
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBTÉ 
Caderno de Questões 

 
Data: 21/01/2018 -  Horário: 09h00 às 10h00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA) 

Número de questões: 20 (vinte) 
 
 
 
 
 

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

 
1. Verifique se este Caderno de Questões corresponde com o nível de 

escolaridade 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 todo o quadrinho, 
conforme exemplo: 

3. Cada candidato receberá um Caderno de Questões e uma Folha de 
Resposta que deverá preencher com seus dados 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 1 hora, não havendo, 
por qualquer motivo, prorrogação em virtude de afastamento de candidato 

da sala. 

7. 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 (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 receptor ou 
transmissor de dados e mensagens ou material semelhante. 

8. 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; 
*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. 

9. Os gabaritos serão divulgados no site do CIEE nos dias 22/01 (gabarito 
provisório) e 25/01 (gabarito oficial). 

10. Os recursos referentes às questões aplicadas nas provas e respectivas 
respostas corretas publicadas em gabarito provisório, só serão aceitos, nos 
dias 23/01 e 24/01/2018. O candidato deve preencher o formulário, 
conforme modelo disponível para download na internet ( 
https://www.taubate.sp.gov.br/) e entregar pessoalmente no CIEE Taubaté 
endereço Rua Dr Pedro Costa, 330, Centro – Taubaté – Cep 12010-160 – 
SãoPaulo. 

11. 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. 

12. Serão elaboradas listas de classificação, divididas por curso em ordem 
decrescente de pontos obtidos. 

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 a partir 25/01/2018, no web site do 
CIEE. 

15. O processo seletivo terá validade até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado 

a critério da Prefeitura. 

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 web site  https://www.taubate.sp.gov.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. 

 

Boa Sorte! 

Nome Completo:  

R.G.:  C.P.F.:  

http://www.ciee.org.br/
http://www.ciee.org.br/
http://www.ciee.org.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA 

1 – Complete corretamente as lacunas abaixo: 
“________cinco anos que não se ________mais estes 
aparelhos”. 
a) Fazem, faz. 
b) Faz, faz. 
c) Fazem, fazem. 
d) Faz, Fazem 
 
2 – Assinale a opção em que a palavra em 
destaque está empregada incorretamente: 
a) Não fazia outra coisa, senão pensar na viagem. 
b) Mal chegou a chover, o barraco deslizou. 
c) Disse que há cinco anos, ganhou na loteria. 
d) Estava mau informado, por isso equivocou-se. 
 
3 – O item em que está errada a conjugação do 
verbo ansiar é: 
a) anseies 
b) anseiemos 
c) anseias. 
d) anseiem. 
 
4 - Complete corretamente as lacunas abaixo: 

 
“Eles  ajudar 

e_________as________no arquivo”. 
a) quiseram, puzeram, fixas. 
b) quizeram, puseram, fixas. 
c) quiseram, puzeram, fichas. 
d) quiseram, puseram, fichas. 
 
5 – Assinale a alternativa incorreta quanto ao 
emprego do adjetivo: 
a) força de leão – força leonina. 
b) perímetro da cidade – perímetro urbano. 
c) homem sem cabelo – homem hisuto. 
d) máquina de guerra – máquina bélica. 
 
6 – Na oração abaixo o sujeito é:  
“Mas uma diferença houve” 
a) agente 
b) indeterminado 
c) paciente 
d) inexistente 
 

7– Está correta a separação silábica de todas as 
palavras da opção: 

a) cai-xi-nha, ba-lai-o, pro-fes-sor 
b) res-pon-di-a, si-lên-ci-o, a-bo-toan-do. 
c) i-gno-ra, po-é-ti-ca, his-tó-ria. 
d) me-lan-co-lia, obs-cu-ro, ar-re-ga-ça-va. 

 
 
 
8- Marque a opção em que todas as palavras 
apresentam dígrafo: 
a) fixo, auxílio, tóxico, exame. 
b) enxergar, luxo, bucho, olho. 
c) bicho, passo, carro, banho. 
d) choque, sintaxe, unha, coxa. 
 
9- Assinale a alternativa que corresponda aos 
substantivos coletivos das palavras abaixo:  
 

Lobo, estrela, peixe. 
 
a) Manada, universo, peixaria. 
b) Alcatéia, sistema solar, oceano. 
c) Bando, constelação, cardume. 
d) Alcatéia, constelação, cardume. 
 
10- Assinale a alternativa que completa 
corretamente a frase abaixo: 
 
"A  para Paris foi inesquecível".  
 
a) Viagem 
b) Viajem. 
c) Viajen. 
d) Viagen. 

MATEMÁTICA 

 
11– Dois rolos de corda de 200 metros e 240 
metros de comprimento precisam ser cortados 
em pedaços iguais e no maior comprimento 
possível. Quantos pedaços serão obtidos? 
 
a) 5 
b) 6 
c) 8 
d) 11 
 
12 – A rodovia que liga as cidades A e B mede 
180Km. Percorrendo a rodovia, José saiu de A 
para B e andou 87km; Antônio saiu de B em 
direção a A e percorreu 52km. Que distância os 
separa? 
 
a) 30km 
b) 40km 
c) 41 km 
d) 43km 
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13- Sobre uma dívida de R$ 6.000,00, obteve-se 
um desconto de R$ 680,00 e outro desconto que 
reduziu a R$ 4.320,00. Qual foi o valor do 
segundo desconto? 
 
a) R$ 500,00 
b) R$ 1.000,00 
c) R$ 1.500,00 
d) R$ 2.000,00 
 
14– A prestação de um terreno é de R$ 987,00 e 
vence todo dia 10. Pagando fora do prazo, há uma 
multa de R$ 7,20 por dia. Se a prestação foi paga 
no dia 25 do mês em que venceu, qual foi o seu 
valor? 
 
a) R$ 900,00 
b) R$ 990,00 
c) R$ 1.090,00 
d) R$ 1.095,00 
 
15 – Um garoto lavou os 400 copos de uma festa. 
Ele recebeu R$ 0,05 por copo que lavou e pagou 
R$ 0,25 por copo que quebrou. No fim do serviço, 
recebeu R$ 18,00. Quantos copos foram 
quebrados? 
a) 4 
b) 5 
c) 7 
d) 8 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

16 - (...) Segundo o Ministério da Saúde, os 
principais sinais e sintomas são: febre, dor de 
cabeça, vômitos, náuseas, rigidez de nuca e/ou 
manchas vermelhas na pele. Em crianças menores 
de um ano de idade os sintomas referidos acima 
podem não ser tão evidentes, devendo-se atentar 
para a presença de moleira tensa ou elevada, 
irritabilidade, inquietação com choro agudo e 
persistente e rigidez corporal com ou sem 
convulsões (...).  
O trecho acima refere-e a qual doença 
epidemiológica? 
 
a) Febre tifóide 
b) Variola 
c) Meningite 
d) Febre Amarela 
 
 

 

17- Leveduras (fermento), bolores, mofos, 
cogumelos e orelha-de-pau são espécies 
pertencentes ao: 

 
a) Reino Monera 
b) Reino Fungi 
c) Reino Animalia 
d) Reino Plantae 
 

 
18-  Antes de chamar-se definitivamente Brasil, o 
País recebeu outros nomes. Assinale a alternativa 
que apresenta o primeiro nome dado ao Brasil 
pelos portugueses, quando aqui chegaram. 
 

a) Pindorama. 

b) Ilha de Vera Cruz 

c) Terra dos Papagaios. 

d) Terra de Vera Cruz. 

 
19 – Esta figura histórica ocupou o Ministério da 
Guerra em 1890, sendo eleito vice-presidente no 
ano seguinte. Com a renúncia de Deodoro, 
assumiu a presidência e governou no regime que 
ficou conhecido como “mão de ferro” até o final do 
mandato, em 1894. Sendo assim, assinale a 
alternativa que apresenta o nome deste, que foi o 
segundo Presidente da República no Brasil. 
 

a) Prudente de Morais. 

b) Floriano Peixoto. 

c) Afonso Pena. 

d) Hermes da Fonseca. 

 

20- A partir da década de 1980, o grupo 
intensificou a exploração do narcotráfico e a 
violência, fato que desvirtuou seu foco de 
atuação, passando a ser considerada uma 
organização terrorista na Colômbia, que tem 
como principal objetivo a produção e venda de 
drogas. Com base nessas informações, é  correto 
afirmar que se refere: 

a) ao ETA. 

b) à OTAN. 

c) às Farc. 

d) à Al-Qaeda. 
 
 

 


