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Nome: RG 
 

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

 

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 círculo, 
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.ciee.org.br em 24/09. 

10. Os recursos referentes às questões aplicadas 

nas provas e respectivas respostas corretas 
publicadas em gabarito provisório, só serão 

aceitos, no dia 25/09. O candidato deve 

preencher o formulário, conforme modelo 
disponível para download no site 

www.ciee.org.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.ciee.org.br. O resultado definitivo será 

divulgado a partir 26/09, no web site 

www.ciee.org.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. 
09/2018. 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA                             
(10 QUESTÕES) 

 

1. Analise o trecho abaixo: 

É importante que as crianças _______________ tempo 
_______________brincar   ___________________ é uma 
necessidade psicológica do ser humano. 
A alternativa que preenche as lacunas, correta e 
respectivamente, conforme a norma-padrão da língua 
portuguesa é: 
 
A. tenha | em | portanto 
B. tenham | para | porque 
C. tenha | por | conforme 
D. tenham | com | então 

 
2. Assinale a alternativa em que a colocação dos 

pronomes e a regência das palavras estão de acordo 

com a norma-padrão da língua portuguesa: 

 
A. Não informaram-me que preferiam doces do que salgados. 
B. Mesmo que nos convidem, não estamos habituados a 
festas. 
C. Fiquei responsável de cuidar da criança, mesmo que não 
paguem-me. 
D. Este é o livro em que mais gosto de ler quando sobra-me 
tempo. 

 
Leia o texto dos quadrinhos abaixo para responder às 
questões 3 a 5: 
 

 
 

3. Em qual alternativa o termo destacado tem a função de 

qualificar outra palavra? 

A. Aonde você vai com esse botão de rosa? 
B. Vou dar pra Rosinha! 
C. Mas, por que você não dá logo uma rosa aberta? 
D. Até eu ter coragem? 

 
4. O texto do último quadrinho revela que “Chico Bento” 

era: 

A. Atrevido. 
B. impulsivo. 
C. acanhado. 
D. corajoso. 

 
5. De acordo com o texto, a pergunta feita a “Chico 

Bento” no 2º quadrinho refere-se: 

A. ao fato de a flor a ser entregue estar fechada. 
B. a quem receberia o botão de rosa. 
C. ao porquê Chico Bento deseja dar uma flor à Rosinha. 
D. ao tipo de flor escolhida por Chico Bento. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
6. Assinale a alternativa que preenche, respectivamente, 
as lacunas da frase, conforme a norma-padrão da língua. 

 
____________________ anos, estudiosos 
____________________acerca da contribuição que o 
conhecimento dos buracos negros pode trazer 
____________ nossas vidas. 

 
A. Há ... têm questionado-se ... a 
B. Há ... têm se questionado ... a 
C. Há ... têm se questionado ... à 
D. A ... têm questionado-se ... a 
 
7. São pronomes indefinidos invariáveis: 
 

A. Quantas – Nenhumas. 
B. Qualquer – Quaisquer. 
C. Alguém – Quem. 
D. Algum – Alguma. 
 
8. Assinale a alternativa CORRETA quanto ao emprego 

do verbo “haver”: 

A. Este é o questionário a ser respondido, se houverem 
dúvidas favor perguntar. 

B. Haviam cinco anos que eu não via minha mãe. 
C. Eles haviam saído muito antes de nós. 
D. Nenhuma das alternativas. 
 
9. Atenção às frases a seguir: 

“Eles compraram meus bilhetes para as próximas viagens.” 

 
“Ele jamais procurou seus pertences no setor de Achados e 

Perdidos.” 
 
“Não perguntem para ele onde fica a saída da estação; ele 

não é daqui.” 
 
Assinale a alternativa em que, de acordo com a norma 
padrão da língua portuguesa, os pronomes substituem 
corretamente as expressões em destaque. 

 
A. compraram-lo / procurou-nos / lhe pergunte 
B. compraram-lhes / procurou-lhes / perguntem-lo 
C. compraram-nos / procurou-os-o / perguntem-lhe 
D. compraram-nos / os procurou / lhe perguntem 
 

10. Considere o seguinte trecho: 

O ex-presidente seria também contrário à realização da 
Assembleia Constituinte, ________________ está 
programada para o próximo domingo, num momento tão 
delicado para o país. 
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna 
acima. 
 
A. que a eleição dela 
B. cuja eleição 
C. as quais eleição 
D. em que as eleição 
 
 
 
 
 



 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA                                
(5 QUESTÕES) 

 
11. No quadriculado está representado um pentágono 

ABCDE. Se cada quadradinho tem 1 cm de lado, a 

área total desse pentágono mede, em centímetros 

quadrados: 

 
 
 
 
 

A. 18. 
B. 19. 
C. 21. 
D. 22. 

 
12. Adalberto foi viajar, saindo as 7 horas da manhã, 

dirigiu por 7 horas e meia até chegar ao seu destino. 

A que horas ele chegou? 

 
A. 13h50min 
B. 14h30min 
C. 14h50min 
D. 15h30min 

13. Das operações abaixo, indique aquela em que seu 

resultado NÃO é 8: 

A. (72 ÷ 12) + 2 

B. 120 ÷ 15 

C. (27 ÷ 3) - 1 

D. (3 x 5) – 8 

14. Uma pessoa fez uma poupança na qual ele deposita 

R$ 112,00 todos os meses. Sem contar com os 

juros, quanto ele teria em um ano e meio? 

A. R$ 1.344,00 

B. R$ 1.680,00 

C. R$ 2.016,00 

D. R$ 2.688,00 
 

15. Em um determinado mapa, 13 cm representam 91 

km. Nesse mesmo mapa, 23 cm representam: 

 
A. 101 km. 
B. 121 km. 
C. 141 km. 
D. 161 km. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS        
(5 QUESTÕES) 

 
16. Quais destas empresas brasileiras estão 

incluídas no pacote de privatizações do governo 

Temer? 

 

— Eletrobrás 

— Casa da Moeda 

— Embraer 

— Vale S.A. 

— Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Galeão/Tom 
Jobim 

 
A. Eletrobrás e Embraer 
B. Aeroporto de Congonhas e Vale S.A. 
C. Embraer e Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro 

Galeão/Tom Jobim 
D. Eletrobrás e Casa da Moeda 

 
17. Que país que tem realizado testes nucleares e ameaça 

principalmente os Estados Unidos da América? 

 
A. Síria 
B. Israel 
C. China 
D. Coreia do Norte 
 

18. O que é o “Acordo de Paris”? 

 
A. Acordo internacional que trata da restrição de imigrantes 

em Paris 
B. Acordo internacional que trata da proteção da França dos 

atentados terroristas 
C. Acordo internacional que trata da poluição radioativa 
D. Acordo internacional que trata do aquecimento global 

 
19. Em 2018, um evento que aconteceu na França 

completou 500 anos. Trata-se de um caso em que 

várias pessoas morreram após passarem dias 

dançando. Até hoje especialistas discutem se o caso se 

tratou de uma doença real ou um fenômeno social. 

Como foi chamado esse evento? 

 
A. Peste negra 

B. Epidemia de dança 

C. Gripe francesa 
D. Esclerose múltipla 
 

20. As obras: “São Bernardo”, “Angústia” e “Vidas 

Secas” pertencem a: 

A. Jorge Amado 
B. Érico Veríssimo 
C. Graciliano Ramos 
D. José Lins do Rego 

 
 
 
  

 


