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

NÍVEL SUPERIOR – TARDE
Engenharia Mecânica, Engenheira Agrônoma, Farmácia, Física,
Fisioterapia, Geografia, Geologia, Gestão Ambiental, Gestão de Políticas Públicas (tecnólogo), Gestão de Recursos Humanos (tecnólogo),
História, Informática, Letras, Logística, Marketing, Medicina, Medicina Veterinária, Museologia, Nutrição, Odontologia, Pedagogia,
Psicologia, Química, Relações Internacionais, Saúde Coletiva, Secretariado Executivo (superior tradicional), Secretariado Executivo
(tecnólogo), Segurança da Informação, Serviço Social, Sistemas de Informação, Tecnologia em Rede de Computadores, Tecnólogo em
Sistemas para Internet, Turismo e Zootecnia.
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!
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LÍNGUA PORTUGUESA
O pai dentro do filho, o filho dentro do pai
É uma sensação curiosa, esta, de ver nossa
foto no jornal. Aconteceu comigo na semana
retrasada, quando o Donna publicou a excelente matéria de Cíntia Moscovich. Ali estava
eu, diante do portão de uma antiga casa na Rua
Fernandes Vieira.
Era eu, mesmo? O rosto que via ali era
meu, mas era também o do meu pai. Não é a
primeira vez que isso acontece. Há 10 anos,
participei, como professor convidado da Brown
University, da cerimônia de abertura dos cursos,
que lá se reveste de uma solenidade especial;
como outros professores, vesti uma toga e fui
devidamente fotografado. Pois quem apareceu
na foto foi meu pai, que, emigrante pobre, não
pôde ir à escola e muito menos obter um
diploma. Mas ali estava ele, usando a toga que
a vida lhe negou. Justiça poética, como dizem
os escritores.
Todo pai tem dentro de si o filho, assim
como todo filho tem dentro de si o pai. Uma
convivência nem sempre fácil. A paternidade é
gratificante, é uma realização – mas é também
um susto. De repente, um rapaz, que ainda há
pouco vivia, alegremente, ou tumultuosamente,
ou alegremente e tumultuosamente, sua adolescência, tem um filho para criar. Um filho que ele
precisa alimentar, vestir, educar. Pesada responsabilidade. Intolerável para muitos jovens pais,
que não aguentam o tranco e simplesmente
fogem da raia. O que, aliás, não resolve coisa
alguma. Quem é pai carregará sempre o filho
dentro de si – um equivalente metafórico (gratificante ou punitivo) da gravidez.
Para aqueles que enfrentam o desafio da
paternidade, há recompensas, e a primeira
delas é reviver, através do filho, a infância.
Todo pai é um pouco infantil; todo pai gosta de
brincar, de andar de bicicleta no parque, de
jogar um videogame. Isso é ótimo. Dá-nos força
para suportar a seriedade da vida.
O filho sempre pedirá conselhos ao pai que
tem dentro de si. Diante dos frequentes dilemas
da existência, ele o consultará, ansioso: que
curso devo fazer? Devo continuar o namoro
com esta moça ou não? Devo deixar o emprego
e procurar um outro? A voz com que nosso pai

interior nos responde não é a voz cavernosa
dos oráculos gregos; é antes uma vozinha débil,
que a gente habitualmente rotula como a voz da
consciência, e na qual acreditamos firmemente.
Mas será, mesmo, que os nossos pais têm a
resposta para as questões que nos inquietam?
Será que eles sabem tanta coisa assim?
Meu pai me ensinou coisas úteis. Era um
homem que sabia trabalhar com as mãos, e
isso herdei dele. Aprendi a usar martelo e
pregos. Aprendi a consertar uma tomada de luz
defeituosa. Aprendi a regular o motor do
automóvel (agora é o computador que faz isso).
Aprendi a fazer churrasco. Mas muito mais meu
pai não pôde me ensinar, porque não tinha
tempo e porque não sabia mesmo.
Seguramente ele não teria as grandes
respostas que todo ser humano busca.
Ninguém tem; é por isso que chamamos Deus
de Pai, porque só a divindade pode corresponder às imensas expectativas criadas por
nosso desamparo.
Mas não é preciso respostas. Basta o
apoio. Evoco uma cena: um fim de tarde, na
Rua Fernandes Vieira, um bando de meninos
jogando futebol na calçada, em frente à nossa
casa. Ali estava eu, péssimo jogador, tentando
me apossar da bola. O que de repente
consegui. Chutei em gol - e milagrosamente
venci o goleiro. Saí correndo e gritando: fiz o
meu, fiz o meu. E era para meus pais que eu
gritava em triunfo.
Acho que é para isso que nós precisamos
do pai. “Fiz o meu, pai”: quando podemos dizer
isso, para o nosso pai, sentimos que a nossa
vida teve algum sentido, que alguma missão foi
cumprida. E aí temos dentro de nós, para
sempre, o nosso pai, como ele terá dentro de si,
para sempre, o filho dele. Pois o que é ser pai
senão cumprir uma missão?
(SCLIAR, Moacyr. O pai dentro do filho, o filho
dentro do pai. Disponível em:
http://www.moacyrscliar.com/arquivos/cronicas/opai-dentro-do-filho.pdf. Acesso em: 06/11/2019)
1. No enunciado “Ali estava eu, diante do portão de uma antiga casa na Rua Fernandes
Vieira.” (1º§), a opção que melhor explica a
concordância verbal é:
(A) O sujeito vem anteposto ao verbo.
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(B) O sujeito vem posposto ao verbo.
(C) O verbo está no passado porque a casa
é antiga.
(D) O verbo está no singular porque só existe
uma casa.
2. No trecho “Pois quem apareceu na foto foi
meu pai, que, emigrante pobre, não pôde ir à
escola e muito menos obter um diploma.”
(2º§), o verbo “poder” apresenta acento
circunflexo porque:
(A) É uma oxítona terminada em “e”.
(B) É uma paroxítona terminada em “e”.
(C) Está na 3ª. pessoa do singular do presente do indicativo.
(D) Está na 3ª. pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo.
3. As palavras “fácil” e “intolerável” (3º§) recebem acento agudo porque são paroxítonas
terminadas em “l”. Quanto às regras de
acentuação, assinale a alternativa em que
todas as palavras estão escritas corretamente.
(A) útil, lêem, anéis, anzóis, hífens
(B) útil, leem, anéis, anzóis, hifens
(C) util, leem, aneis, anzois, hífens
(D) util, lêem, aneis, anzois, hifens
4. Observe a grafia da palavra “senão” empregada no 8º§ do texto e assinale a afirmativa
escrita corretamente.
(A) Senão fizer o seu dever, não vai sair.
(B) Existiam dois livros nesta mesa, senão
três.
(C) Não encontrei nenhum senão na sua
pesquisa.
(D) Você não poderá viajar nas férias, senão
juntar dinheiro.
5. A palavra “adolescência” empregada no 3º§
do texto é grafada com “sc”. Em qual das
alternativas a palavra destacada está escrita
corretamente?
(A) Ela não tinha nenhuma pasciência com o
filho.
(B) Minha conciência não está tranquila por
ter feito isso.

(C) É imprecindível a sua participação na
reunião de hoje.
(D) A miscigenação representa a mistura de
diferentes etnias.
6. Sobre o adjetivo destacado em “É uma
sensação curiosa, esta, de ver nossa foto no
jornal.” (1º§), analise as afirmativas a seguir.
I. Quanto ao gênero, é classificado como
biforme.
II. Quanto ao gênero, é classificado como
uniforme.
III. Quanto ao processo de formação, é
classificado como simples, ou seja,
formado por um único radical.
IV. Quanto ao processo de formação, é
classificado como composto, ou seja,
formado por mais de um radical.
Estão corretas apenas as afirmativas.
(A) I e III.
(B) II e III.
(C) I e IV.
(D) II e IV.
7. No trecho “Há 10 anos, participei, como
professor convidado da Brown University, da
cerimônia de abertura dos cursos, que lá se
reveste de uma solenidade especial; (...)”
(2º§), a palavra destacada é um adjetivo.
Sobre os casos de concordância nominal
envolvendo adjetivos, analise as orações a
seguir.
I. Encontramos a professora e o aluno
aborrecido.
II. Encontramos a professora e o aluno
aborrecidos.
Assinale a alternativa correta.
(A) As duas orações estão corretas.
(B) As duas orações estão incorretas.
(C) Apenas a primeira oração está correta.
(D) Apenas a segunda oração está correta.
8. No trecho “(...) não pôde ir à escola e muito
menos obter um diploma (...)” (1º§), ocorre
crase diante da palavra “escola”. Em qual
das orações também deve ocorrer crase?
(A) Ele retornou a terra.
(B) Ele me retornou a carta.
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(C) Retornaram tarde a casa.
(D) Retornaram tarde a casa dos avós.
9. Considerando os adjetivos “bastante” e
“bastantes”, analise as afirmativas que apresentam a concordância nominal adequada.
I. _____________ pessoas faltaram.
II. Marcaram _______________ pontos na
jogada.
III. Há _____________ motivos para a sua
demissão.
Assinale a alternativa que completa correta e
sequencialmente as afirmativas anteriores.
(A) bastante / bastante / bastante
(B) bastantes / bastante / bastante
(C) bastante / bastantes / bastantes
(D) bastantes / bastantes / bastantes
10. Se o enunciado “É uma sensação curiosa,
(...)” (1º§) fosse reescrito no grau superlativo
absoluto analítico, a alternativa correta seria:
(A) É uma sensação curiosíssima.
(B) É uma sensação muito curiosa.
(C) É uma situação um tanto curiosa.
(D) É uma situação das menos curiosas.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
11.
Extensão padrão para apresentações do
Microsoft Powerpoint 2016, Configuração
Local, Idioma Português-Brasil. O arquivo
salvo nesta extensão, ao ser aberto, entra
em modo de apresentação; assinale-a.
(A) XPS
(B) POTX
(C) PPSX
(D) PPTX
12.
Como em outros aplicativos do Microsoft
Office, o Microsoft Powerpoint 2016, Configuração Local, Idioma Português-Brasil,
também tem a estrutura de Guias, Grupos e
Botões. São consideradas algumas dessas
Guias, EXCETO:
(A) Slides.
(B) Transições.
(C) Animações.
(D) Página Inicial.

13.
No Microsoft Word 2016, Configuração
Local, Idioma Português-Brasil, para aplicar
estilos em determinadas partes do texto, o
caminho a ser percorrido é:
(A) Guia: Revisão; Grupo: Parágrafo; Botão:
Estilos.
(B) Guia: Referências; Grupo: Conteúdo;
Botão: Estilos.
(C) Guia: Layout; Grupo: Estilos; Botão:
Estilo desejado.
(D) Guia: Página Inicial; Grupo: Estilos;
Botão: Estilo desejado.
14.
Para alinhar um texto selecionado à
direita, no Microsoft Word 2016, Configuração
Local, Idioma Português-Brasil, basta acionar
a seguinte combinação de teclas:
(A) CTRL + G
(B) CTRL + S
(C) CTRL + T
(D) CTRL + U
15.
Para inserir uma quebra de página no
Microsoft Word 2016, Configuração Local,
Idioma Português-Brasil, é possível percorrer
um caminho ou usar as seguintes teclas de
atalho:
(A) CTRL + Y
(B) CTRL + ENTER
(C) SHIFT + ENTER
(D) ENTER por 6 vezes
16.
No
Microsoft
Powerpoint
2016,
Configuração Local, Idioma Português-Brasil,
há três formas na Guia Modos de Exibição
Mestre. Assinale a INCORRETA.
(A) Slide Mestre
(B) Folheto Mestre
(C) Exibição Mestra
(D) Anotações Mestras
17.
No Microsoft Excel 2016, Configuração
Local, Idioma Português-Brasil, este símbolo
é um operador de referência (combina
intervalos de células para cálculos com estes
operadores). Trata-se de:
(A) ;
(B) #
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(C) &
(D) %
18.
Um certo usuário estava trabalhando em
uma planilha, no Microsoft Excel 2016,
Configuração Local, Idioma Português-Brasil,
e, de repente, o cursor ficou piscando dentro
de uma célula, indicando que ela estava
sendo editada. Isso ocorreu porque o usuário
digitou uma tecla sem perceber; assinale-a.
(A) F1
(B) F2
(C) F4
(D) F6
19.
Considerando o correio eletrônico, um
endereço de e-mail apresenta o seguinte
formato:
(A)
(B)
(C)
(D)

www.nome@nome.html
nome-do-domínio@nome-de-usuário
nome-do-usuário@nome-do-domínio
www.algumacoisa.com.br@nome-dodominio

20. O endereço eletrônico virtual particular de
cada site denomina-se:
(A) Portal
(B) Página
(C) Backbone
(D) URL (Uniform Resource Location)
CONHECIMENTOS GERAIS
21.
A Agência Espacial Americana (Nasa)
anunciou uma boa notícia sobre o buraco na
camada de ozônio: o tamanho dele, atualmente, é o menor já registrado desde que foi
descoberto, em 1985. O buraco na camada
de ozônio em cima do continente Antártico é
um fenômeno sazonal. A existência da camada de ozônio na estratosfera é fundamental, pois ela impede que grande parte das
radiações ultravioleta atinja a superfície
terrestre. Quando a radiação ultravioleta
atinge a superfície terrestre, pode desencadear diversos danos nos mais variados seres
vivos. Quanto aos danos causados pela
radiação ultravioleta, marque V para as
afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Desenvolvimento de câncer de pele.

(

) Aumento da frequência de ativações da
replicação do vírus herpes em indivíduos que o tenham contraído, desenvolvendo as lesões características da
doença.
( ) Cegueira provocada pelo aumento da
catarata em indivíduos com tendência a
desenvolvê-la.
A sequência está correta em
(A) F, F, V.
(B) F, V, V.
(C) V, F, F.
(D) V, V, V.
22.
O presidente Jair Bolsonaro esteve na
China e se encontrou com o presidente
chinês Xi Jinping. A prioridade da visita do
Bolsonaro ao gigante asiático é de:
(A) Facilitar o intercâmbio de brasileiros na
China.
(B) Ampliar a relação comercial entre os dois
países.
(C) Permitir a exportação de farelo de
algodão da China para o Brasil.
(D) Permitir a exportação de carne termoprocessada da China para o Brasil.
23.
O robô Curiosity da Agência Espacial
Americana (Nasa) registrou uma nova selfie.
A fotografia foi feita em 11 de outubro deste
ano e divulgada na quinta-feira 24/10/2019.
É a segunda vez que a equipe de cientistas
da missão consegue realizar um experimento químico no planeta. A primeira imagem do Curiosity foi feita apenas 15 minutos
após a aterrissagem, em 5 de agosto de
2012. O equipamento usa o sistema da Nasa
que orbita o planeta, o Mars Reconnaissance
Orbiter (MRO). No Planeta Vermelho, os dias
têm 25 horas e o tempo de missão já
cumprido no calendário da Terra equivale a
2,45 mil dias. As informações anteriores se
referem ao planeta:
(A) Marte.
(B) Vênus.
(C) Neturno.
(D) Saturno.
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24.
Considerando a Reforma da Previdência,
analise as afirmativas a seguir.
I. A idade mínima de aposentadoria será
de 62 anos para mulheres e de 65 para
homens, tanto para a iniciativa privada
quanto para os servidores públicos.
II. O tempo mínimo de contribuição na nova
regra será de 15 anos para mulheres e
20 anos para homens.
III. Professores do ensino básico, policiais
federais, legislativos e agentes penitenciários e educativos terão regras diferenciadas.
IV. As novas regras valerão para os servidores estaduais e dos municípios, uma vez
que o projeto foi aprovado pela comissão
especial.
Estão corretas apenas as afirmativas
(A) I e II.
(B) III e IV.
(C) I, II e III.
(D) II, III e IV.
25.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou
nesta sexta-feira (25/10/2019), em entrevista
coletiva na China, que o governo estuda um
plano de estímulo à empregabilidade voltado
para pessoas com até 29 anos de idade e
acima de 55. Ele também falou da possibilidade de “menos direitos” em troca criação
de emprego. “O ministro da Economia,
______________, informou que ações para
geração de emprego para jovens e pessoas
com baixa empregabilidade deverão ser a
nova agenda econômica.” Assinale a
alternativa que completa corretamente a
afirmativa anterior.
(A) Ricardo Sales
(B) Paulo Guedes
(C) Abraham Weintraub
(D) Tarcísio Gomes de Freitas

pela companhia. O resultado também representou uma alta de 13,71% na comparação
com o mesmo período do ano passado. No
segundo trimestre, a mineradora teve
prejuízo de R$ 384 milhões. O resultado
anterior foi reflexo dos efeitos da tragédia
com a barragem da Vale em:
(A) Itabirito.
(B) Mariana.
(C) Ouro Preto.
(D) Congonhas.
27.
O Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) possibilita que o candidato ingresse
no ensino superior de cinco formas
diferentes. Um dos programas de ingresso
do Ministério da Educação (MEC), no qual
são oferecidas vagas em instituições
públicas de ensino superior define-se como:
(A) Fies.
(B) SiSu.
(C) Prouni.
(D) Enade.
28.
Os empréstimos concedidos pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Socioeconômico (BNDES) somaram R$ 38 bilhões de
janeiro a setembro de 2019, queda de 13%
na comparação com os 9 primeiros meses
do ano passado. “O Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) é um dos maiores bancos de
desenvolvimento do mundo e, hoje, o principal instrumento do(s) ________________
para o financiamento de longo prazo e
investimento em todos os segmentos da
economia brasileira.” Assinale a alternativa
que completa corretamente a afirmativa
anterior.
(A) setor privado
(B) governo federal
(C) bancos privados
(D) estatais brasileiras

 QUESTÃO ANULADA
26.
A Vale registrou lucro líquido de R$ 6,5
bilhões no terceiro trimestre de 2019,
revertendo o prejuízo dos três meses anteriores, de acordo com o balanço divulgado
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29.
A exportação de frutas deverá bater
recorde no Vale do São Francisco. A
produção de manga e de uva está
superando as expectativas. Este é
considerado o melhor semestre para os
produtores de uva locais. Um alívio e tanto,
já que 2018 foi um ano difícil. Problemas
climáticos e o surgimento de pragas
diminuíram as vendas para o exterior em
16%. O mercado europeu é o principal
comprador. Para este ano, a expectativa é
exportar 45 mil toneladas, um aumento de
28% sobre o ano passado. O Vale do São
Francisco é a região que margeia o rio São
Francisco nos estados de Minas Gerais,
Bahia e Pernambuco. É correto afirmar que o
rio São Francisco tem sua nascente no
estado de:
(A) Bahia.
(B) Sergipe.
(C) Pernambuco.
(D) Minas Gerais.
30. Milhares de professores em greve
ocuparam as ruas do centro de Chicago, na
quarta-feira, 23/10/2019, em protesto por
melhores condições de trabalho, como
redução no número de alunos em sala de
aula e mais contratações de funcionários
de apoio. A categoria paralisou as aulas
pelo quinto dia letivo consecutivo. Com
isso, cerca de 300 mil estudantes ficaram
fora das escolas públicas de Chicago.
Podemos afirmar que Chicago se encontra
situada no seguinte país:
(A) Canadá.
(B) Uruguai.
(C) Argentina.
(D) Estados Unidos.
Boa prova!
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