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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 ESPECÍFICAS
 

1. Analise o texto abaixo para responder questão: 
“[...] No outro dia, a menina levantou-se muito cedo para 
levar a boneca ao consultório do Doutor Caramujo. 
Encontrou-o com cara  de quem havia comido um urutu 
recheado de escorpiões. 
- Que há, doutor? 
- Há que encontrei o meu deposito de pílulas saqueado. 
Furtaram-me todas... 
- Que maçada! – exclamou a menina aborrecidíssima. – 
Mas, não pode fabricar outras? Se quiser, ajudo a enrolar. 
[...] 
 
No trecho sublinhado, a que pílulas se refere o doutor 
Caramujo? 
 
a) As Pílulas Encolhidoras 
b) As Pílulas Envelhecedoras 
c) As Pílulas Falantes 
d) As Pílulas Vitamínicas 
 

2. No capítulo “No Palácio”, da obra “Reinações de 
Narizinho”. Dona carochinha aparece procurando por 
qual personagem? 
 

a) O Pequeno Polegar 
b) A Dona Aranha 
c) A Boneca Emília 
d) O Pinóquio 

 
3. Escolha a alternativa que corresponde à resposta 

correta para completar a lacuna no trecho abaixo: 
 

“[...] Durou uma semana o noivado de Emília. Todas as 
tardes, trazido a força por Pedrinho, aparecia o Marques de 
___________ para visitar sua noiva, e tinha que ficar meia 
hora na sala, contando casos e dizendo palavras de amor 
[...]” 
 
a) Rabicó 
b) Visconde 
c) Jabuticabeiras 
d) Marmelada 

 
 
 

4. Tia Nastácia tem muito medo “do coisa ruim”, por 
que além de ser um Saci ele faz várias reinações. 
Assinale a alternativa em que todas estão corretas: 

 
a) Azeda o Leite | Gora os Ovos | Queima o Feijão 

b) Bota Moscas na Sopa | Persegue as Galinhas | Dá beijo 

nas Vacas 

c) Azeda o Leite | Dá nó na Crina dos Cavalos | Planta 

Flores no Jardim 

d) Reza o Milho e Vira Piruá | Cruza as Pernas | É Amigo 

das Velhas 

5. Quem confeccionou o vestido de Narizinho para o 
baile real? 

 
a) Dona Benta  
b) Dona Aranha 
c) Dona Carochinha  
d) Tia Nastácia 

 
6. Para a turma do Sítio ir até a Terra do Nunca, 

usavam um pó famoso e muito peculiar para 
transportá-los: 
 
a) Pó de Mico 
b) Pó de Arroz 
c) Pó de Café 
d) Pó de Pirlimpimpim 

 
7. Na obra “Memórias da Emília”, quem fica disfarçado 

de anjo, para enganar as crianças inglesas é: 

 

a) Narizinho 

b) Tia Nastácia 

c) Visconde de Sabugosa 

d) Dona Benta 

 
8. A Cuca raptou Narizinho e a transformou em: 

a) Pedra 

b) Peruca da Emília. 

c) Pó.  

d) Peixinho do Mar. 
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9. Tio Barnabé conta a história de como e de que jeito 

o Pedrinho pode pegar um _____________: 

a) Estilingue 
b) Rouxinol 
c) Saci 
d) Camundongo 

 
10. [...] Na mata, com seu novo amigo o Saci, de repente 

o coração de Pedrinho bateu apressado. Veja.... Tem 

cabelos e pés virados para trás. 

 

           No trecho acima, trata-se de qual figura folclórica? 

 

a) Mula sem cabeça 

b) Curupira 

c) Boitatá 

d) Lobisomem 

 
11. A cozinheira mais famosa da culinária “lobatiana” 

tem mãos de fada, segundo as crianças, ela cozinha 

como ninguém.... 

 

a) Dona Nházinha 

b) Tia Ofélia 

c) Dona Paulina 

d) Tia Nastácia 

 
12. Monteiro Lobato foi casado com Dona Purezinha, e 

juntos tiveram 4 filhos, como chamavam a prole: 

 

a) Ruth, Martha, Edgar e Guilherme 

b) Ruth, Maria, Guilherme e Emília 

c) Raquel, Martha, Edgar e João 

d) Ruth, Lucia, Pedro e Emília 

 

13.  O Saci convidou o Pedrinho para ir a cachoeira 

onde mora a Iara. Essa rainha das águas costuma 

aparecer sobre as pedras nas noites de lua. 

Complete a frase: 

 “É muito possível que possamos surpreendê-la a 

pentear os seus _________________________________ :  

  

a) lindos cabelos negros com o pente de madeira 

b) lindos cabelos verdes com o pente de ouro 

c) lindos cabelos azuis com o pente de prata 

d) lindos cabelos castanhos com o pente de cobre 

 

14.  No sítio do Pica-Pau amarelo moram duas velhas, 

uma senhora distinta e sábia e a outra cozinheira e 

de sabedoria  popular, o nome destas senhoras são 

respectivamente: 

 

a) Dona Carochinha e Dona Aranha 

b) Dona Chiquinha e Dona Maria 

c) Tia Nastácia e Dona Benta 

d) Dona Benta e Tia Nastácia 

 

15.  Emília para proteger o Anjinho das garras do 

Popeye, trocou o famoso espinafre que o deixava 

forte, por qual verdura? 

 

a) Alface 

b) Repolho 

c) Couve 

d) Brócolis 
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QUESTÕES PORTUGUÊS 
 

 

16. Pessoas bem - humoradas fazem _____________ 
para manter uma vida social saudável, por isso são 
_____________ num mundo em que imperam 
pessoas _________________ e difíceis.  

 
 Assinale a alternativa que completa                                                                                                         
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 

 
a) Conseções, exceções, jeniozas; 
b) Conseções; esseções, geniozas; 
c) Concessões, exseções, jeniosas; 
d) Concessões, exceções, geniosas. 

 
17. O plural do substantivo está incorreto em:  

a) Muitos guardas-noturnos ganham pouco; 
b) Recém-nascidos precisam ficar em repouso; 
c) Os salários-família são baixíssimos; 
d) Os guardas-livros eram inteligentes. 

 

18.  Assinale a alternativa que contém um advérbio de 
tempo: 
a) Talvez chova na região sul e leste; 
b) Não choverá na região sul e leste; 
c) As regiões sul e leste terão chuvas fortes amanhã; 
d) Certamente choverá nas regiões sul e leste; 

 

19.  Em qual das alternativas todas as palavras são 
adjetivos? 

 
a) Voante – Bonito - Leve; 
b) Sombra – Cascata - Rápido; 
c) Canto – Antigo - Desejo; 
d) Mais – Invisível - Amargo; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.  Em 1992, a indústria cinematográfica do país entrou 
numa crise ___________ só começou a se recuperar 
na segunda metade da década de 1990.  
 
(Adaptado de Eduardo Bueno, op.cit.). 

  
Preencha corretamente a lacuna da frase: 
 

a) a qual; 
b) a que; 
c) na qual; 
d) da qual. 

 

 
 


