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SSeeççããoo  JJuuddiicciiáárriiaa  ddoo  DDiissttrriittoo  FFeeddeerraall  
 

Caderno de Questões 
 

NÍVEL SUPERIOR – EXCETO DIREITO 
ADMINISTRAÇÃO/ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA, CIÊNCIAS CONTÁBEIS, ENGENHARIA CIVIL E INFORMÁTICA 

 
Data: 28/07/2019  

Número de questões: 30 (Trinta) 
 

 
 

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. Não será permitido ao candidato retirar-se do local de 

realização das provas levando o cartão de respostas 

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 29/07/2019.  

11. O prazo para interposição de recursos do gabarito provisório 

será no dia 30/07/2019, 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. 

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 06/09/2019, 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 Seção Judiciária do Distrito Federal. 

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 
  

Dona Valentina e sua dor 
 

Dona Valentina conseguiu cochilar um 
pouquinho. O relógio marcava quase cinco da 
manhã quando ela abriu os olhos. Estava 
ligeiramente feliz. Sonhou com as goiabeiras 
de sua casa na roça; ela, menina, correndo de 
pés no chão e brincando com os irmãos que 
apanhavam goiabas maduras no pé. Goiabas 
vermelhas, suculentas, sem bichos. O sonho foi 
tão real que ela acordou com gostinho de 
goiaba na boca.  

Fazia um pouco de frio porque chovera à 
noite, chuvinha fina, boba. Porém, dona 
Valentina era prevenida: levara na sacola a 
capa e a sombrinha desmilinguida – mas que 
ainda serviam. A fila crescera durante a 
madrugada, e o falatório dos que acordaram 
cedo, como ela, misturava-se com o ronco de 
dois ou três que ainda dormiam.  

Fila de hospital até que era divertida – 
pensava ela. O povo conversava pra passar o 
tempo; cada um contava suas doenças; 
falavam sobre médicos e remédios; a conversa 
esticava, e aí vinham os assuntos de família, 
casos de filhos, maridos, noras e genros. Valia 
a distração. Mas ruim mesmo era aquela dor 
nos quadris. Bastou dona Valentina virar-se na 
almofada que lhe servia de apoio no muro para 
a fincada voltar. Ui! De novo!  

Dona Valentina já estava acostumada. 
Afinal, ela e sua dor nas cadeiras já tinham ido 
e voltado e esperado e retornado e remarcado 
naquela fila há quase um ano. O hospital ficava 
longe; precisava pegar o primeiro ônibus, 
descer no centro; andar até o ponto do 
segundo ônibus; viajar mais meia hora nele; e 
andar mais quatro quarteirões. Por isso, no 
último mês passou a dormir na fila, era mais 
fácil e mais barato. Ela e sua dor. A almofada 
velha ajudava; aprendera a encaixá-la de um 
jeito sob a coxa e a esticar a perna. Nesta 
posição meio torta e esquisita, a dor também 
dormia, dava um alívio.  

O funcionário, sonolento, abriu a porta de 
vidro; deu um “bom dia” quase inaudível e 
pediu ordem na calçada: 

– Pessoal, respeitem quem chegou primeiro. 
A fila é deste lado, vamos lá.  

Não demorou muito, e a mocinha 
sorridente, de uniforme branco, passou 
distribuindo as senhas. Todos gostavam dela. 

Alegre, animada, até cumprimentava alguns 
pelo nome, de tanta convivência. Dona 
Valentina recebeu a ficha 03, seria uma das 
primeiras no atendimento. Quem sabe a coisa 
resolveria desta vez?  

– Senha número três!  
Dona Valentina ergueu-se da cadeira com 

a ajuda de um rapaz e caminhou até a sala. O 
doutor – jovem, simpático – cumprimentou-a e 
pediu que ela se sentasse. Em seguida, 
correu os olhos pela ficha, fez algumas 
perguntas sobre a evolução da dor e os 
remédios que ela tomava. Daí, preencheu 
uma nova receita, carimbou e assinou: 

– Olha, dona Valentina, vamos mudar a 
medicação, essa aqui é mais forte. Mas seu 
caso é mesmo cirúrgico. O problema é que o 
hospital não tem condições de fazer a cirurgia 
de imediato. A senhora sabe: muitos 
pacientes, falta verba, equipamento, dinheiro 
curto...  

Ela sentiu um aperto no coração. E um 
pouco de raiva, raivinha, coisa passageira. Mas 
o doutor era tão simpático, de olheiras, de 
uniforme amarrotado, que ela sorriu, 
decepcionada:  

– Posso marcar meu retorno?  
– Claro, claro, fala com a moça da 

portaria.  
Dona Valentina e sua dor pegaram os 

dois ônibus de volta. Pelo menos a chuva 
havia parado, um sol gostoso aquecia seus 
ombros através da janela. Fazer o quê? – 
pensava ela. Esperar mais, claro. Quem sabe 
um dia os poderosos, os políticos, os 
engravatados davam um jeito no hospital? E 
agendavam a cirurgia? E ela se livrava da 
dor? E poderia brincar com os netos, carregá-
los no colo, sem a maldita fincada nas 
costas?  

De noite, dona Valentina se acomodou no 
velho sofá esburacado para ver a novela – 
sua distração favorita que a fazia se esquecer 
da dor. No intervalo, veio a propaganda: 
crianças sorrindo, jovens se abraçando, 
pessoas felizes de todo tipo. A voz poderosa 
do locutor disse à dona Valentina que tudo ia 
muito bem, que a vida era boa, que o governo 
era bonzinho, que trabalhava pelo povo acima 
de tudo. E que a saúde das pessoas, dos 
mais pobres, era o mais importante! E que 
para todo mundo ficar sabendo, o governo 
preferiu usar a dinheirama nas propagandas 
em vez de comprar remédios ou 
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equipamentos que faltavam no hospital, por 
exemplo. Questão de prioridade estratégica 
da área da Comunicação. O resto poderia 
esperar – como esperavam, dóceis e 
conformadas, dona Valentina e sua dor. 

(FABBRINI, Fernando. Disponível em: 
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/fernando-

fabbrini/dona-valentina-e-sua-dor-1.1412175.  
Acesso em: 11/07/2019.) 

 

1. Considerando as informações textuais, 
podemos inferir que o texto evidencia: 

 

(A) A vida sedentária e a mania de doença, 
características comuns em idosos. 

(B) A situação desordenada da saúde pública 
associada à negligência dos governantes. 

(C) As doenças e as lamentações de idosos 
que não conseguem cirurgia em hospitais 
públicos. 

(D) A complexidade e a insegurança 
experimentadas pelos pacientes em 
unidades públicas saúde. 

 

2. De acordo com as informações textuais, é 
correto afirmar que o autor: 

 

(A) Demonstra no texto uma situação distante 
do mundo real. 

(B) Realça, exageradamente, as doenças 
comuns na velhice. 

(C) Debate sobre os assuntos costumeiros 
em filas de hospitais públicos. 

(D) Trata de problemas frequentes vividos 
pela personagem principal, que é uma 
pessoa comum. 

 

3. Quanto à tipologia textual, é correto afirmar 
que “Dona Valentina e sua dor” é um 
exemplo de texto: 

 

(A) Didático, pois ensina sobre a situação da 
maioria dos idosos doentes e 
abandonados. 

(B) Histórico, já que documenta o descaso 
dos governantes quando o assunto é a 
saúde da terceira idade. 

(C) Argumentativo, visto que reflete sobre a 
importância do Sistema Único de Saúde 
para a maioria dos aposentados. 

(D) Narrativo, pois relata uma sequência de 
ações vivenciadas por Dona Valentina, 
expressando o seu sacrifício para chegar 
ao hospital. 

 
 

 

4. Em “O funcionário, sonolento, abriu a porta 
de vidro; deu um ‘bom dia’ quase inaudível e 
pediu ordem na calçada (...)” (5º§), a 
expressão “inaudível” significa: 

 

(A) Inviável. 
(B) Anormal. 
(C) Reprimido. 
(D) Imperceptível. 

 

5. No trecho “Mas ruim mesmo era aquela dor 
nos quadris.” (3º§), o termo destacado 
caracteriza ideia de: 

 

(A) Escolha. 
(B) Contraste. 
(C) Conclusão. 
(D) Explicação. 

 

6. Em “Estava ligeiramente feliz.” (1º§), a palavra 
destacada exprime circunstância de: 

 

(A) Modo. 
(B) Tempo. 
(C) Ordem. 
(D) Afirmação. 

 

7. De acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa, assinale a afirmativa que 
apresenta uma INADEQUAÇÃO linguística. 

 

(A) A medicação é demasiadamente forte. 
(B) O hospital tem uma excelente infraestrutura. 
(C) Os pacientes deverão fazer o ultrassom 

em jejum. 
(D) Dona Valentina foi ao médico devido ao 

enjôo que sentiu durante toda a noite. 
 

8. De acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa, assinale a afirmativa INCORRETA 
quanto à concordância verbal. 

 

(A) A multidão invadiu o hospital. 
(B) Mais de dois pacientes farão a cirurgia. 
(C) Dona Valentina ou o seu neto farão a 

cirurgia. 
(D) Cansaço e exaustão destacaram aquela 

direção hospitalar. 
 

9. Considerando que o ponto de exclamação é 
um sinal de pontuação utilizado para exclamar 
algo, em “E que a saúde das pessoas, dos 
mais pobres, era o mais importante!” (15º§) é 
correto afirmar que ele foi empregado para 
expressar: 

 

(A) Tristeza. 
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(B) Espanto. 
(C) Indignação. 
(D) Entusiasmo. 

 

10. As seguintes afirmativas transcritas do texto 
retratam ações verbais que expressam um fato 
ocorrido e totalmente concluído, EXCETO: 

 

(A) “Dona Valentina conseguiu cochilar um 
pouquinho.” (1º§) 

(B) “Por isso, no último mês passou a dormir 
na fila (...)” (4º§) 

(C) “De noite, dona Valentina se acomodou 
no velho sofá esburacado para ver a 
novela (...)” (15º§) 

(D) “O resto poderia esperar – como 
esperavam, dóceis e conformadas, dona 
Valentina e sua dor.” (15º§) 

 

11. Considerando que o adjetivo é a classe de 
palavras que modifica o substantivo, 
atribuindo-lhe características mais precisas, 
assinale a alternativa em que o termo 
destacado NÃO se refere à mesma classe 
dos demais. 

 

(A) “nova receita” (9º§) 
(B) “chuvinha fina” (2º§) 
(C) “voz poderosa” (15º§) 
(D) “muitos pacientes” (10º§) 

 

12. De acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa, assinale a afirmativa INCORRETA 
quanto à concordância nominal. 

 

(A) Dona Valentina é meio doente. 
(B) Segue anexa a receita médica.  
(C) Peguei a primeira e a segunda ficha. 
(D) Hoje, o médico tem menas cirurgias. 

 

13. Considerando que o sujeito é alguém ou 
algo de quem ou do que se fala, assinale a 
afirmativa transcrita do texto que evidencia 
sujeito oculto. 

 

(A) “Estava ligeiramente feliz.” (1º§) 
(B) “Dona Valentina já estava acostumada.” 

(4º§) 
(C) “O povo conversava pra passar o tempo 

(...)” (3º§) 
(D) “Goiabas vermelhas, suculentas, sem 

bichos.” (1º§) 
 
 
 

 

14. Considerando o contexto textual, analise as 
expressões destacadas e assinale a relação 
INCORRETA. 

 

(A) “Todos gostavam dela.” (7º§) – medicação. 
(B) “(...) carregá-los no colo, sem a maldita 

fincada nas costas?” (14º§) – netos.  
(C) “Fila de hospital até que era divertida – 

pensava ela.” (3º§) – dona Valentina. 
(D) “(...) aprendera a encaixá-la de um jeito 

sob a coxa e a esticar a perna.” (4º§) – 
almofada. 

 

15. O acento indicativo de crase em “Fazia um 
pouco de frio porque chovera à noite, 
chuvinha fina, boba.” (2º§) foi devidamente 
aplicado. Assinale, a seguir, a afirmativa em 
que o seu uso é facultativo. 

 

(A) Fui até à Unidade de Saúde para 
consultar. 

(B) À medida que o tempo passa, a dor nos 
quadris aumenta. 

(C) As consultas médicas terminam às cinco 
horas da tarde. 

(D) O médico disse à dona Valentina que 
ela estava muito bem. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

16. “Os cubanos chegaram para trabalhar como 
médicos e agora são motoristas, ambulantes, 
faxineiros, criadores de peixes ornamentais 
e pedreiros, desde o fim do ano passado, 
quando o governo cubano rompeu o acordo 
de cooperação com o Brasil.” A citação 
refere-se ao programa social: 

 

(A) Mais Médicos. 
(B) Melhor em Casa. 
(C) Saúde da Família. 
(D) Programa de Vacinação. 

 

17. O Museu Nacional foi consumido por um 
incêndio de grandes proporções, no que já é 
considerado a maior tragédia museológica 
do Brasil. O acidente aconteceu justamente 
no ano em que a instituição comemorava 
200 anos de existência. Em relação ao 
Museu Nacional, está INCORRETO o que se 
afirma em: 

 

(A) Localizado no Rio de Janeiro, é a instituição 
científica mais antiga do país. 

(B) A instituição tinha apenas coleções de 
fósseis de dinossauros do mundo. 
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(C) O acidente aconteceu quando a instituição 
comemorava 200 anos de existência. 

(D) Seu primeiro acervo surgiu a partir de 
doações da Família Imperial e de 
colecionares particulares. 

 

18. “Em 2019, o mundo celebrou os 500 anos da 
morte de Leonardo da Vinci (1452-1519). 
Artista e inventor, o italiano é considerado um 
dos expoentes máximos do Renascimento 
europeu. Da Vinci era multidisciplinar e 
possuía conhecimentos em diversas áreas, 
tendo deixado inúmeros estudos e invenções. 
Para ele, a ________ e a ________ eram 
coisas que não se separavam.” Assinale a 
alternativa que completa correta e 
sequencialmente a afirmativa anterior. 

 

(A) Ciência / arte 
(B) Filosofia / arte 
(C) História / cultura 
(D) Educação / cultura 

 
 

19. A Polícia Civil informou que mais de R$ 113 
milhões em contratos entre a Prefeitura do 
Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, 
e oito empresas privadas são investigados 
pelas fraudes no fornecimento de merendas 
para escolas do município, superfaturamento 
de contratos e enriquecimento ilícito são 
algumas das irregularidades apuradas na 
operação: 

 

(A) Ratatouille. 
(B) Carne Fraca. 
(C) Navalha na Carne. 
(D) Operação Descarte. 

 

20. A justiça do Rio de Janeiro vendeu em leilão 
um jet boat e uma moto aquática do 
empresário Eike Batista, que foi condenado 
a 30 anos de prisão por pagar propina ao 
ex-governador: 

 

(A) Israel Klabin. 
(B) Paulo Maluf. 
(C) Sérgio Cabral. 
(D) Eduardo Cunha. 

 

21. O juiz Jansen Fialho de Almeida, da 3ª Vara de 
Fazenda Pública do Distrito Federal, condenou o 
ex-senador Gim Argello e o ex-deputado distrital 
Cristiano Araújo por improbidade administrativa. 
Os dois são acusados de irregularidades na 
concessão de bolsas do Fundo de:  

 

(A) Apoio à Pesquisa do DF. 
(B) Financiamento Estudantil (Fies). 
(C) Desenvolvimento da Educação Básica. 
(D) Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

 

22. A tentativa de derrubar o regime de Nicolás 
Maduro é o mais recente capítulo na profunda 
crise política da Venezuela. O autoproclamado 
presidente do país é: 

 

(A) Evo Marales. 
(B) Juan Guaidó. 
(C) Leopoldo Lopes. 
(D) Alejandro Toledo. 

 

23. O presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF) disse nesta terça-feira, 7, que o 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que 
também é presidido por ele, criou um grupo de 
trabalho para discutir o uso de redes sociais 
por magistrados (juízes e desembargadores). 
A iniciativa foi anunciada durante discurso em 
um seminário sobre direito e democracia da 
Frente Associativa da Magistratura e do 
Ministério Público (Frentas), em Brasília, no 
qual ele falava que o mundo passa por um 
momento de “ataque às instituições”. 

(Disponível em: https://veja.abril.com.br/politica/toffoli-cria-
grupo-para-regulamentar-uso-de-redes-sociais-por-juizes/ 

 Publicado em: 07/05/2019.) 
 

O ministro, presidente do Supremo Tribunal 
Federal, é. 

 

(A) Dias Toffoli. 
(B) Edson Fachin. 
(C) Marco Aurélio. 
(D) Roberto Barroso. 

 

24. A população idosa tem crescido 
rapidamente. O sistema, com as regras 
atuais, caminha para a insustentabilidade. 
No ano 2000, a proporção era de 11,5 
pessoas em idade ativa (de 15 a 64 anos) 
para cada idoso (de 65 anos ou mais) no 
país. Em 2020, essa proporção deverá cair 
para 7 e, em 2060, para 2,35. Essa 
informação se refere à Reforma: 

 

(A) Política 
(B) Econômica. 
(C) Trabalhista. 
(D) Da Previdência. 
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25. A chanceler alemã, Angela Merkel, disse 
nesta quarta-feira (26), que deseja conversar 
com o presidente Jair Bolsonaro sobre o 
desmatamento no Brasil. ONGs pedem que o 
governo brasileiro adote “medidas rigorosas” 
contra o desmatamento e assuma 
“compromissos” em favor do: 

 

(A) Rio +10. 
(B) Acordo de Paris. 
(C) Mandato de Berlim. 
(D) Protocolo de Kyoto. 

 

26. No dia 14 de março de 2018, a vereadora 
Marielle Franco (PSOL) e seu motorista 
Anderson Gomes foram assassinados na 
região central do Rio de Janeiro (RJ). O 
assassinato brutal da vereadora carioca 
comoveu o Brasil e repercutiu em outros 
países. Sua morte significaria um afrontamento 
aos movimentos sociais e se tornaria um 
símbolo de luta em prol dos direitos: 

 

(A) Políticos. 
(B) Humanos. 
(C) Ambientais. 
(D) Trabalhistas. 

 

27. O ex-presidente do Peru, Alan García, 
atirou contra a própria cabeça ao receber 
ordem de prisão da polícia. García era alvo 
de um pedido de prisão temporária, por dez 
dias. O ex-presidente era investigado por, 
supostamente, ter recebido propina da: 

 

(A) OAS. 
(B) Petrobras. 
(C) Odebrecht. 
(D) Queiroz Galvão. 

 

28. O feminicídio, que significa a perseguição e 
morte intencional de pessoas do sexo 
feminino, é classificado como um crime 
hediondo no Brasil. Em relação ao 
feminicídio, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 

 

(A) A Lei do Feminicídio enquadra 
qualquer assassinato de mulheres como 
um ato de feminicídio. 

(B) O feminicídio íntimo se caracteriza 
quando há uma relação de afeto ou de 
parentesco entre a vítima e o agressor. 

(C) O feminicídio por conexão acontece 
quando uma mulher, na tentativa de 
intervir, é morta por um homem que 

desejava assassinar outra mulher. 
(D) O feminicídio não íntimo se caracteriza 

quando não há uma relação de afeto ou 
de parentesco entre a vítima e o 
agressor, mas o crime há violência ou 
abuso sexual. 

 

29. “O Brasil admitiu a possibilidade de extinguir o 
Fundo Amazônia – dedicado à proteção 
ambiental – caso não chegue a um acordo 
com __________ e __________, seus 
principais patrocinadores, sobre as novas 
regras de funcionamento propostas pelo 
governo.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa 
anterior. 

 

(A) França / Noruega 
(B) Alemanha / Canadá 
(C) Noruega / Alemanha 
(D) Canadá / Estados Unidos 

 

30. “Um incêndio de grande proporção e causas 
desconhecidas atingiu a histórica Catedral de 
Notre-Dame.  É o monumento mais visitado 
da _____________, sendo considerado 
Patrimônio Mundial da Humanidade desde 
1991.” Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior. 

 

(A) Itália 
(B) Rússia 
(C) França 
(D) Inglaterra 
 

 
 


