CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE
Governo do Distrito Federal
Caderno de Questões

NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ
Administração, Administração Pública, Análise de Sistemas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo,
Arquivologia, Artes Plásticas, Biblioteconomia, Ciência Política, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação,
Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação Social – Publicidade, Desenvolvimento de
Sistemas, Design Gráfico, Direito, Educação Física (Bacharel), Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da
Computação, Engenharia de Redes, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica e Engenharia Florestal.
Data: 24/11/2019
Número de questões: 30 (trinta)

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 01 (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 (telefone
celular, smartphones, tablets, iPod®, agenda eletrônica, palmtop,
notebook, receptor, calculadora, câmera fotográfica, controle de
alarme de carro, relógio do tipo databank, relógio inteligente,
gravador, pager, etc.), livros, anotações ou qualquer tipo de objeto
ou material semelhante acarretando a desclassificação do
candidato;
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;

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

*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.
O gabarito provisório das provas e o caderno de questões serão
divulgados a partir do dia 25/11/2019 no endereço eletrônico do
CIEE www.ciee.org.br.
Os recursos referentes ao resultado preliminar do gabarito da
prova só serão aceitos no dia 26/11/2019, pelo e-mail
eucandidato@ciee.org.br, em formulário especifico, modelo
disponível para download no endereço eletrônico do CIEE
www.ciee.org.br, no link do processo seletivo.
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 final da primeira etapa após recurso (se houver) será
divulgado na data provável de 13/01/2020, no endereço eletrônico
do CIEE www.ciee.org.br.
O processo seletivo terá validade de 01 ano a partir da publicação
do resultado final, podendo ser prorrogado a critério do GDF.
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!

PROVA – NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ
Página 1 de 7

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE

LÍNGUA PORTUGUESA
A revolução dos velhos
Pode ser difícil de acreditar, mas muitas
pesquisas mostram que quanto mais velhos
somos, mais felizes podemos ser. As pesquisas
questionam o pânico que os brasileiros têm de
envelhecer, já que, para muitos, a velhice é a
melhor fase da vida.
Há mais de dez anos venho pesquisando as
representações, os medos e os significados do
envelhecimento no Brasil. Atualmente, estou
pesquisando homens e mulheres de mais de 90
anos.
O que aprendi de mais importante com os
meus pesquisados?
Em primeiro lugar, a importância de dizer
não. O principal ganho associado ao envelhecimento é a conquista da liberdade. Eles se
libertaram da necessidade de agradar a todo
mundo, da preocupação com a opinião dos
outros, do medo de ser diferente.
Em seguida, a mudança de foco. Eles
destacam a necessidade de colocar o foco na
própria vontade. Mostraram que, quando mais
jovens, sempre se colocaram em segundo
plano e buscaram satisfazer os desejos dos
filhos, cônjuges, pais e amigos. Mais velhos, e
com a certeza de que o tempo é um bem
precioso e não pode ser desperdiçado, perceberam que é preciso priorizar o tempo para
cuidar da própria saúde e construir projetos de
vida com significado e prazer.
Também descobri que a comparação
produz infelicidade. Aprendi que não devo me
comparar com (e também não invejar) mulheres
mais jovens, mais bonitas, mais seguras, mais
poderosas etc. Só a maturidade pode me dar a
segurança necessária para “ser eu mesma” e
não querer ser diferente do que sou. Descobri
que devo investir muito mais nos meus pontos
positivos, nas minhas qualidades, e aceitar com
carinho (e com humor) os meus defeitos, faltas
e imperfeições.
Aprendi a importância de rir mais de mim
mesma e dos outros. Não levar tudo tão a sério
e cultivar o bom humor. Muitos sofrimentos
inúteis podem ser evitados com boas risadas.
Descobri que posso resgatar a criança que
ainda existe dentro de mim, brincar muito mais
e ser muito mais feliz.

Com tudo o que aprendi nestes anos de
pesquisas e reflexões sobre o envelhecimento,
passei a repetir um mesmo mantra: “Velho é
lindo! Viva a bela velhice!”
(Mirian Goldenberg. Folha de São Paulo. Em
junho de 2016. Com adaptações.)
1. Considerando que o adjetivo constitui a
classe de palavra definida por criar possibilidades de extensão dos sentidos denotados
pelo substantivo, assinale a expressão destacada que NÃO evidencia tal classe gramatical.
(A) “Viva a bela velhice!” (8º§)
(B) “Muitos sofrimentos inúteis podem ser
evitados com boas risadas.” (7º§)
(C) “Só a maturidade pode me dar a
segurança necessária para “ser eu
mesma” e não querer ser diferente do
que sou.” (6º§)
(D) “Mais velhos, e com a certeza de que o
tempo é um bem precioso e não pode
ser desperdiçado, perceberam que é
preciso priorizar o tempo (...)” (5º§)
2. No excerto “Muitos sofrimentos inúteis
podem ser evitados com boas risadas.”
(7º§), o termo assinalado evidencia como
principal função acompanhar o substantivo,
dando-lhe características ou apresentando
algo que o particularize. Considerando a sua
formação, é correto afirmar que se trata de
um adjetivo:
(A) Pátrio.
(B) Primitivo.
(C) Derivado.
(D) Composto.
3. Proparoxítona é uma palavra que tem a
antepenúltima sílaba como sílaba tônica, ou
seja, a sua antepenúltima sílaba é aquela
pronunciada com mais força. Das palavras
transcritas do texto, assinale a que se refere
a tal princípio.
(A) Difícil.
(B) Saúde.
(C) Pânico.
(D) Importância.
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4. As seguintes palavras transcritas do texto
são acentuadas pelo mesmo motivo, EXCETO:
(A) Sério.
(B) Própria.
(C) Cônjuges.
(D) Necessária.
5. Levando em consideração a adequação
linguística, assinale a afirmativa que evidencia ERRO de grafia.
(A) O processo de envelhecimento no Brasil
é relativamente rescente.
(B) Os idosos querem envelhecer mantendo
a independência e a qualidade de vida.
(C) É difícil envelhecer diante de uma sociedade mergulhada na valorização daquilo
que é novo.
(D) O acelerado processo de envelhecimento populacional no país é caracterizado por desigualdades sociais.
6. Considerando a norma-padrão da Língua
Portuguesa, assim como a vigência do Novo
Acordo Ortográfico, assinale a afirmativa
grafada INCORRETAMENTE.
(A) Envelhecer com sabedoria é não deixar
de movimentar-se.
(B) A família deve se envolver nos cuidados
e na proteção do idoso.
(C) Há uma luta inútil e muitas vezes dramática pela juventude eterna.
(D) O segredo da lonjevidade com lucidez e
saúde está no amor pela vida.
7. O sinal indicativo de crase foi empregado
INDEVIDAMENTE em:
(A) O envelhecimento costuma ser indiferente à falta de respeito.
(B) A passagem do tempo é problemática à
medida que tememos a morte.
(C) O desejo de não envelhecer refere-se à
uma forma de se manter imortal.
(D) As utopias ligadas à juventude eterna
não são novidade na história humana.

8. Considerando que a crase é, na Língua
Portuguesa, a contração de duas vogais
iguais, sendo representada com acento grave,
assinale a afirmativa escrita corretamente.
(A) O bom humor é essencial para a vida e
faz bem à saúde.
(B) A comunidade científica passou à todos
os efeitos benéficos do humor.
(C) A alegria favorece à integração e a
tristeza propicia a introspecção e o
amadurecimento.
(D) O bom humor diz respeito à ver o lado
bom das circunstâncias, até mesmo
quando coisas ruins acontecem.
9. Assinale a afirmativa INADMISSÍVEL em
relação à concordância verbal, conforme a
norma-padrão da Língua Portuguesa.
(A) Construíram-se novas regras que irão
influenciar na qualidade de vida.
(B) Houveram dois meses sem mudanças
na concepção de envelhecimento.
(C) A saúde física e mental, assim como as
relações interpessoais determinam a
qualidade de vida.
(D) Tanto as condições de saúde quanto o
uso de novas tecnologias têm contribuído para a longevidade da população.
10. Assinale a alternativa que CONTRARIA a
norma-padrão da Língua Portuguesa em
relação à concordância nominal.
(A) Os hábitos de vida tinham algo de
misteriosos.
(B) Elas só desejam ter autonomia e
independência.
(C) São solicitadas aposentadorias dignas e
proventos mensais.
(D) Há bastantes critérios para avaliar a
qualidade de vida na velhice.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
11.
No
Microsoft
Powerpoint
2016,
Configuração Local, Idioma Português-Brasil,
tal modo de exibição “ocupa toda a tela do
computador, exatamente como a sua
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apresentação será vista pela audiência em
uma tela grande”. Trata-se:
(A) Leitura.
(B) Normal.
(C) Apresentador.
(D) Apresentação de slides.
12.
O Grupo Texto, do Microsoft Powerpoint
2016, Configuração Local, Idioma PortuguêsBrasil, pertence à Guia:
(A) Exibir
(B) Inserir
(C) Design
(D) Revisão
13.
O
Microsoft
Powerpoint
2016,
Configuração Local, Idioma Português-Brasil,
inclui um número de layouts de slide
incorporados; ou é possível criar layouts
personalizados
que
atendam
satisfatoriamente. Assinale o total de layouts
de slides incorporados.
(A) Seis
(B) Sete
(C) Oito
(D) Nove
14.
No Microsoft Excel 2016, Configuração
Local, Idioma Português-Brasil, se refere ao
“controle de planilha em que é selecionado
um valor em um determinado conjunto
especificado de valores”. Trata-se de:
(A) Caixa de seleção.
(B) Caixa de listagem.
(C) Caixa e caixa estreita.
(D) Caixa de combinação.
15.
“Reorganizar o conteúdo de uma tabela
dinâmica, no Microsoft Excel 2016, Configuração Local, Idioma Português-Brasil,”
denomina-se:
(A) Embutir
(B) Distribuir
(C) Dinamizar
(D) Classificar

16.
No Microsoft Excel 2016, Configuração
Local, Idioma Português-Brasil, se refere a
uma “fórmula que contém uma referência a
si própria ou uma célula que usa o resultado
da fórmula”. Trata-se da Referêcia:
(A) Relativa.
(B) Circular.
(C) Absoluta.
(D) De Célula.
17.
“Combinação de teclas que permite ir
para uma determinada página, seção, linha,
indicador, nota de rodapé, nota de fim, tabela
etc., ao editar um documento no Microsoft
Word 2016, Configuração Local, Idioma
Português-Brasil.” Trata-se de:
(A) CTRL + ALT + D
(B) CTRL + ALT + F
(C) CTRL + ALT + G
(D) CTRL + ALT + H
18.
Para alterar as margens de uma página,
no Microsoft Word 2016, Configuração Local,
Idioma Português-Brasil, o caminho correto a
ser percorrido é:
(A) Guia: Inserir; Grupo: Página; Botão:
Margens.
(B) Guia: Layout; Grupo: Configurar Página;
Botão: Margens.
(C) Guia: Parágrafo; Grupo: Página; Botão:
Configurar Margens.
(D) Guia: Revisão; Grupo: Parágrafo; Botão:
Configurar Margens.
19. Por padrão, o Microsoft Word 2016, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, na
formatação de um texto em colunas, traz um
número fixo de possibilidades, além da
possibilidade de personalizar. Assinale esse
quantitativo padrão.
(A) 3
(B) 5
(C) 7
(D) 9
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20. “Programa de computador que habilita os
usuários a interagirem com documentos
virtuais da Internet, também conhecidos
como páginas da Web.” Trata-se de:
(A) Flash
(B) ActiveX
(C) Browser
(D) Desktop
CONHECIMENTOS GERAIS
21.
Em Washington, os parlamentares democratas esperam concluir sua investigação de
impeachment contra o Presidente dos
Estados Unidos, Donald Trump, até o final
do ano e estão unidos em torno de dois
artigos de impeachment: abuso de poder e
obstrução; disseram legisladores e assessores a Reuters. Em ralação aos processos
de impeachment dos Estados Unidos,
analise as afirmativas a seguir.
I. O processo de impechment do Presidente Donald Trump é em decorrência
dele ter solicitado à Ucrânia que investigasse um rival político, Joe Biden, um
dos principais candidatos à nomeação
democrata para a eleição de 2020.
II. Os democratas Andrew Johnson, em
1868, e Bill Clinton, em 1998, sofreram
impeachment em votação da Câmara,
mas foram absolvidos pelo Senado.
III. O republicano Richard Nixon foi o
primeiro presidente a sofrer impeachment, em 1974, deixando a Presidência
dos Estados Unidos após a votação da
câmara.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e III.
III, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.

22.
A lista suja do trabalho escravo no Brasil
tem 146 empregadores. O novo balanço foi
divulgado nesta sexta-feira, 25/10/2019, pela
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho,
órgão ligado ao Ministério da Economia. Ao
todo, segundo a subsecretaria, foram encontradas 1.195 pessoas em condições de
trabalho análogas à escravidão no país. São

elementos que caracterizam o trabalho
análogo de escravo, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Trabalho forçado.
Jornada exaustiva.
Trabalho intermitente.
Condições degradantes de trabalho.

23.
O Mercosul poderá ficar menor a partir
do ano que vem, caso o Brasil decida seguir,
sozinho, o caminho de liberalização comercial. O governo do Presidente Jair Bolsonaro
admite, reservadamente, negociar acordos
de livre comércio com o Japão e os Estados
Unidos, incluindo a redução de alíquotas de
importação, separadamente dos demais
sócios do bloco sul-americano. São países
que compõem o Mercosul, EXCETO:
(A) Uruguai.
(B) Argentina.
(C) Venezuela.
(D) Costa Rica.
24.
Um levantamento do Ministério Público
Federal (MPF) apontou que ao menos 700
ações e investigações estão paradas na
Justiça por causa da decisão do Presidente
do Supremo Tribunal Federal (STF), de
suspender apurações que usassem, sem
autorização judicial, dados sigilosos da
Receita Federal e do antigo Conselho de
Controle de Atividades Financeiras (Coaf) –
atual Unidade de Inteligência Financeira
(UIF). Podemos afirmar que o Supremo
Tribunal Federal tem como atual presidente:
(A) Marco Aurélio.
(B) Octavio Gallotti.
(C) Ricardo Lewandowski.
(D) José Antonio Dias Toffoli.
25.
A Petrobras vai aplicar os R$ 34,6
bilhões que receberá da União como
pagamento da revisão do contrato da cessão
onerosa na aquisição de novos campos
exploratórios. Em 2010, a União e a
Petrobras assinaram um acordo que permitiu
à estatal explorar 5 bilhões de barris de
petróleo na Bacia de Santos. À época, a
Petrobras pagou R$ 74,8 bilhões. Sabe-se
que o Presidente da Petrobras é nomeado
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pelo Governo Federal, na figura do
Presidente do Brasil. A Petrobras tem como
presidente:

segundo turno de Morales
Carlos Mesa.
A sequência está correta em

(A) Ivan Monteiro.
(B) Joel Mendes Rennó.
(C) Roberto Castello Branco.
(D) Maria das Graças Foster.

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

26.
O município de Japaratinga, um dos 13
afetados pelas manchas de óleo em
Alagoas, decretou situação de emergência.
É o segundo município a declarar emergência em Alagoas, Coruripe foi o primeiro. Nas
praias destas cidades, as manchas apareceram, os locais foram limpos, mas o óleo
retornou. Os estudos técnicos realizados
pela Petrobras sobre a origem do petróleo
que contamina mais de 2,5 mil quilômetros
do litoral do Nordeste confirmaram que o
produto teria origem da:
(A) Colômbia.
(B) Argentina.
(C) Venezuela.
(D) Guiana Francesa.
27.
O Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) da
Bolívia anunciou a reeleição de Evo Morales
com apuração de 100% das urnas. O órgão
colocou-se à disposição para auditorias,
como sugerido pela Organização dos Estados Americanos (OEA) e pela União Europeia (UE). Em relação à eleição na Bolívia,
marque V para as afirmativas verdadeiras e
F para as falsas.
( ) De acordo com o TSE boliviano, o
partido de Evo, o MAS-IPSP, venceu as
eleições com, aproximadamente 47%
dos votos contra cerca de 36% do
partido do opositor Carlos Mesa, o CC
(Comunidad Ciudadana).
( ) O Ministério das Relações Exteriores
do Brasil afirmou, ainda, durante os
resultados preliminares, que não reconhecia a reeleição de Evo Morales.
( ) O resultado preliminar começou a
divergir do resultado do voto a voto,
enquanto a preliminar indicava a reeleição do Presidente Evo Morales; o voto
a voto apontava a disputa de um

contra

V, V, V.
V, F, V.
F, F, F.
F, V, F.

28.
O Produto Interno Bruto (PIB) é uma
medida do valor dos bens e serviços que o
país produz em um certo período na
agropecuária, indústria e serviços. O PIB
está praticamente estagnado uma forma
encontrada pelo governo para estimular a
atividade econômica foi a liberação dos
recursos do FGTS e do PIS. “Os trabalhadores poderão sacar até _____________
das contas ativas ou inativas do FGTS,
limitado ao valor do saldo.” Assinale a
alternativa que completa corretamente a
afirmativa anterior.
(A) R$ 500,00
(B) R$ 550,00
(C) R$ 600,00
(D) R$ 1.000,00
29.
Protestos na sexta-feira, dia 25/10/2019,
contra o governo do Iraque deixaram, pelo
menos, 40 mortos em Bagdá e no sul do
país, onde manifestantes atacaram prédios
de instituições e de partidos políticos. A onda
de protestos deflagrada no início do mês foi
marcada pela violência e deixou, entre 1º e 6
de outubro, mais de 150 mortos. “O governo
de _____________ foi formado por
tecnocratas e prometeu aproximar a classe
política da população, combater os privilégios e a corrupção.” Assinale a alternativa
que completa corretamente a afirmativa
anterior.
(A) Fuad Masum
(B) Jalal Talabani
(C) Adel Abdel Mahdi
(D) Ahmed Hassan al-Bakr
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30. Militantes católicos ultraconservadores
admitiram ter roubado as estátuas, que
consideram ser ídolos pagãos da Amazônia, na igreja dos Carmelitas, próxima ao
Vaticano. A irritação de alguns grupos
aumentou, especialmente nas redes sociais,
depois que as imagens foram usadas em
um gesto simbólico nos jardins do Vaticano,
com a presença do Papa. O Papa
Francisco é o primeiro latino-americano, o
primeiro pontífice do Hemisfério Sul,
sucedendo o Papa:
(A) Bento XVI.
(B) João Paulo I.
(C) São Paulo IV.
(D) São João Paulo II.

Boa prova!
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