Com adaptações.)
______________________________________
1. Considerando que o adjetivo é “a palavra que
expressa uma qualidade ou característica do
ser e se intercala diretamente ao lado de um
substantivo”, assinale, a seguir, a afirmativa
que evidencia um adjetivo explicativo.
(A) A biblioterapia inglesa não será traduzida.
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(B) As obras portuguesas estão disponíveis
na biblioteca.
(C) O tratamento medicamentoso provoca
cura e regeneração.
(D) O livro conta a história de um vilão
perverso e malvado.
______________________________________
2. Assinale, a seguir, a afirmativa que apresenta
adjetivo superlativo absoluto analítico.
(A) Os leitores são extremamente ávidos e
sociáveis.
(B) A dica de leitura é a menos atrativa do
manual médico.
(C) A biblioterapia é importantíssima para
pacientes com depressão.
(D) A Farmácia Literária é o método mais
interessante da atualidade.
3. De acordo com a adequação linguística
e com a norma-padrão da Língua
Portuguesa, assinale a afirmativa grafada
INCORRETAMENTE.
(A) As histórias contadas nos livros são
sucintas e breves.
(B) O método através dos livros é uma
iniciativa brasileira.
(C) A espectativa garante um poder de cura
por meio dos livros.
(D) Os livros excedentes retratam narrativas
do dia a dia das pessoas.
Questão Cancelada
4. Conforme a norma-padrão da Língua
Portuguesa e a vigência do Novo Acordo
Ortográfico, assinale a afirmativa que
apresenta ERRO quanto à acentuação
gráfica.
(A)
O método “Farmácia Literária” virou
política de saúde pública.
(B)
Os pacientes leem as obras
literárias que aliviam a ansiedade e a
depressão.

(C)
É possível tirar vivência através
dos contos das experiências dos personagens.
(D)
A biblioterapia é uma idéia que
reúne cerca de 200 males divididos em
ordem alfabética.
5. Considerando que o Novo Acordo Ortográfico
que alterou o emprego do hífen em palavras
compostas, assinale a alternativa que
apresenta palavras hifenizadas grafadas
corretamente.
(A) Minissaia; intraracial; sub-humano.
(B) semi-analfabeto; pré-história; sobreaviso.
(C) micro-ondas; mal-estar; hiper-conectividade.
(D) sobre-humano; antissocial; autoaprendizagem.
______________________________________
6. Assinale, a seguir, a afirmativa em que o uso
do acento indicativo de crase é facultativo.
(A) Acompanhe-o até à porta da biblioteca.
(B) Refiro-me à paciente que leu os livros
aconselhados pelo médico.
(C) À medida que o tempo passa minha
autoconfiança aumenta.
(D) Saímos à noite para vivenciar novas
perspectivas.
7. De acordo com a pertinência linguística,
assinale a afirmativa em que o sinal indicativo
da crase foi efetuado adequadamente.
(A) Falamos à ela sobre os textos de
Machado de Assis.
(B) Fomos à biblioteca conhecer a Farmácia
Literária.
(C) Ofereceram à mim alguns livros de
autoajuda.
(D) Quando aderir à esse planejamento, sua
ansiedade diminuirá.
8. De acordo com a norma-padrão da Língua
Portuguesa, assinale a alternativa em que há
ERRO de concordância verbal.
(A) Ler e vencer é o nosso objetivo.

3
PROVA – NÍVEL SUPERIOR - EXCETO DIREITO
Página 3 de 6

(B) Já fazem anos que não vou ao médico.
(C) Mais de um paciente fará parte da
biblioterapia.
(D) Alugam-se
livros
para
alunos
e
vestibulandos.

12.

9. Assinale a alternativa que CONTRARIA a
norma-padrão da Língua Portuguesa em
relação à concordância verbal.
(A) No relógio do consultório médico bateu
duas horas.
(B) Existem, atualmente, muitas pessoas
com depressão.
(C) Comenta-se, entre os médicos, que
sobre a biblioterapia no país.
(D) É importante que tanto a ansiedade
quanto a depressão diminuam.
10.

(A) Guarujá.
(B) Ribeirão Preto.
(C) Angra os Reis.
(D) Balneário do Camboriú.
13.

Considerando as regras de concordância
nominal, conforme a norma-padrão da Língua
Portuguesa, assinale a afirmativa grafada
corretamente.
(A) O médico tem menas informação sobre a
terapia com os livros.
(B) É necessário a participação dos autores
dos livros na reunião.
(C) Todas as pessoas estavam meio ansiosas
para começar o tratamento.
(D) Ela mesmo disse que tem facilidade em
se colocar no lugar do outro.

O Ebola é considerado um(a):
(A) Vírus rotavírus.
(B) Vírus oncogênico.
(C) Bactéria Staphylococcus.
(D) Vírus da família Filoviridae.
______________________________________

CONHECIMENTOS GERAIS
A fronteira que separa __________ do(s)
___________ é conhecida pela grande
presença de grupos migratórios ilegais, que
se deslocam em direção ao norte em busca
de melhores condições de vida.
Assinale a alternativa que completa correta e
sequencialmente a afirmativa anterior.

A crise humanitária na Venezuela
provocou um êxodo da população, que
começou a migrar para o Brasil. Município
brasileiro que fica na fronteira com a
Venezuela é:
(A) Roraima.
(B) Corumbá.
(C) Pacaraima.
(D) Foz do Iguaçu.

15.
(A) Honduras / México
(B) Guatemala / México
(C) Cuba / Estados Unidos
(D) México / Estados Unidos

O Ministério da Saúde da República
Democrática (...) do Congo confirmou, nesta
quarta-feira, 2.000 novos casos de Ebola no
país desde agosto de 2018. Segundo a
pasta, são 10 casos novos por dia que estão
sendo reportados.
(Disponível em: https://www.msn.com/ptbr/noticias/mundo/surto-de-ebola-no-congoinfecta-2000-pessoas-em-10-meses/arAACooyv.)

14.

11.

O ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva
foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão
pelo TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª
Região) pelos crimes de corrupção passiva e
lavagem de dinheiro, no caso tríplex,
localizado em:

Os quase 8.400 profissionais cubanos
que atendiam o Programa
________________, do governo federal,
deixaram o Brasil. Depois da saída dos

4
PROVA – NÍVEL SUPERIOR - EXCETO DIREITO
Página 4 de 6

cubanos, o Ministério da Saúde abriu
inscrições para brasileiros nesse programa.
Assinale a alternativa que completa
corretamente a afirmativa anterior.

(D) Monte Chimborazo.

19.

(A) Mais Médicos
(B) Saúde da Família
(C) Nacional de Imunizações
(D) Farmácia Popular do Brasil

16.

(A) A fixação de uma tabela mínima para os
valores de frete.
(B) A diminuição da incidência dos impostos
PIS-Cofins sobre o combustível.
(C) A diminuição no tempo de contribuição
para a aposentadoria da categoria.
(D) A redução nos preços do óleo diesel –
que subiram mais de 50% nos últimos 12
meses.

A Justiça ampliou, nesta quinta-feira,
(...) as acusações contra Cristina Kirchner,
ex-presidente e atual senadora, no caso
que ficou conhecido como “Cadernos das
Propinas”, no qual ela e integrantes de seu
governo são investigados por receber
dinheiro de empresários do(a):
20.
(A) Peru.
(B) Chile.
(C) Brasil.
(D) Argentina.

17.

O presidente dos Estados Unidos,
Donald Trump, se reuniu com a primeiraministra do Reino Unido. O americano não
apertou às mãos da premiê britânica:

Uma expedição de limpeza organizada
pelo Nepal recolheu por volta de 11 toneladas
de lixo e quatro corpos da montanha mais alta
do mundo, informaram oficiais. Parte dos
resíduos e da sujeira deixados para trás pelos
alpinistas durante a temporada de escalada
de abril e maio foi levada para Catmandu e
entregue para empresas de reciclagem.
Todos os anos, após as temporadas de
escalada, milhares de quilos de lixo são
deixados no monte:
(A) Manslu.
(B) Monte K2.
(C) Monte Everest.

A Organização das Nações Unidas
(ONU) estima que cerca de um quarto da
população venezuelana em torno de sete
milhões de pessoas precisa de apoio,
segundo um informativo interno que mostra
um aumento da desnutrição e de doenças,
em meio a uma severa crise econômica e
política do presidente:
(A) Evo Morales.
(B) Mauricio Macri.
(C) Nicolás Maduro.
(D) Sebastián Piñera.

(A) Theresa May.
(B) Angela Merkel.
(C) Hillary Clynton.
(D) Michelle Bachelet.
18.

A Greve dos Caminhoneiros mudou a
rotina do Brasil em maio de 2018. Em
relação às reivindicações da categoria,
assinale a alternativa INCORRETA.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
21.

O PowerPoint é um aplicativo muito
utilizado para desenvolver apresentações, com
diversos recursos como: objetos gráficos
(cliparts), símbolos, organogramas, fotos,
entre outros recursos gráficos. Dentre as suas
principais funcionalidades, podemos destacar,
EXCETO:
(A) Soma de células.
(B) Inclusão de animações.
(C) Efeitos de transição de slides.
(D) Modelos de apresentação predefinidos.
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22. O PowerPoint permite, ao preparar uma
apresentação, inserir efeitos de transições
entre os slides. Analise os passos para
adicionar a transição de slides.

(A) Igual.
(B) Soma.
(C) Média.
(D) Menor.

( ) Selecionar Opções de Efeito para
escolher a direção e a natureza da
transição
( ) Selecionar a guia Transições e escolher
uma transição; selecionar uma transição
para ver uma visualização.
( ) Escolher o slide no qual se deseja
adicionar uma transição.
( ) Selecionar a Visualização para ver como
a transição é exibida.
A sequência está correta em
(A) 3, 2, 1, 4.
(B) 1, 2, 3 ,4.
(C) 3, 4, 1, 2.
(D) 1, 4, 2, 3.
23.

A planilha eletrônica oferece a
possibilidade de trabalhar com inúmeras
___________ e ___________ que,
obviamente, faz com que não se consiga
visualizar a planilha inteira na tela do
computador. Assinale a alternativa que
completa correta e sequencialmente a
afirmativa anterior.
(A) linhas / vídeos
(B) colunas / slides
(C) textos/ colunas
(D) linhas / colunas

24. A internet é o conjunto de redes de
computadores que, espalhados por todas as
regiões do planeta, conseguem trocar dados e
mensagens, utilizando um protocolo comum.
Para a navegar na internet através de
computadores é utilizado o seguinte programa:
(A) Writer.
(B) Browser.
(C) ZohoSheet.
(D) Compactador.
25.
Toda função do Excel deverá ser iniciada
com o seguinte sinal:
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