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TTRRIIBBUUNNAALL  DDEE  JJUUSSTTIIÇÇAA  DDEE  RROONNDDÔÔNNIIAA  

 
Caderno de Questões 

 

NÍVEL MÉDIO 
 

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) Assinalar a alternativa em que a palavra 
sublinhada é advérbio: 
 
a) Quando a festa iniciou, nós fomos andando. 
b) Realizamos a atividade conforme as 

instruções. 
c) Iremos à comemoração se formos 

convidados. 
d) Esta rua é perto da avenida. 
 

2) Em relação à classificação dos numerais, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - Terceiro é numeral fracionário. 
II - Sessenta é numeral cardinal.  
 
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. 
 

3) O plural de “bênção” é: 
 
a) Bênçãos. 
b) Bênçães. 
c) Benções. 
d) Bênçõis. 
 

4) Em relação ao uso dos pronomes pessoais 
de tratamento, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) “Vossa Majestade” para príncipes e duques. 
b) “Vossa Reverendíssima” para sacerdotes. 
c) “Vossa Alteza” para reis e rainhas. 
d) “Vossa Santidade” para juízes. 
 

5) Assinalar a alternativa em que o enunciado é 
uma oração: 
 
a) Socorro! 
b) Que salário baixo! 
c) Hoje o mar está calmo. 
d) Trabalho digno desse feirante. 
 

6) Todos os termos sublinhados abaixo são 
sujeito, EXCETO: 
 
a) Voltem para casa mais cedo, crianças. 
b) Os pratos e copos quebraram. 
c) O que tu fazes aqui? 
d) Despreocupadamente, ela realizava o 

trabalho. 
 

7) Na frase “O cheiro do esgoto contaminou o 
ar”, o termo sublinhado é classificado como: 
 
a) Sujeito. 
b) Predicado. 
c) Objeto indireto. 
d) Objeto direto. 
 

8) Considerando-se o uso dos porquês, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
________ você não falou nada? ________? 
 
a) Por que - Por quê 
b) Por que - Por que 
c) Porque - Por que 
d) Porque - Por quê 
 

9) Em relação ao uso do acento, marcar C para 
as palavras Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA:  
 
(---) Abóbora. 
(---) Gratuíto. 
(---) Colégio. 
 
a) C - C - C. 
b) E - E - E. 
c) E - C - E. 
d) C - E - C. 
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10) Em relação ao uso do acento indicativo de 
crase, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Ficou à estudar a noite inteira. 
b) Faremos uma excursão à Ouro Preto. 
c) Vestiu-se à Luís XV. 
d) Começou à falar sem parar. 
   

MATEMÁTICA 

 
11) Considerando-se os conjuntos 
A = {1, 2, 5, 6, 8} e B = {0, 2, 4, 5, 9}, analisar os 
itens abaixo: 
 
I) BA  = {2, 5} 
II) BA  = {0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9} 
III) B1  
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

12) André e Bruno possuem um pedaço de 
papel cada um, no qual estão escrevendo 
certos números. André está escrevendo os 
múltiplos do número 3 e Bruno os múltiplos do 
número 7. Qual será o menor número, diferente 
de 0, que irá aparecer tanto no papel de André 
quanto no papel de Bruno? 
 
a) 14 
b) 18 
c) 21 
d) 24 
 

13) Sobre os números primos, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - O número 2 é o único número primo que é 
par. 
II - Um número é primo se possui apenas um 
divisor. 
 
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. 
 

14) Em uma fábrica, a linha de produção produz 
4 cadeiras para cada mesa. Sabendo-se que 
foram produzidas 324 cadeiras, ao todo, 
quantas mesas foram produzidas? 
 
a) 71 
b) 75 
c) 78 
d) 81 
 

15) Em uma pesquisa, 2.000 pessoas foram 
entrevistadas sobre sua preferência entre 
cinema e teatro. Sabendo-se que todos os 
entrevistados responderam apenas uma das 
duas opções e que 42% preferem o teatro, ao 
todo, quantas pessoas preferem o cinema? 
 
a) 840 
b) 960 
c) 1.160 
d) 1.240 
 

16) Um saco contendo 2kg de arroz será 
dividido em 5 recipientes. Sabendo-se que cada 
recipiente deve ter a mesma quantidade de 
arroz, qual será o peso do arroz contido em 
cada um deles? 
 
a) 800g 
b) 700g 
c) 500g 
d) 400g 
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17) Para certa festa, Ana terá que distribuir 64 
doces de morango e 72 doces de chocolate em 
caixinhas. Cada caixinha deve ter o mesmo 
número de doces das outras e não pode 
misturar doces diferentes. Sabendo-se que não 
pode sobrar nenhum doce fora das caixinhas, 
qual a quantidade máxima de doces que pode 
haver em cada caixinha? 
 
a) 4 
b) 8 
c) 10 
d) 12 
 

18) De acordo com a relação de ordem nos 
números racionais, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência de símbolos que 
substituem as interrogações, respectivamente: 
 

4

1
?

6

1
e

6

1
?

5

1
 

 
a) > e = 
b) < e < 
c) = e > 
d) > e <  
 

19) Para se fazer certo serviço de pintura, um 
pintor demora 24 dias. Se ele contratar dois 
ajudantes que seguem o mesmo ritmo de 
trabalho dele, em quantos dias eles terminarão 
a pintura? 
 
a) 5 dias. 
b) 6 dias. 
c) 7 dias. 
d) 8 dias. 
 

20) Para completar determinado álbum são 
necessárias 240 figurinhas diferentes. Sabendo-
se que André conseguiu completar 80% do 
álbum, ao todo, quantas figurinhas diferentes 
ele possui?  
 
a) 168 
b) 180 
c) 192 
d) 204 
  

GEOGRAFIA E HISTORIA DE RONDÔNIA 

 
21) Considerando-se a geografia do estado de 
Rondônia, analisar os itens abaixo: 
 
I - O estado tem sua área totalmente localizada 

na Amazônia Legal. 
II - O estado está localizado na região nordeste 

do Brasil. 
 
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. 
 

22) O estado de Rondônia faz fronteira com 
qual país? 
 
a) Peru. 
b) Equador. 
c) Venezuela. 
d) Bolívia. 
 

23) Rondônia é o único estado brasileiro que é 
fruto de um acordo, o Tratado de(o): 
 
a) Poncho Verde. 
b) Tordesilhas. 
c) Petrópolis. 
d) Versalhes. 
 

24) Rondônia foi constituída em ciclos 
econômicos, e durante o primeiro ciclo teve 
início a corrida ao chamado: 
 
a) “Diamante negro” – petróleo. 
b) “Ouro negro” – borracha. 
c) “Diamante negro” – borracha. 
d) “Ouro negro” – petróleo. 
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25) O processo de colonização em Rondônia foi 
implantado por duas maneiras complementares, 
porém com estratégias distintas. Quanto a tais 
maneiras, analisar os itens abaixo: 
 
I - A colonização espontânea coordenada e 

controlada pelos órgãos oficiais federais e 
estaduais caracterizou-se como um processo 
moroso, ineficiente e viciado, influenciado por 
diferentes forças políticas e interesses 
econômicos. 

II - A colonização dirigida, realizada por 
iniciativa popular, resulta das demandas 
reprimidas em outras regiões. Ocupou as 
áreas tidas como disponíveis e estabeleceu 
suas próprias diretrizes e formas de 
administrar os mais diferentes interesses.  

 
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. 
 

26) A rede hidrográfica do estado de Rondônia 
é representada pelo rio: 
 
a) São Francisco e seus afluentes. 
b) Madeira e seus afluentes. 
c) Araguaia e seus afluentes. 
d) Xingu e seus afluentes. 
 

27) O Decreto-lei nº 5.812/1943 criou o 
Território Federal do Guaporé durante a: 
 
a) Primeira Guerra Mundial. 
b) Guerra Fria. 
c) Segunda Guerra Mundial. 
d) Guerra do Golfo. 
 

28) O Território Federal de Rondônia foi 
elevado a Estado de Rondônia no ano de: 
 
a) 1891 
b) 1971 
c) 1981 
d) 1991 
 

29) Em relação ao zoneamento 
socioeconômico-ecológico do estado de 
Rondônia, analisar a sentença abaixo: 
 
O principal objetivo é orientar a implementação 
de medidas e elevação do padrão 
socioeconômico das populações, por meio de 
ações que levem em conta as potencialidades, 
as restrições de uso e a proteção dos recursos 
naturais, permitindo que se realize o pleno 
desenvolvimento das funções sociais e do bem-
estar de todos, de forma sustentável (1ª parte). 
Foi o primeiro no Brasil aprovado e reconhecido 
pelo Ministério do Meio Ambiente, Ministério da 
Agricultura e pelo Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA) (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. 
 

30) Assinalar a alternativa que NÃO apresenta 
um estado limítrofe a Rondônia: 
 
a) Mato Grosso. 
b) Amazonas. 
c) Acre. 
d) Pará. 
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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. 
 

31) São versões do Microsoft Windows 7, 
EXCETO: 
 
a) Windows 7 Home Basic. 
b) Windows 7 Home Premium. 
c) Windows 7 Professional Premium. 
d) Windows 7 Ultimate. 
 

32) No Microsoft Word 2016, para recuar todo 
conteúdo do documento, exceto a primeira linha 
do parágrafo, o usuário deve: 
 
a) Utilizar o recurso da régua horizontal 

chamado Recuo Deslocado. 
b) Criar um recuo à esquerda na guia 

Ferramentas e Recuos da guia Efeitos de 
Texto. 

c) Criar um recuo negativo nas regras da guia 
Layout da Página. 

d) Clicar no botão Reduzir Recuo até a linha de 
texto ficar onde se deseja. 

 

33) No BrOffice Calc (LibreOffice Calc), versão 
em português, ao executar a função 
=TEXTO(67,24568;"000,00") o resultado será: 
 
a) 67,25 
b) 067,25 
c) 06,725 
d) 6,700.25 
 

34) No Microsoft Excel 2016, na versão em 
português, quando se usa um operador de 
intervalo incorreto em uma fórmula ou quando 
se usa um operador de interseção (caractere de 
espaço) entre referências de intervalo para 
especificar uma interseção de dois intervalos 
que não forma uma interseção, será produzido 
o erro:  
 
a) #NUM! 
b) #N/D 
c) #REF! 
d) #NULO! 
 

35) Quanto ao botão do BrOffice Writer 
(LibreOffice Writer) da imagem abaixo, sua 
função é: 
 

 
 
a) Mover o objeto selecionado para o fim da 

ordem de empilhamento, de modo que ele 
fique atrás dos outros objetos. 

b) Abrir uma caixa de diálogo onde é possível 
modificar as propriedades do objeto 
selecionado. 

c) Mover o objeto selecionado para o início da 
ordem de empilhamento, de modo que ele 
fique na frente dos outros objetos. 

d) Abrir a barra de ferramentas de mesmo 
nome. 
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36) Para utilizar a infraestrutura da internet (não 
segura) para transmitir dados numa intranet, é 
indicado utilizar: 
 
a) O IP dinâmico. 
b) Um protocolo de roteamento estático. 
c) Uma Rede Privada Virtual (VPN). 
d) Criptografia full duplex. 
 

37) É a versão mais recente do navegador 
Internet Explorer, que foi substituído pelo 
Microsoft Edge: 
 
a) Internet Explorer 12. 
b) Internet Explorer 11. 
c) Internet Explorer 10. 
d) Internet Explorer 9. 
 

38) Acerca do uso de correio eletrônico para 
envio e recebimento de mensagens, são 
protocolos utilizados para essa finalidade, 
EXCETO: 
 
a) POP3. 
b) IMAP. 
c) FTP. 
d) SMTP. 
 

39) A respeito da segurança de redes e 
prevenções, o tipo de código malicioso que se 
instala por meio da execução de um arquivo 
infectado é o: 
 
a) Bot. 
b) Vírus. 
c) Trojan. 
d) Worm. 
 

40) Este código malicioso é capaz de 
armazenar a posição do cursor e a tela 
apresentada no monitor, nos momentos em que 
o mouse é clicado, ou a região que circunda a 
posição onde o mouse é clicado. Trata-se do: 
 
a) Screenlogger. 
b) Keylogger. 
c) Spam. 
d) Adware. 

 


