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PROCESSO SELETIVO 
TRF – TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 

11 horas – Superior Exceto Direito 
INSTRUÇÕES 

 
1. Escreva seus dados, de forma legível, nos locais indicados. 

2. A FOLHA DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, que ser assinada. Essa FOLHA DE RESPOSTAS não poderá ser 

substituída, portanto, não a rasure nem a amasse. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 1h30min, incluído o tempo para o preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. NA FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 

esferográfica (tinta azul ou preta), a opção de sua escolha. 

5. Ao receber, confira este CADERNO com muita atenção. 

6. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

permitido o uso de qualquer tipo de equipamentos (BIP, telefone celular, walkman, MP3 player, agenda eletrônica, computador 

portátil, receptor, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio do tipo databank, gravador, 

pager etc.), livros, anotações etc. 

7. Entregue este CADERNO DE PROVAS, juntamente com a FOLHA DE RESPOSTAS ao responsável quando de sua 

saída. O candidato não pode levar o caderno de provas. 

8. O não cumprimento dos requisitos acima acarretará na eliminação do candidato. 

 
FOLHA DE RESPOSTAS 

 

 
Confirmo as informações acima descritas: _____________________________________________________ 

Assinatura do candidato 

Marcar com um “X’’  utilizando somente caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

Para fins de correção, serão aceitas somente as respostas assinaladas na tabela abaixo. Rasura ou marcação de mais de uma alternativa 
em uma única questão e/ou falta de marcação, correspondem à perda dos pontos relativos à questão. 

 
Boa prova!

NOME: 

CPF: CURSO:  SEMESTRE ATUAL: 

HORÁRIO DE AULA: 
ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA   
    (    ) SIM  (    ) NÃO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C           

D           

           

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A           

B           

C           

D           

           

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

A           

B           

C           

D           
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
1. O número de estudantes brasileiros aceitos pelo MIT, 

uma das instituições de ensino superior mais prestigiadas 
do mundo, foi recorde este ano, segundo os 
representantes do instituto no Brasil. Ao todo, quatro 
alunos tiveram seus pedidos de aplicação aprovados e 
quatro ficaram na lista de espera. É correto afirmar que o 
MIT fica 

 

(A) no Japão. 

(B) na Espanha. 

(C) nos Estados Unidos. 

(D) na França. 

 
 

2. Cientistas descobriram 30 novas variedades deste grão 
que são capazes de se desenvolver bem em 
temperaturas até 4°C acima da média. Diante da 
perspectiva de que o aquecimento global pode 
comprometer a produção deste grão de vários países, 
inclusive do Brasil, trata-se de uma alternativa importante. 
Assinale a alternativa que apresenta o grão a que o texto 
se refere. 

 

(A) Arroz. 

(B) Feijão. 

(C) Ervilha. 

(D) Soja. 

 
 

3. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
que preenche corretamente a lacuna. 

 
A União Europeia disse, em 1º/12/2014, que Estados 

Unidos e China, países que sinalizaram cortes de 

emissões de gases-estufa, precisam detalhar 

melhor seus planos de mitigação e que 

__________, Índia e Rússia, nações em 

desenvolvimento, têm que colocar na mesa suas 

contribuições nacionais para incentivar outros 

governos. 

 

(A) França 

(B) Inglaterra 

(C) Brasil 

(D) Japão 

 
 

4. No dia 1º/12/2014, houve a COP 20, Conferência das 
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Diplomatas e 
cientistas, que se reuniram até o dia 12 de dezembro, 
tinham em mente uma regra clara: era preciso sair dali 
com o “rascunho zero” de um acordo multilateral que 
obrigasse as nações a cortar emissões de gases a partir 
de 2020. É correto afirmar que a COP 20 ocorreu 

 

(A) no Peru. 

(B) no Brasil. 

(C) na Argentina. 

(D) em Cuba. 

 
 

5. O nível de água do Sistema Cantareira subiu de 18,7% 
para 18,9% no dia 30/03/2015, segundo boletim diário 
divulgado pela Sabesp. Considerando a nova medição 
adotada neste mês, que inclui os volumes mortos na 
capacidade total do sistema, o nível do Cantareira subiu 
de 14,5% para 14,6%. É correto afirmar que o Sistema 
Cantareira é um dos sistemas que abastece  

 

(A) o Rio de Janeiro. 

(B) Minas Gerais. 

(C) a Grande São Paulo. 

(D) o Espírito Santo. 

 

 
6. Sobre a Era Vargas, analise as assertivas abaixo. 
 

I. Enquanto permaneceu no poder, Getúlio Vargas foi 
chefe de um governo provisório, presidente eleito 
pelo voto indireto e ditador. 

II. A Era Vargas foi um período de modernização da 
nação brasileira, mas também foi um período 
conturbado pela, entre outras: Revolução 
Constitucionalista de 1932; Constituição de 1934; 
política paternalista varguista. 

III. Getúlio Vargas governou o Brasil por quase vinte 
anos e seu forte espírito nacionalista fez com que 
ele fosse considerado o mais importante e influente 
nome da política brasileira do século XXI. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I, II e III. 

 

 
7. Sobre os governos militares, analise as assertivas abaixo. 
 

I. o Governo de Ernesto Geisel foi marcado pela 
necessidade de se administrar o avanço das 
oposições legais frente aos sinais de crise da 
ditadura. 

II. O Governo Costa e Silva marcou o período de 
ditadura no Brasil. O seu mandato ficou conhecido 
como “anos de chumbo” e foi responsável pela 
implantação do Al-5. 

III. O governo do general Figueiredo foi marcado por 
uma enorme crise econômica e o processo de 
reabertura política do país. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e III. 

(B) II e III, apenas. 

(C) II, apenas. 

(D) I, apenas. 
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8. O BRICS é formado por cinco países emergentes, possui 
um grande peso econômico e político, e pode desafiar as 
grandes potências mundiais. Assinale a alternativa que 
não apresenta um país que compõe o BRICS. 

 

(A) Rússia. 

(B) Coreia do Sul. 

(C) Brasil. 

(D) Índia. 

 
 

9. Assinale a alternativa que apresenta um país do 
continente africano. 

 

(A) Polônia. 

(B) Bulgária. 

(C) Tunísia. 

(D) Romênia. 

 
 

10. Sobre a Ásia, assinale a alternativa incorreta. 

 

(A) O continente asiático apresenta o maior país do 
mundo: a Rússia, com 17 milhões de km². 

(B) O continente asiático apresenta o ponto mais alto 
do mundo: o Everest, com 8.848 metros acima do 
nível do mar. 

(C) O continente asiático apresenta a depressão 
absoluta mais profunda: o Mar Morto, com 427 
metros abaixo do nível do mar. 

(D) A China, país asiático, perdeu o posto de país 
mais populoso do mundo, há seis meses, para a 
Índia, país africano com 1 bilhão e 250 milhões de 
pessoas. 

 
 (D) Rio Ganges. 

 

PORTUGUÊS 
 
 
 Leia o texto adaptado abaixo, de Edgard Murano, para 

responder às questões de 1 a 5. 

 

O texto na era digital 

Para além do “Internetês”, a Internet está mudando a maneira como lemos e 

escrevemos 

 
Houve um tempo em que o hábito de manter cadernos de 

anotações era algo bastante corriqueiro. Os 

chamados de “livros de lugares-comuns” eram 

utilizados pelos leitores para o registro de trechos 

e passagens interessantes com que se deparavam 

em suas leituras.  

[...] 

Tradição viva 

Hoje, com milhões de usuários de Internet, só no Brasil, 

essa tradição de escrita parece mais viva do que 

nunca, impulsionada por novas tecnologias e 

amplificada pela comunicação em rede. Não é 

exagero afirmar que e-mails, blogs e redes de 

relacionamento já deixaram sua marca na 

produção textual contemporânea.  

[...] 

O texto da Internet é um texto, em geral, mais coloquial, 

menos “literário”, no sentido de ser mediado por 

truques de estilo. A Internet não inventou a 

coloquialidade, mas fez com que ela passasse a 

soar mais natural para muito mais gente e, 

estatisticamente ao menos, virou um certo padrão. 

[...] 

A Internet está criando novos hábitos de comunicação 

entre as pessoas, que acabam se adaptando às 

facilidades da nova tecnologia. Isso vale tanto para 

a leitura, em vista da profusão de textos veiculados 

na rede, quanto para a escrita, principal meio de 

expressão do internauta (pelo menos até que as 

conversas “via voz” tornem-se mais corriqueiras). 

 
Superficialidade 

 
Há quem veja nessa torrente de informações que jorra na 

Internet um fator negativo, dificultando nossa 

concentração em textos de fôlego como romances, 

por exemplo. Em artigo controverso publicado na 

revista The Atlantic em 2008, intitulado “O Google 

Está nos Deixando Idiotas?”, o crítico de tecnologia 

Nicholas Carr defende a tese de que a navegação 

na Internet está interferindo em nossa capacidade 

de leitura. Se antes, afirma Carr, ele se sentia um 

“mergulhador num oceano de palavras”, hoje ele, 

literalmente, se sente “esquiando nesse oceano”, 

dando a entender que a experiência de ler, 

proporcionada pela Internet, é bastante superficial. 

Por falar em imersão, para Roseli Deieno Braff, 

supervisora de língua portuguesa da editora COC, 

essa geração que já nasceu imersa na tecnologia 

não possui carência de informações, pois está 

sempre conectada. Porém falta, muitas vezes, a 

capacidade de se aprofundar mais no que leem e, 

consequentemente, de separar o joio do trigo. 

― Não falta informação para esses jovens, mas, muitas 

vezes, falta a capacidade de processar e refletir 

sobre tudo o que leem. Ansiosos e inquietos, 

consideram uma tarefa muito difícil ler um livro de 

cem páginas. Nesse sentido, a ausência de 

concentração torna-se muito negativa, obstáculo 

inclusive para a resolução dos problemas que a 

vida certamente vai oferecer – afirma Roseli. 

[...] 
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11. De acordo com o que se depreende do texto, analise as 

assertivas abaixo. 
 

I. É inegável que a tecnologia de comunicação 
modificou o comportamento das pessoas e, no que 
se refere à leitura e à escrita, teve aspectos 
positivos e negativos. O positivo é o fato de as 
pessoas liberarem-se e escreverem mais o que 
pensam treinando sua “faceta literária”. O negativo 
é a falta de concentração e profundidade na leitura. 

II. A geração que nasceu imersa nesse universo de 
informações é privilegiada, porém, por outro lado, o 
que preocupa é que eles não têm maturidade para 
diferenciar o que é bom do que é ruim. 

III. A expressão escrita, embora com predomínio de 
linguagem coloquial, é um exercício de 
comunicação que estava um pouco abandonado, 
pois as cartas foram substituídas pelo telefone. 
Hoje, com as redes sociais, o hábito da escrita foi 
retomado. 

 

É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e III. 

(B) III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I e III, apenas. 
 

 

12. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação ao significado da palavra destacada como o 
exposto nos parênteses, levando em conta o contexto em 
que ela se encontra, assinale a alternativa incorreta.  

 

(A) “...impulsionada por novas tecnologias e 
amplificada pela comunicação em rede.” 
(ampliada) 

(B) “... que acabam se adaptando às facilidades da 
nova tecnologia.” (amoldando) 

(C) “Houve um tempo em que o hábito de manter 
cadernos de anotações era algo bastante 
corriqueiro.” (excêntrico) 

(D) “... em vista da profusão de textos veiculados na 

rede...” (abundância) 

 

13.    De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação ao trecho abaixo, assinale a alternativa que 
apresenta a transcrição correta do discurso direto para o 
indireto. 

 
“― Nesse sentido, a ausência de concentração torna-se 

muito negativa, obstáculo inclusive para a 

resolução dos problemas que a vida certamente 

vai oferecer – afirma Roseli.” 

 

(A) Roseli afirmou que, nesse sentido, a ausência de 
concentração tornava-se muito negativa, obstáculo 
inclusive para a resolução dos problemas que a vida 
certamente ia oferecer. 

(B) Roseli afirmou que, naquele sentido, a ausência de 
concentração tornou-se muito negativa, obstáculo 
inclusive para a resolução dos problemas que a vida 
certamente ia oferecer. 

(C) Roseli afirmou que, nesse sentido, a ausência de 
concentração tornou-se muito negativa, obstáculo 
inclusive para a resolução dos problemas que a vida 
certamente ia oferecer. 

(D) Roseli afirmou que, naquele sentido, a ausência de 

concentração tornava-se muito negativa, obstáculo 

inclusive para a resolução dos problemas que a 

vida certamente ia oferecer. 

 
 

14. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação à sintaxe, assinale a alternativa cujos termos 
destacados tenham, respectivamente, a mesma 

classificação dos destacados no período abaixo. 
 

“Não falta informação
1
 para esses jovens

2
.” 

 

(A) Renan adia votação
1
 de indexador de dívidas

2
. 

(B) Partido político culpa planalto
1
 por pedido de 

registro
2
. 

(C) Falta de água prejudica moradores
1
 do bairro de 

Belenzinho
2
. 

(D) Investigadores
1
 extraem arquivo de áudio

2
 da 

caixa-preta do avião. 

 
 

15. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação às classes das palavras, assinale a alternativa 
correta quanto às palavras destacadas no trecho abaixo. 

 
“Houve um

1
 tempo em que

2
 o hábito de manter 

cadernos
3
 de anotações era algo

4
 bastante

5
 

corriqueiro
6
.” 

 

(A) 1. artigo indefinido/ 5. adjetivo 

(B) 2. pronome relativo/ 4. pronome indefinido 

(C) 3. substantivo/ 6. substantivo 

(D) 1. numeral/ 5. Advérbio 

 

16.     De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação às regras de pontuação, assinale a alternativa 
correta, no trecho abaixo, transcrito do site 
http://br.reuters.com. 

 

(A) No acordo, a Vivendi comprometeu-se a vender, 
gradativamente, sua participação na Telefônica 
Brasil, em prazo e patamares não divulgados pelo 
Cade, por serem informações confidenciais. 

(B) No acordo a Vivendi comprometeu-se, a vender, 
gradativamente, sua participação na Telefônica 
Brasil em prazo e patamares não divulgados pelo 
Cade, por serem informações confidenciais. 

(C) No acordo, a Vivendi comprometeu-se a vender 
gradativamente sua participação na, Telefônica 
Brasil, em prazo e patamares não divulgados pelo 
Cade, por serem informações confidenciais. 

(D) No acordo, a Vivendi comprometeu-se a vender, 
gradativamente, sua participação na Telefônica 
Brasil, em prazo, e patamares não divulgados, pelo 
Cade, por serem informações confidenciais. 

 

17. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação à ortografia, assinale a alternativa incorreta. 

 

(A) É muito prazeroso assistir à ascensão de um filho. 

(B) Há algum empecilho para a contratação da moça? 

(C) A desfunção hormonal da minha irmã a impossibilita 
de engravidar. 
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(D) As reivindicações dos estudantes têm fundamento, 
por isso os reitores da universidade estão 
preocupados. 

 

 
18. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

em relação às regras de colocação pronominal, assinale 
a alternativa incorreta. 

 

(A) Que Deus o livre de todo o perigo das matas. 

(B) Daquilo me culparam, mas juro que nada tive a ver 
com aquela infâmia. 

(C) Poucos a entenderam, por isso ela resolveu ir 
embora do interior. 

(D) Fui colega de turma de duas garotas que 
apaixonaram-se pelo professor de inglês. 

 

 
19. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

em relação à ocorrência ou não da crase, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Nilma fez um agradecimento a seu pai, à quem, 
segundo ela, deve tudo. 

(B) Comunicamos à senhora o paradeiro do marido. 

(C) Eva, você não deveria sair sozinha à essa hora. 

(D) Informei à ela sobre o desvio da verba. 

 

 

20. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação aos vícios de linguagem, assinale a 
alternativa que apresenta um Pleonasmo. 

 

(A) Por mais que o pai o aconselhasse, Jorge reincidiu 
no mesmo erro. 

(B) Haviam muitos interesses escusos naquela 
empresa. 

(C) O político mente descaradamente. 

(D) Aquele restaurante trabalha com delivery. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
 
21. Assinale a alternativa correta para a função do comando 

Ctrl aplicado no recurso “Executar” do Windows 7. 

 
(A) Abre o painel de controle. 

(B) Gerenciamento do computador. 

(C) Desliga o computador. 

(D) Abre as conexões de rede. 

 
 

22. Sobre o recurso “Estender”, encontrado nas opções do 
“Modo de exibição de apresentação” do Windows 7, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) Mostra a área de trabalho somente em um monitor. 

(B) Amplia a área de trabalho na tela secundária e cria 
um espaço livre para os programas. 

(C) Mostra a área de trabalho em duas telas diferentes. 

(D) Alterna a apresentação da área de trabalho entre 
um monitor e outro. 

 
 

 

23. Observe o ícone abaixo, encontrado no menu “Exibição”, 
no Microsoft Word 2010. 

 

 
 
 Assinale a alternativa que apresenta a função do ícone 

acima.  
 

(A) Abrir uma nova janela com uma exibição do 
documento atual. 

(B) Colocar todas as janelas abertas no programa lado 
a lado na tela. 

(C) Dividir a janela atual em duas partes, de modo que 
seções diferentes do documento possam ser vistas 
ao mesmo tempo. 

(D) Alterar o zoom do documento de modo que duas 
páginas caibam na janela. 

 
 

 
24. Assinale a alternativa que apresenta o comando de atalho 

padrão utilizado para ampliar uma seleção até o final de 
uma linha, no software Microsoft Word 2010. 

 

(A) Shift + END 

(B) Ctrl + Shift +SETA PARA A ESQUERDA 

(C) Shift + SETA PARA BAIXO 

(D) Shift + SETA PARA A DIREITA 

 

25. Sobre a figura abaixo, que representa do recurso 
existente no software Microsoft Excel 2010, e quanto à 
sua função, assinale a alternativa correta. 

 

 
 

(A) Unir as células selecionadas a uma célula maior e 
centralizar o conteúdo à nova célula. 

(B) Tornar todo o conteúdo visível em uma célula, 
exibindo-a em várias linhas. 

(C) Aumentar a margem entre a borda e o texto da 
célula. 

(D) Inserir uma tabela dinâmica. 

 

 
26. Com relação ao Microsoft Excel 2010, observe a fórmula 

abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 

=se(B1<=2 ; “vendido” ; “na prateleira”) 
 

(A) Se o conteúdo da célula B1 é menor ou igual a dois, 
exibirá a mensagem “na prateleira”. 

(B) Se o conteúdo da célula B1 é maior que dois, 
exibirá a mensagem “vendido”. 

(C) Se o conteúdo da célula B1 é igual a dois, exibirá a 
mensagem “vendido na prateleira”. 

(D) Se o conteúdo da célula B1 é menor que 2, exibirá a 
mensagem “vendido”. 
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27. Assinale a alternativa que apresenta o comando de atalho 
padrão do software Microsoft Outlook 2010 para excluir 
um e-mail. 

 

(A) Ctrl + U  

(B) Ctrl + D  

(C) Ctrl + K  

(D) Ctrl + 5 

 

 
28. Com relação ao Microsoft Outlook 2010, observe o 

recurso abaixo. 
 

 

 É correto afirmar que o ícone acima tem a função de  
 

(A) mostrar o status atual de envio e recebimento de 
mensagens. 

(B) cancelar todas as solicitações de envio e 
recebimento de mensagens pendentes. 

(C) alterar o modo de exibição atual por outro. 

(D) marcar como lida todas as mensagens desta pasta. 

 

29. Assinale a alternativa que apresenta o comando de atalho 
padrão, utilizado no navegador Internet Explorer 11, para 
selecionar o texto na barra de endereços. 

 

(A) Alt + D  

(B) Ctrl + Enter  

(C) F5  

(D) Alt + E  

 
 

30. Observe a imagem abaixo, encontrada na aba 
“Conteúdo” das opções da Internet, no navegador Internet 
Explorer 11. 

 

 

 Com relação à função do ícone acima, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Controlar o conteúdo da Internet que será exibido. 

(B) Configurar uma conexão com a Internet. 

(C) Aplicar como navegador padrão o Internet Explorer. 

(D) Armazenar entradas anteriores em páginas da web 
e sugerir correspondências. 

 




