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1. Verifique se este Caderno de Questões corresponde com o 
Grupo preposto em Edital e que você está matriculado, caso 
não seja, solicite a substituição para o fiscal da sala. Em caso 
de realizar a prova para o Grupo incorreto, não será realizada 
Substituição pós prova. 

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 
www.taubate.sp.gov.br em  26/02. 

10. Os recursos referentes às questões aplicadas nas 
provas e respectivas respostas corretas publicadas em 

gabarito provisório, só serão aceitos, nos dias 27/02 e 
28/02. O candidato deve preencher o formulário, 
conforme modelo disponível para download no site 
www.taubate.sp.gov.br e entregar pessoalmente no 

CIEE Taubaté endereço Rua Dr. Pedro Costa, 330- 
CEP:12010-160-Centro-Taubaté. 

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 site 
www.taubate.sp.gov.br. O resultado definitivo será 
divulgado a partir 01/03, no web site 

www.taubate.sp.gov.br. 
14. O processo seletivo terá validade até 1 (um) ano, 

podendo ser prorrogado a critério da Prefeitura. 

15. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar 
a publicação de todos os atos, Editais e comunicados 
referentes a este processo seletivo devendo manter 
atualizados seus dados cadastrais junto a esta 
instituição. 

16. O CIEE não informará classificação e andamento do 
processo via telefone. O candidato deverá acompanhar 
as listas pessoalmente na Recepção da Unidade mais 
próxima ou aguardar convocação. 

17. A participação no processo seletivo implica na 
concordância com todas as normas e condições 
contidas no Edital de Seleção n. 01/2018. 
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QUESTÕES MATEMÁTICA
 

1. Uma feira de mecânica foi instalada em 2 pavilhões, 
divididos em 8 setores cada. Compondo cada setor 
havia 3 estandes e, em cada um deles, trabalharam 5 
pessoas, que foram identificadas com um crachá. 
Assim, foram confeccionados, no mínimo: 
 

a) 120 Crachás 
b) 240 Crachás 
c) 880 Crachás 
d) 1268 Crachás 

 
 
 

2. Uma lanchonete oferece dois tipos de sanduiches, 
dois tipos de sucos e dois tipos de sorvetes. Quantos 
lanches diferentes podem ser oferecidos, se cada um 
deve conter um sanduiche um suco e um sorvete? 

 
a) 8 lanches 
b) 18 lanches 
c) 28 lanches 
d) 12 lanches 

 
 

3. A soma das mesadas de Enzo e Valentina é de R$ 
200,00. No mês passado, Valentina gastou R$ 70,00, e 
Enzo gastou R$ 40,00 e, ao final do mês estavam com 
as mesmas quantias. Qual a mesada de Valentina? 

 
a) R$ 115 reais 
b) R$ 70,00 reais 
c) R$ 160,00 reais 
d) R$ 135,00 reais 

 
 

4. O namorado de Isabel é cinco anos mais velho do que 
ela. O triplo da idade de Isabel, somada ao dobro da 
idade de seu namorado, dá 100 anos. Qual é a idade de 
Isabel? 
 

a) 18 anos 
b) 35 anos 
c) 15 anos 
d) 40 anos 

 

5. Um pizzaiolo consegue fazer uma pizza de 40 cm de 
diâmetro perfeitamente circular e dividi-la em 8 partes 
iguais. Pode-se afirmar que, ao comer 3 pedaços, uma 
pessoa ingere o correspondente a um ângulo central 
de: 
 

a) 75° 
b) 105° 
c) 125° 
d) 135° 
 
 

QUESTÕES 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
 
 

6. Dos países abaixo, dois não possuem saída para o 
mar. Quais são? 
 

a) Iraque e Kuwait 
b) Servia e Macedônia 
c) Brasil e Argentina 
d) Omã e Qatar 

 
7. O ano de 2018 assinala os duzentos e dez anos da 
chegada da Família Real ao Brasil. Sobre isso, 
assinale a alternativa correta: 
 

a) A monarquia que chegava ao Brasil representava, 
em realidade, boa parte dos ideais da Revolução 
Francesa e do liberalismo europeu daquele período. 

b) Foi incentivada a manifestação pública de nossos 
problemas, seguindo as práticas liberais e laicas da 
monarquia portuguesa. 

c) A politica de terras foi imediatamente implementada 
e, em 1810, o Brasil realizava sua primeira reforma 
agrária. 

d) As motivações da vinda da Família Real para o 
Brasil estão relacionadas mais à realidade europeia 
do período do que à ideia de desenvolvimento                         
de um Brasil monárquico e posteriormente 
independente de Portugal. 
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8. O elemento “césio” é da família dos: 
 

a) Alcalinos 
b) Calcogênios 
c) Gases Nobres 
d) Halogênios 

 
 

      9. Qual a única parte do corpo humano que não 
recebe sangue, sem considerar unhas, cabelos,                                         
pelos e dentes? 

 
 a) O Apéndice 
 b) A Língua 
 c) A Córnea  
 d) A parte inferior das orelhas 
 

 
            10. A destruição de glóbulos vermelhos                                        
envelhecidos  ocorre, principalmente, no: 
 

a) rim. 
b) músculo. 
c) pulmão 
d) baço. 

 
 

QUESTÕES PORTUGUÊS 
 

11. Leia a oração abaixo. 
 
“Mostrou-se displicente diante da situação atual.” 
 
Assinale a alternativa que apresenta um sinônimo 
para a palavra em destaque. 
 
a) Cuidadoso. 
b) Estressado. 
c) Preocupado. 
d) Desinteressado. 
 
 
 
 
 

12. De acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa e em relação à regência verbal e ao 
contexto em que está inserido, assinale a alternativa 
incorreta: 
 

a) O caçador visou o tigre. 
b) Prefiro cinema do que teatro. 
c) Serei melhor em minha próxima vida. 
d) Assistiram ao filme e foram embora. 

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

a) Decia e subia as escadas para emagrecer. 
b) Tinha levesa em seu toque. 
c) Acrescentou lenha à fogueira. 
d) Não sabia seu signo acendente. 

 
14. Quanto à pontuação, analise as seguintes 
orações: 
 
I. Vitor levante-se, já? 
II. Ela, sabia que estava sendo vigiada. 
III. Há duas coisas que não admite: mentira e 
desonestidade. 
 
 É correto o que está contido em 
 

a) III, apenas. 
b) I e II, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, apenas. 

 
15. De acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa e em relação à concordância nominal, 
assinale a alternativa correta. 
 

a) Muito obrigada”, respondeu o garoto tímido. 
b) Estava meia cansada das tarefas diárias. 
c) Seguem as cópias em anexos. 
d) As crianças mesmas confessaram a travessura. 
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16. De acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa e em relação à regência nominal, 
assinale a alternativa incorreta. 
 

a) Éramos fanáticos por esporte. 
b) Não estava habituada de mentir. 
c) Estava curiosa para saber a verdade. 
d) Sentia-se satisfeito por ter entregue o trabalho 

dentro do prazo. 
 
 
17. Nas frases abaixo, existem casos de ocorrência 
ou não da crase. Assinale a alternativa em que a 
frase está correta: 
 

a) Dizia a todos que estava bem. 
b) Veio à pé até aqui. 
c) As duas horas chegamos. 
d) Volte a casa de seus pais. 

 
 
18. De acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa e em relação à concordância verbal, 
assinale a alternativa incorreta. 
 

a) No futuro, haverá mais carros modernos. 
b) Daqui ao parque é um quilômetro apenas. 
c) Fazem dois anos que estamos juntos e 

continuamos felizes. 
d) O aluno chegou atrasado. 

 
 

19. Leia a oração abaixo. 
 
    “Flores e folhas enfeitavam o jardim.” 
 
Assinale a alternativa em que o termo em destaque 
apresenta o mesmo tipo de sujeito apresentado 
acima. 
 

a) A menina cantava e dançava. 
b) Quebraram todos os vasos da casa. 
c) Os amigos saíram sem avisar.  
d) O pai e os dois filhos passeavam pelo parque. 

 
 

 
20. Leia a oração abaixo. 

 
“Almejava uma nova vida.” 

 
Assinale a alternativa que apresenta um sinônimo 
para a palavra em destaque. 
 

a) Desejava. 
b) Detestava. 
c) Evitava. 
d) Encontrava. 

 


