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SSuuppeerriioorr  TTrriibbuunnaall  ddee  JJuussttiiççaa  

 
Caderno de Questões 

 

NÍVEL SUPERIOR 
(Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Comunicação Organizacional, Jornalismo, Desenho Industrial/ Design de Interface, Estatística, Odontologia, 

Relações Internacionais e Secretariado Executivo). 

 
Data: 20/10/2019  

Número de questões: 40 (quarenta) 

 

 
 

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 2h00 min, não 
havendo, por qualquer motivo, prorrogação em virtude de 

afastamento de candidato da sala. 
7. O candidato somente poderá levar o caderno de questões da prova 

objetiva faltando 30 (trinta) minutos para o final da prova.  

8. As provas serão realizadas sem consulta a qualquer material, não 
sendo permitida, durante sua realização, a comunicação entre os 
candidatos nem a utilização de aparelhos eletrônicos (máquinas 

calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, 
smartphones, tablets, iPOD, gravadores, pendrive, mp3 player ou 
similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, 

bipe, notebook, palmtop, Walkman, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro etc), livros, anotações, etc. 

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 21/10/2019.  

11. As datas previstas para interposição dos recursos serão de dois 
dias úteis a contar da divulgação dos gabaritos. 

12. Para interpor recurso, o candidato deverá preencher formulário 

específico, constante no Anexo XII, e enviar mensagem eletrônica 
para a caixa corporativa eucandidato@ciee.org.br, das 9 horas do 
primeiro dia às 18 horas do último dia. 

13. 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. 

14. Serão elaboradas listas de classificação, divididas por curso, em 
ordem decrescente de pontos obtidos. 

15. 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. 

16. O resultado definitivo será divulgado no dia 26/11/2019, para os 

estudantes de nível médio, nível superior, no sítio do CIEE na 
internet. 

17. O processo seletivo terá validade até 31/12/2020, podendo ser 

prorrogado a critério do STJ. 
18. 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. 

19. 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 
 Viajando 

 

Viajar é a melhor coisa do mundo. Não 
importa para que lugar. Sair de onde você está 
e passar um tempo em outro, pra mim, já é 
suficiente. Claro que há lugares e lugares. Os 
brasileiros estão viajando, cada vez mais. Você, 
com certeza, já ouviu alguém dar o chilique que: 
em Nova York, agora, só tem brasileiro! Paris é 
um bairro nosso! Miami já faz parte da grande 
Salvador! Buenos Aires é de verdade a capital 
do Brasil.  

Mas tem um lugar que o brasileiro não 
costuma ir muito, que é o melhor de todos: o 
Brasil. Existe algum preconceito bobo na 
cabeça do brasileiro de que chique mesmo é ir 
pra Europa. Acho que chique mesmo é você 
conhecer o seu país de cabo a rabo! Um dos 
argumentos é que viajar para fora é o mesmo 
preço de uma viagem para o Nordeste. Ué, e 
daí? Você pode se divertir muito mais no 
Nordeste, tenha certeza.  

Se você já visitou os Lençóis Maranhenses, 
sabe do que estou falando. Um dos lugares 
mais lindos e diferentes do mundo. As pessoas, 
com razão, dizem que aqui nós não temos 
estrutura, os lugares são de difícil acesso, mas 
vou te dizer, faz um pouco parte da graça do 
passeio.  

Claro que queremos um mínimo e que isso 
não pode ser justificativa para a precariedade 

dos nossos cartões‐postais, mas ter que pegar 
um bugre e desbravar as ruas de terra/pedra de 
Fernando de Noronha, para chegar a uma praia 
deslumbrante como a do Sancho sem nenhum 
quiosque vendendo nem uma água é muito 
legal.  

Sou do ponto de vista de que a praia se 
fosse azulejada, com água doce e ar 
condicionado não seria o paraíso, seria a 
cozinha do seu apartamento. O Rio está 
caríssimo, é verdade, mas Grumari é de graça, 
a Lapa é de graça, o Aterro é de graça, 
Copacabana, Ipanema, a pedra da Gávea, a 
Floresta da Tijuca, é tudo ―de grátis‖! Foz do 
Iguaçu deixa Niagara Falls no chinelo. Mas lá é 
que é legal, é nos States, né? As dunas móveis 
de Natal, o Pantanal, Bonito, a Chapada, a 
Amazônia...  

O sonho de todo gringo é vir passar uma 
semana na floresta amazônica. A maioria dos 

brasileiros acha floresta um programa de índio 
(mas adora passar 8 horas no trânsito pra ir 
ao Guarujá. Vai entender.). Temos dois dos 
melhores museus do mundo aqui no Brasil, um 
no Recife e outro em Minas. Inhotim é o maior 
museu a céu aberto de todos e das coisas mais 
impressionantes que eu já vi de artes plásticas, 
sonoras e visuais. Quando comento sobre ele, 
95% das pessoas não têm ideia do que estou 
falando. Não vou nem entrar no quesito 
gastronomia para não humilhar qualquer país 
do planeta. Não estou falando tudo isso 
querendo dizer que ir ao Egito é bobagem, e 
que não vale a pena visitar Tóquio ou o 
Camboja. O que eu quero dizer é que, entre 
Barcelona e Roma, vale a pena descobrir o que 
é o Jalapão. Reserve dez dias do seu ano para 
viajar pelo Brasil. Você não vai se arrepender. 
Até porque, se é pra esbarrar com brasileiro nos 
Estados Unidos, esbarra com brasileiro por aqui 
mesmo, que tá tudo em casa!    

(Fábio Porchat. O Estadão. Novembro de 2014. Com 
adaptações.) 

__________________________________________ 

 

1. Levando em consideração as ideias evidencia-
das no texto, é possível depreender que, 
EXCETO: 

 

(A) É encantador conhecer novos lugares. 
(B) O acesso custoso pode fazer a viagem 

valer a pena. 
(C) É preferível viajar para o exterior porque 

o gasto é bem menor. 
(D) Viajar para o exterior é mais sofisticado, 

segundo os brasileiros. 

 

2. Considerando o último parágrafo do texto, é 
possível afirmar que o propósito principal do 
autor é: 

 

(A) Instigar o leitor a conhecer as cidades 
brasileiras. 

(B) Mostrar a importância de se visitar os 
museus do país. 

(C) Informar o leitor sobre os mistérios e as 
riquezas da floresta amazônica. 

(D) Ressaltar a importância da gastronomia 
do Brasil para os demais países. 
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3. Levando em consideração que preposição é 
a palavra que estabelece uma relação entre 
dois ou mais termos da oração, assinale a 
afirmativa em que tal fato NÃO acontece. 

 

(A) ―Os brasileiros estão viajando, cada vez 
mais.‖ (1º§) 

(B) ―Até porque, se é pra esbarrar com 
brasileiro nos Estados Unidos, (...)‖ (6º§) 

(C) ―Quando comento sobre ele, 95% das 
pessoas não têm ideia do que estou 
falando.‖ (6º§) 

(D) ―Mas tem um lugar que o brasileiro não 
costuma ir muito, que é o melhor de 
todos: o Brasil.‖ (2º§) 

 

4. Considerando os trechos transcritos do texto, 
assinale a alternativa cuja expressão 
assinalada NÃO se refere a pronome indefi-
nido. 

 

(A) ―Reserve dez dias do seu ano para viajar 
pelo Brasil.‖ (6º§) 

(B) ―(...) sem nenhum quiosque vendendo 
nem uma água é muito legal.‖ (4º§) 

(C) ―Você, com certeza, já ouviu alguém dar 
o chilique que: em Nova York, agora, só 
tem brasileiro!‖ (1º§) 

(D) ―Existe algum preconceito bobo na 
cabeça do brasileiro de que chique 
mesmo é ir pra Europa.‖ (2º§) 

 

5. Em ―Buenos Aires é de verdade a capital do 
Brasil.‖ (1º§), a expressão destacada pode 
ser substituída, sem perda de sentido, por: 

 

(A) Realmente. 
(B) Além disso. 
(C) Diante disso. 
(D) Convenientemente. 

 

6. No excerto ―Você, com certeza, já ouviu 
alguém dar o chilique que: em Nova York, 
agora, só tem brasileiro!‖ (1º§), o termo 
―chilique‖ significa: 

 

(A) Brado. 
(B) Indício. 
(C) Alarme. 
(D) Faniquito. 

 
7. No segmento ―As pessoas, com razão, 

dizem que aqui nós não temos estrutura, os 

lugares são de difícil acesso, mas vou te 
dizer, faz um pouco parte da graça do 
passeio.‖ (3º§), a palavra assinalada 
estabelece entre as orações um sentido de: 

 

(A) Condição. 
(B) Contraste. 
(C) Finalidade. 
(D) Alternância. 

 

8. Levando em consideração a classificação 
gramatical das palavras empregadas no 
texto, assinale a associação INDEVIDA. 

 

(A) ―Paris é um bairro nosso!‖ (1º§) – 
pronome possessivo. 

(B) ―Se você já visitou os Lençóis Maranhen-
ses, sabe do que estou falando.‖ (3º§) – 
conjunção coordenativa. 

(C) ―Existe algum preconceito bobo na 
cabeça do brasileiro de que chique 
mesmo é ir pra Europa.‖ (2º§) – adjetivo.  

(D) ―O que eu quero dizer é que, entre 
Barcelona e Roma, vale a pena 
descobrir o que é o Jalapão.‖ (6º§) – 
substantivo.  

 

9. Aponte a opção em que as duas palavras 
transcritas do texto são acentuadas devido à 
mesma regra. 

 

(A) você / nós 
(B) está / país 
(C) céu / difícil 
(D) Amazônica / Gávea 

 

10. São palavras transcritas do texto com a 
mesma regra de acentuação gráfica, 
EXCETO: 

 

(A) Mínimo. 
(B) Paraíso. 
(C) Caríssimo. 
(D) Amazônica. 

 

11. Em ―Reserve dez dias do seu ano para 
viajar pelo Brasil.‖ (6º§), podemos afirmar 
que a ação verbal expressa um(a): 

 

(A) Ordem. 
(B) Conselho. 
(C) Surpresa. 
(D) Incerteza. 
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12. No excerto ―Foz do Iguaçu deixa Niagara 
Falls no chinelo.‖ (5º§), é possível afirmar 
que a ação verbal evidencia um fato: 

 

(A) Vigente. 
(B) Indefinido. 
(C) Controverso. 
(D) Transcorrido. 

 

13. Em ―Claro que queremos um mínimo e que 
isso não pode ser justificativa para a 

precariedade dos nossos cartões‐postais, 
(...)‖ (4º§), a expressão ―cartões-postais‖ é 
flexionada da mesma forma que: 

 

(A) Vira-lata. 
(B) Bel-prazer. 
(C) Palavra-chave. 
(D) Cirurgião-dentista. 

 

14. Levando em consideração o emprego 
correto dos termos compostos, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 

 

(A) Sejam bem-vindos ao Pantanal! 
(B) Uma das maravilhas é viajar para ver 

os girassóis. 
(C) As viagens geralmente são marcadas 

para as segundas-feiras. 
(D) Os vices-diretores da agência de turismo 

chegaram atrasados à reunião. 
 

15. Segundo a adequação linguística, evidencia 
ERRO de concordância verbal a afirmativa: 

 

(A) Mais de mil turistas foram ao teatro. 
(B) Nas viagens não se discutirão fatos 

polêmicos. 
(C) A maior parte dos brasileiros não 

conhecem o nordeste do país. 
(D) De acordo com a informação mais de 

50% da população desaprovam o 
passeio. 

 
16. Considerando a concordância verbal, 

assinale a afirmativa grafada adequada-
mente. 

 

(A) Fazem anos que não vamos na Lapa. 
(B) Campinas destaca-se pela sua beleza 

intransponível. 
(C) Evidentemente, algum de vós passareis 

pelo Rio de Janeiro. 
(D) A ameaça, o terror, a agressão, nada 

os impediriam de viajar. 

17. Considerando as regras de concordância 
nominal, conforme a norma-padrão da 
Língua Portuguesa, assinale a afirmativa 
grafada INCORRETAMENTE. 

 

(A) Os documentos foram enviados anexos 
aos passaportes. 

(B) Eles têm menas informações sobre a 
floresta amazônica. 

(C) Foi muito comentado pelos turistas o 
movimento das dunas de Natal. 

(D) Meus familiares estavam meio ansiosos 
para conhecer a pedra da Gávea. 

 
18. Assinale a afirmativa INCORRETA, segundo 

as normas de concordância nominal. 
 

(A) É necessário energia para viajar pelo 
país. 

(B) Perdemos bastantes chances de viajar 
juntos. 

(C) Eles mesmo compram as passagens 
aéreas. 

(D) As viagens para Paris eram menos 
escolhidas pelas brasileiras. 

 
19. De acordo com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa, considerando a vigência do 
Novo Acordo Ortográfico, assinale a 
palavra escrita corretamente. 

 

(A) Mini-saia. 
(B) Micro-ondas. 
(C) Mão-de-obra. 
(D) Infra-estrutura. 

 
20. Considerando a norma-padrão da Língua 

Portuguesa, assinale a alternativa em que o 
plural do substantivo composto está 
INCORRETO. 

 

(A) Beija-flores. 
(B) Meia-calças. 
(C) Guarda-chuvas. 
(D) Más-formações. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS  

 
21. Nome social se refere à designação pela 

qual a pessoa travesti ou transexual se 
identifica, sendo socialmente reconhecida. 
Em relação à utilização do nome social no 
âmbito da Administração Pública Federal, 
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marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas. 

 

(     ) Identidade de gênero é a dimensão da 
identidade de uma pessoa que diz 
respeito à forma como se relaciona com 
as representações de masculinidade e 
feminilidade e como isso se traduz em 
sua prática social, sem guardar relação 
necessária com o sexo atribuído no 
nascimento. 

(     ) O nome social da pessoa travesti ou 
transexual deverá ser adotado mediante 
seu requerimento no órgão e na 
entidade da Administração Pública 
Federal. 

(     ) Apenas os indivíduos que fizeram a 
cirurgia de troca de gêneros e que 
apresentaram suas características 
visíveis e definidas poderão adotar o 
nome social. 

A sequência está correta em 
 

(A) F, F, F. 
(B) V, F, F. 
(C) V, V, F. 
(D) V, V, V. 

 
22. Um novo relatório da Organização das 

Nações Unidas (ONU) aponta que a média 
da temperatura do planeta poderá aumen-
tar em até 3,4ºC até o final deste século. O 
documento, que reúne estudos científicos da 
Organização Meteorológica Mundial e outros 
órgãos especializados, foi publicado um dia 
antes do início da Cúpula sobre a Ação 
Climática que foi sediada em:   

 

(A) Paris. 
(B) Amsterdã. 
(C) Nova York. 
(D) Buenos Aires. 

 
23. O presidente Jair Bolsonaro sancionou 

nesta terça-feira, 17, uma alteração na Lei 
Maria da Penha para que agressores sejam 
obrigados a ressarcir custos relacionados 
aos serviços prestados por _____________ 
às vítimas de violência doméstica e familiar. 
(Fonte: https://veja.abril.com.br/brasil/bolsonaro-
muda-maria-da-penha-para-que-agressor-
tenha-que-ressarcir. Acesso em: 23/09/2019.) 

Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior. 
 

(A) assistente sociais  
(B) segurança pública 
(C) hospitais particulares 
(D) Sistema Único de Saúde (SUS) 

 
24. Em relação às cotas raciais, é 

INCORRETO afirmar que: 
 

(A) As cotas raciais são consideradas políticas 
de segregação. 

(B) A averiguação preventiva é recomendada 
pelo Ministério Público Federal (MPF). 

(C) As cotas raciais são um modelo de ação 
afirmativa implantado em alguns países 
para amenizar desigualdades sociais, 
econômicas e educacionais entre raças. 

(D) As universidades federais do país têm 
criado comissões para verificar as caracte-
rísticas físicas de calouros autodeclara-
dos pretos e pardos antes da matrícula, 
a fim de evitar fraudes. 

 
25. ―Alemanha, França, Brasil, Argentina e 

Turquia foram denunciados por violações de 
direitos humanos em petição registrada por 
uma ativista sueca e mais 15 jovens na 
ONU.‖ O trecho anterior se refere a ativista: 

 

(A) Ada Lovelace.  
(B) Ingrid Newkirk. 
(C) Greta Thunberg. 
(D) Malala Yousafzai. 

 
26. O Parlamento da Áustria aprovou uma 

moção que obriga o governo do país a vetar, 
no Conselho Europeu, o acordo de livre-comércio 
entre União Europeia e Mercosul. Sobre o 
Mercosul, está INCORRETO o que se afirma 
em:  

 

(A) Trata-se de um processo aberto e 
dinâmico. 

(B) É formado pela Argentina, Brasil, Paraguai, 
Uruguai e Venezuela. 

(C) Refere-se a um mercado comum entre 
todos os países da América Central, 
Sudeste e Sul. 

(D) Desde a sua criação teve como objetivo 
principal propiciar um espaço comum 
que gerasse oportunidades comerciais e 
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de investimentos mediante a integração 
competitiva das economias nacionais ao 
mercado internacional. 

 
27. Quanto ao Projeto de Lei nº 3.715/19, 

que amplia a posse de arma em 
propriedades rurais, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 

 

(A) A lei garante ao proprietário rural andar 
armado por todo o território nacional. 

(B) Fica autorizada a posse de arma em 
toda a extensão de uma propriedade 
rural. 

(C) O gerente de uma fazenda poderá andar 
armado em toda a área da propriedade, 
e não apenas na sede. 

(D) A medida garante ao dono de fazenda o 
direito de andar com arma de fogo em 
qualquer parte da sua propriedade. 

 

28. O governador do Rio de Janeiro, Wilson 
Witzel (PSC), culpou o crime organizado 
pela morte da menina Ágatha Félix, de 8 
anos, que foi baleada nas costas, quando 
estava em uma Kombi, na localidade 
conhecida como Fazendinha, situada no(a) 

 

(A) Rocinha. 
(B) Cidade de Deus. 
(C) Complexo da Maré. 
(D) Complexo do Alemão. 
  

29. Segundo o relatório do Conselho Nacional 
do Ministério Público, faltam quase 4 mil 
vagas de internação para menores 
infratores, por prazo indeterminado em 
unidades de atendimento socioeducativo. O 
Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA — Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990) afirma que menores de 12 anos são 
considerados crianças e são inimputáveis 
penalmente, ou seja, não podem sofrer 
nenhum tipo de penalidade. As medidas 
socioeducativas, como a internação na 
Fundação Casa, podem ser aplicadas 
somente para adolescentes, que são 
considerados os menores de 12 a  

 

(A) 13 anos. 
(B) 15 anos. 
(C) 16 anos. 
(D) 18 anos. 

 

30. Segundo os dados da Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP), o valor médio da gasolina vendida 
nos postos brasileiros subiu, em média, 
0,16%, de 4,310 para 4,317 reais. O 
desempenho é em decorrência da crise do 
petróleo causada após o ataque às 
instalações da companhia petrolífera estatal: 

 

(A) Total S.A. 
(B) Petrobras.  
(C) ExxonMobil. 
(D) Saudi Aramco.  

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

31. A Faixa de Opções do Microsoft Excel 
2016, Configuração Local, Idioma Português-
Brasil, contém guias e, em cada guia, grupos 
relacionados às ações a serem executadas. 
Assinale a seguir dois grupos da Guia 
Página Inicial. 

 

(A) Fonte; Dados. 
(B) Estilos; Células. 
(C) Edição; Biblioteca de Funções. 
(D) Alinhamento; Nomes definidos. 

 

32. Para salvar uma planilha com o Microsoft 
Excel 2016, Configuração Local, Idioma 
Português-Brasil, utilizando atalho, basta 
digitar: 

 

(A) CTRL + B 
(B) CTRL + P 
(C) CTRL + S 
(D) CTRL + T 

 
33. ―No Microsoft Excel 2016, Configuração 

Local, Idioma Português-Brasil, pressionando 
____ é possível entrar no modo de edição de 
uma célula.‖ Assinale a alternativa que 
completa corretamente a afirmativa anterior. 

 

(A) F2 
(B) F4 
(C) F6 
(D) F8 

 

34. Para usar qualquer fórmula nas células do 
Microsoft Excel 2016, Configuração Local, 
Idioma Português-Brasil, é necessário 
começar com o sinal de: 

 

(A) # 
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(B) $ 
(C) & 
(D) = 

 
35. Para acionar a guia Design, no Microsoft 

Word 2016, Configuração Local, Idioma 
Português-Brasil, basta digitar as seguintes 
teclas: 

 

(A) ALT + D 
(B) CTRL + D 
(C) SHIFT + D 
(D) ALT + SHIFT + D 

 
36. Quando um usuário uso o Microsoft Word 

2016, Configuração Local, Idioma Português-
Brasil e, despretensiosamente, aciona as 
teclas [ALT + C + I + E], uma ação ocorre. 
Assinale-a. 

 

(A) Ativa marca d’água. 
(B) Ativa o menu Estilos. 
(C) Ativa comando de voz. 
(D) Ativa o painel navegação. 

 
37. Um usuário, ao editar um texto no 

Microsoft Word 2016, Configuração Local, 
Idioma Português-Brasil, deverá selecionar 
todo o texto e, ainda, justificá-lo. Assinale, a 
seguir, tais ações. 

 

(A) [CTRL + A]; [CTRL + J] 
(B) [CTRL + T]; [CTRL + J] 
(C) [CTRL + B]; [CTRL + G] 
(D) [CTRL + W]; [CTRL + G] 

 
38. Para centralizar um texto, após 

selecionado, com o Microsoft Word 2016, 
Configuração Local, Idioma Português-Brasil, 
pode-se usar: 

 

(A) [CTRL + C] 
(B) [CTRL + D] 
(C) [CTRL + E] 
(D) [CTRL + Q] 

 
39. ―Protocolo responsável pelo envio das 

mensagens do correio eletrônico; e-mail.‖ 
Trata-se de: 

 

(A) DNS 
(B) RTP 
(C) HTTP 
(D) SMTP 

40. Ao acessar um site na Internet, o DNS 
converte o nome digitado no navegador, em 
um endereço. Este tipo de endereço tem um 
nome. Trata-se de: 

 

(A) IP – Internet Protocol. 
(B) MAC – Media Access Control. 
(C) UDP – User Datagram Protocol. 
(D) TCP – Transmission Control Protocol. 
 

Boa Prova! 


