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TTRRIIBBUUNNAALL  DDEE  JJUUSSTTIIÇÇAA  DDEE  RROONNDDÔÔNNIIAA  

 
Caderno de Questões 

 

NÍVEL SUPERIOR – INFORMÁTICA 
 

Data: 27/05/2018 – Horário: 08:00 (HORÁRIO DE RONDÔNIA) 
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 4(quatro) 

horas, não havendo, por qualquer motivo, prorrogação em virtude 
de afastamento de candidato da sala. 

7. O candidato somente poderá deixar o local, depois de transcorrido 

2(duas) horas do inicio da prova, podendo levar o caderno de 
questões. 

8. As provas serão realizadas sem consulta a qualquer material, não 

sendo permitida, durante sua realização, a comunicação entre os 
estudantes ou a utilização de aparelhos eletrônicos (BIP, telefone 
celular, walkman, 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 outro 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: 

 
a) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

b) Ausentar-se da sala sem o acompanhamento do fiscal ou 

portando o cartão de respostas; 

c) Deixar de assinar a lista de presença e os respectivos Cartões-

Resposta; 

d) Lançar mão de meios ilícitos para execução das provas, 

perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, 

incorrendo em comportamento indevido ou descortês para 

com qualquer dos aplicadores, seus auxiliares ou autoridades; 

e) For surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de 

comunicação com outro candidato ou se utilizando de 

máquinas de calcular ou similares, livros, códigos, manuais, 

impressos ou anotações, ou, após as provas, for constatado 

por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, ter-se 

utilizado de processos ilícitos na realização; 

f) Não atender às determinações deste Edital e de seus atos 

complementares; 

 

10. Os gabaritos serão divulgados no sítio do CIEE nos dias 28/05 

(gabarito provisório) e 02/07 (gabarito oficial).  
11. Os recursos referentes às questões aplicadas nas provas e 

respectivas respostas corretas publicadas em gabarito provisório, 

só serão aceitos, nos dias 29/05 e 30/05/2018, e deverão ser 
enviados no e-mail processoseletivotjro@ciee.org.br, , conforme 
modelo disponível para download no sítio do CIEE na internet 

(www.ciee.org.br), no link do processo seletivo. 
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. 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. 
14. O resultado definitivo será divulgado no dia 02/07/2018, no sítio 

do CIEE na internet. 

15. O processo seletivo terá validade de 01 (um) ano, contado da data 
de publicação da homologação do seu resultado final, sendo 
prorrogável uma única vez por um período de 06 (seis) meses, a 

critério do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. 
16. 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. 

17. A participação no processo seletivo implica na concordância com 
todas as normas e condições contidas no Edital de Seleção e 
respectivo Termo Aditivo. 

 

Boa Sorte!  

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

mailto:processoseletivotjro@ciee.org.br,
http://www.ciee.org.br/
http://www.ciee.org.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1) Em relação ao gênero do substantivo, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas 
e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) “Alface” é substantivo feminino. 
(---) “Telefonema” é substantivo masculino. 
 
a) C - C. 
b) E - E. 
c) E - C. 
d) C - E. 
 

2) Assinalar a alternativa que preenche as 
lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Nada mais existe entre ___ e ___. 
 
a) eu - tu  
b) eu - ti 
c) mim - tu 
d) mim - ti 
 

3) Em relação ao uso do pronome oblíquo 
átono, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Não diga-me nada, não quero saber. 
b) Todos te ajudarão. 
c) Me deixe em paz! 
d) Contarei-lhe a verdade. 
 

4) Considerando-se a frase, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Se ele __________ as chaves aqui, não as 
perderia. 
 
a) pôr  
b) puser 
c) pusesse 
d) puseres 
 

5) Em “Caso eles venham cedo, iremos ao 
cinema”, a oração sublinhada classifica-se 
como subordinada adverbial: 
 
a) Causal. 
b) Condicional. 
c) Conformativa. 
d) Consecutiva. 
 

6) Em relação à classificação dos termos 
sublinhados, numerar a 2ª coluna de acordo 
com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Objeto direto. 
(2) Objeto indireto. 
 
(---) O assistente redigiu os relatórios. 
(---) O rapaz confia nos amigos. 
 
a) 1 - 2. 
b) 2 - 1. 
c) 1 - 1. 
d) 2 - 2. 
 

7) Em relação à concordância nominal, analisar 
os itens abaixo: 
 
I - Ela própria digitou o relatório. 
II - Ficamos bastantes tristes com a notícia. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

8) Em relação ao uso do acento, todas as 
palavras estão corretas, EXCETO: 
 
a) Subsídio. 
b) Látex. 
c) Pólen. 
d) Récorde. 
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9) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
São muitos os locais __________ passamos. 
 
a) porque 
b) porquê 
c) por que 
d) por quê 
 

10) Assinalar a alternativa que não apresenta 
vício de linguagem nem erro quanto ao 
emprego dos verbos: 
 
a) Ela disse que vai ir! E você? Pode vim?  
b) Ela disse que vai! E você? Pode vim? 
c) Ela disse que vai ir! E você? Pode vir? 
d) Ela disse que vai! E você? Pode vir? 
  
  

GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA 

 
11) O estado de Rondônia, localizado na região 
Norte, é oriundo de dois outros estados: 
 
a) Acre e Mato Grosso. 
b) Amazonas e Mato Grosso do Sul. 
c) Acre e Amazonas. 
d) Amazonas e Mato Grosso. 
 

12) Com base na história do estado de 
Rondônia, analisar a sentença abaixo: 
 
Rondônia foi constituída em ciclos econômicos. 
O primeiro foi o da construção da estrada de 
ferro, fruto do acordo de Partes entre Peru e 
Brasil (1ª parte). No período da construção da 
estrada de ferro, tem início a corrida ao 
chamado “ouro negro” – borracha –, que trouxe 
também nordestinos aos seringais (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

13) Rondônia é o único estado brasileiro que é 
fruto de um acordo, o Tratado de Petrópolis. 
Neste, o Brasil ficou com as terras do Acre em 
troca da construção da estrada de ferro: 
 
a) Central do Brasil. 
b) Madeira-Mamoré. 
c) São João Del-Rei. 
d) Trombetas. 
 

14) A área que corresponde ao atual estado de 
Rondônia foi denominada, originalmente, 
Território do: 
 
a) Aimoré. 
b) Guaporé. 
c) Guajará-Mirim. 
d) Alto Rio Madeira. 
 

15) Os rios que nascem em território 
rondoniense são afluentes ou subafluentes do 
rio: 
 
a) Madeira. 
b) Solimões. 
c) Purus. 
d) Negro. 

MATEMÁTICA 

 
16) Um atleta concluiu uma meia maratona 
(21km) com um tempo de 1h45min. Supondo-se 
que ele siga o mesmo ritmo de corrida, qual 
será o tempo que ele levará para concluir uma 
maratona (42km)? 
 
a) 2h50min 
b) 3h15min 
c) 3h30min 
d) 3h40min 
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17) Durante a primeira etapa de um processo 
seletivo, 40% dos candidatos obtiveram nota 
suficiente para seguir para a segunda etapa. 
Sabendo-se que havia 80 pessoas na primeira 
etapa, quantas foram aprovadas para a 
segunda etapa? 
 
a) 40 
b) 38 
c) 34 
d) 32 
 

18) Em um trabalho de digitação, 3 digitadores 
digitam 120 páginas em 4 horas. Ao todo, 
quantas páginas 8 digitadores digitam em 3 
horas?  
 
a) 240 
b) 220 
c) 200 
d) 180 
 

19) Um objeto cai de um certo edifício. A altura 
do objeto em função do tempo (t) de queda (em 
segundos) é dada pela função 108²t3)t(H  . 

Com base nessa informação, o tempo de queda 
desse objeto foi: 
 
a) 5s 
b) 6s 
c) 7s 
d) 8s  
 

20) Em certa cidade, o valor do serviço de táxi é 
de R$ 6,40 pela bandeirada mais R$ 2,30 por 
quilômetro rodado. A função que descreve o 
valor da corrida a ser pago pelos quilômetros 
rodados é: 
 
a) f(x) = 6,40x + 2,30 
b) f(x) = 6,40x - 2,30 
c) f(x) = 2,30x + 6,40 
d) f(x) = -2,30x + 6,40 
  

INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de 
Informática, a menos que seja explicitamente 
informado o contrário, considerar que os 
programas mencionados encontram-se na 
versão Português-BR e, em sua configuração 
padrão de instalação, possuem licença de uso, 
o mouse está configurado para destros, um 
clique ou duplo clique correspondem ao botão 
esquerdo do mouse e teclar corresponde à 
operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas 
uma vez. Dessa forma, as teclas de atalho, os 
menus, os submenus, as barras, os ícones e os 
demais itens que compõem os programas 
abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão. 
 

21) Para indicar ao motor de busca da Google 
que deve trazer resultados de redes sociais, 
deve-se usar o caractere:  
 
a) # 
b) & 
c) * 
d) @ 
 

22) No Microsoft Word 2016, é possível usar 
caracteres especiais para filtrar a busca por 
palavras no texto. Ao buscar por <(ome) pode 
ser encontrada, se existir, a palavra: 
 
a) Fomento. 
b) Começo. 
c) Omelete. 
d) Homem. 
 

23) Considerando-se o Microsoft Excel 2016 em 
sua versão em português, o resultado da 
fórmula =SE(OU(A2<0;A2>50);A2;"Valor 
inesperado.") quando a célula A2 está com o 
valor 50 será: 
 
a) 50. 
b) Valor inesperado. 
c) Verdadeiro. 
d) !#NUMERO. 
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24) Esta é uma rede cujo acesso ao conteúdo é 
geralmente restrito, feito por esquemas 
especiais de segurança, por exemplo, 
autenticação. Pode-se dizer que é uma versão 
particular da rede mundial, podendo ou não 
estar conectada a ela. Trata-se de(a): 
 
a) A intranet. 
b) A internet. 
c) Uma rede de longa distância. 
d) Uma rede Metropolitana. 
 

25) Quanto a requisitos para segurança da 
informação, assinalar a alternativa com a 
descrição CORRETA: 
 
a) Autenticação: verificar se a entidade enviou o 

que deveria e sem códigos maliciosos. 
b) Integridade: proteger a informação contra 

alteração não autorizada. 
c) Confidencialidade: proteger uma informação 

contra acesso autorizado. 
d) Não repúdio: permitir que uma entidade 

negue que foi a autora de uma informação ou 
ação. 

 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 
26) Marque a alternativa que apresenta o 

protocolo que permite que as máquinas em uma 

rede de computadores tenham um endereço IP 

automaticamente.  

 

a) SMTP. 
b) DNS. 
c) DHCP.  
d) Proxy.  
 

 
27) Marque a alternativa que apresenta uma 

solução de segurança que bloqueia o tráfego 

não permitido e com isso pode realizar a 

filtragem de pacotes que entram e/ou saem de 

um computador:  

 

a) Antivírus. 
b) Proxy. 

c) Hub. 
d) Firewall.  
 

 
28) Marque a propriedade dos conceitos de 

segurança da informação que visa garantir que 

os usuários autorizados obtenham acesso à 

informação e aos ativos correspondentes, 

sempre que necessário:  

 

a) confidencialidade. 
b) integridade. 
c) autenticidade. 
d) disponibilidade. 
 

 
29) Considere as seguintes falhas de 

segurança:  

 

I. Um vírus que altera o conteúdo de um 
arquivo;  
II. Uma quebra de criptografia de um arquivo;  
III. Um ataque DOS.  
Cada uma dessas falhas está relacionada, 
respectivamente, aos conceitos de:  
 
a) I. Integridade, II. Confidencialidade, III. 
Disponibilidade.  
b) I. Autenticidade, II. Disponibilidade, III. 
Confidencialidade.  
c) I. Integridade, II. Autenticidade, III. 
Confidencialidade.  
d) I. Integridade, II. Disponibilidade, III. 
Autenticidade.  
 

 
30) Em uma conexão VPN é correto afirmar:  

 

a) Utiliza uma rede pública verificada por 
terceiros para transporte dos dados (Verified 
Public Network), garantindo que os dados 
sejam transmitidos e recebidos em uma 
conexão UDP.  
b) Não é necessária a criptografia dos dados 
trafegados pois utiliza uma rede privada.  
c) Utiliza uma rede (pública ou privada) para o 
transporte dos dados através de uma rede 
virtual onde os dados são criptografados.  
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d) Realiza criptografia dos dados, com isto, todo 
acesso à Internet é criptografado e irá aparecer 
o cadeado no navegador do usuário. 
 

 
31) Em uma planilha eletrônica, qual opção está 

correta ao digitar a fórmula =SOMA(A1*B1) na 

célula A20, sendo que a célula A1=37 e B1=d .  

 

a) #VALOR!  
b) #DIV/0  
c) #NULL!  
d) #FAIL!  
 

 
32) Em uma planilha eletrônica, qual opção está 

correta ao digitar a fórmula =MÉDIA(A2:A16) na 

célula A17, sendo que a célula A2=1, A3=2, 

A4=3, A5=4, A6=5, A7=6, A8=7, A9=8, A10=9, 

A11=10, A12=11, A13=12, A14=13, A15=14, 

A16=15.  

 

a) 6  
b) 7  
c) 8 
d) 9  
 

 
33) Marque a alternativa que representa a soma 

das células A1 e B45 no Excel 2010:  

 

a) =SOMA(A1;B45);  
b) =SOMA(A1:B45);  
c) =SOMA(A1::B45);  
d) =SOMA(A1<>B45).  
 

 
34) Os protocolos SMTP, IMAP e POP3 

utilizados em aplicações:  

 

a) de protocolos de navegação  
b) de correio eletrônico.  
c) de computação em nuvens.  
d) de segurança de uma rede sem fio.  
 

 
 

 

 

35) Sobre assinatura digital, é incorreto afirmar:  

 

a) Para verificar se a assinatura é autêntica, um 
usuário usa a chave pública do emitente para 
decifrar uma mensagem, ele confirma que foi 
aquele emitente e somente aquele emitente 
quem enviou a mensagem.  
b) Um documento assinado não pode ser 
alterado: se houver qualquer alteração no texto 
criptografado este só poderá ser restaurado 
com o uso da chave pública do emitente.  
c) somente o emitente conhece sua chave 
secreta e por isto a assinatura não pode ser 
forjada.  
d) A assinatura não é reutilizável, é uma função 
do documento que não pode ser transferida 
para outro. 
 

 
36) O usuário conectado à rede interna do 

TJRO consegue acessar todos os sites da 

intranet local mas não consegue acessar sites 

externos. Marque a alternativa que indica qual 

pode ser a causa provável.  

 

a) O cabo de rede está desconectado.  
b) O proxy de rede está desconfigurado.  
c) Os navegadores estão desatualizados.  
d) O driver da placa de rede precisa ser 
atualizado.  
 

 
37) No Windows 10, dentro do Explorador de 

arquivos, como faço para criar uma pasta? 

 

a) Selecione o local onde deseja criar a pasta, 
clique no menu Arquivo e no ícone nova pasta.  
b) Selecione o local onde deseja criar a pasta, 
clique no menu Compartilhar e no ícone nova 
pasta.  
c) Selecione o local onde deseja criar a pasta, 
clique no menu Início e no ícone nova pasta.  
d) Selecione o local onde deseja criar a pasta, 
clique no menu Exibir e no ícone nova pasta.  
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38) No Windows 10, no Explorador de arquivos, 

quando for preciso restaurar um arquivo do 

Word que foi acidentalmente excluído. Analise 

as informações abaixo e marque a alternativa 

incorreta.  

 

I - Clique na Lixeira, localize o arquivo que 
deseja restaurar, clique com o botão direito do 
mouse sobre ele e clique com o botão esquerdo 
em restaurar.  
II - Clique na Lixeira, localize o arquivo que 
deseja restaurar, dê dois cliques sobre ele, 
nova janela se abrirá, clique em restaurar.  
III - Clique na Lixeira, localize o arquivo que 
deseja restaurar, dê dois cliques sobre ele, 
abrirá o Word, clique no menu Arquivo e Salvar 
como.  
 
a) I e III apenas.  
b) I e II apenas.  
c) II apenas.  
d) III apenas. 
 

 
39) Analise as informações abaixo sobre o 

Word e marque a alternativa correta.  

 

a) As tabelas do Microsoft Excel não podem ser 
inseridas nesse editor.  
b) A partir da versão 2010, podemos salvar 
arquivos na extensão (.pdf).  
c) Os seus arquivos são salvos nas extensões 
(.dock) e (.doc).  
d) Word é um aplicativo de criação e edição de 
planilhas eletrônicas.  
 

 
40) Analise as informações abaixo sobre o 

Excel e marque a alternativa correta.  

 

a) Os seus arquivos são salvos nas extensões 
(.xlsb) e (.xls).  
b) Excel é um aplicativo de criação e edição de 
textos.  
c) Na fórmula =5*8, inserida numa célula 
qualquer, o resultado apresentado será 35.  
d) No Excel, podemos inserir fórmulas 
financeiras. 
 


