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CADERNO DE QUESTÕES: 

 Verifique se este caderno de questões é composto de 20 questões objetivas de múltipla escolha com 4 alternativas, 
contendo 10 de Língua Portuguesa, 05 de Matemática, 05 de Conhecimentos Gerais. Se o mesmo estiver incompleto ou 
apresentar qualquer outro defeito, solicite ao fiscal que tome as providências cabíveis. 

 Em cada questão há apenas uma opção correta. Marque somente uma letra como resposta. 

 
CARTÃO-RESPOSTA: 

 Cuidado ao marcar o cartão-resposta, este não poderá ser substituído. 

 Casos de Anulação: questões em branco, com rabisco, mancha, rasura ou com mais de uma opção assinalada. 

 Use caneta esferográfica azul ou preta para marcar a resposta preenchendo o espaço, de modo que a tinta da caneta 
fique bem visível e cubra toda a letra, seguindo o exemplo abaixo: 

 

Ao terminar as provas, verifique cuidadosamente se você passou todas as suas respostas para o cartão-resposta. 

 Depois de preenchido o cartão-resposta, assine-o e entregue-o ao fiscal. 

 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES: 

 As provas terão duração de uma hora, já estando incluído o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

 Não é permitido fazer qualquer tipod e comunicação com outros candidatos durante as provas, bem como é proibido 
fazer perguntas sobre as questões aos fiscais. Caso tenha alguma duvida quanto as regras do processo seletivo, levante o 
braço e aguarde o fiscal. 

 Não é permitido o uso de celular, calculadora ou qualquer outro tipo de consulta durante a prova. 

 SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo o candidato que agir de forma contraditória ao disposto no edital 11/2019. 

 
APÓS AS PROVAS:    

 
 DIA: 02/07/2019 candidatos devem comparecer às 8h30 no Museu Monteiro Lobato –  Prova – Etapa 2 (roupa preta)   
 DIA: 05/07/2019 até às 23h59 –  Publicação do Gabarito e  Classificação Final – Etapa 1  e 2 

 
  Local das publicações (site) endereço:  http://taubate.sp.gov.br/processoseletivo/ciee/ps-007-2019-setuc-ciee/ 
 



QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA (05 QUESTÕES)  

1. Transpondo para a voz passiva a oração “O faro dos cães guiava 

os caçadores”, obtém-se a forma verbal: 

 

a) guiava-se 

b) ia guiando 

c) guiavam 

d) eram guiados 

 

2.  A única alternativa que contém apenas adjetivos primitivos é: 

 

a) Brancura, Alegrar, Falso 

b) Embranquecer, Alegremente, Falso 

c) Branco, alegre, falso. 

d) Branco, Alegoria, Falsear 

 

3.  De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e em relação 

às classes de palavras, assinale a alternativa cuja classificação das 

palavras destacadas, no período abaixo, esteja correta. 

“Com isso(1), as produções artísticas(2) e culturais que poderiam evocar a 

identidade e o passado(3) das classes populares, ficavam plenamente(4) 

excluídas em tal perspectiva." 

a) preposição/ 2. adjetivo/ 3. adjetivo/ 4. advérbio. 

b) pronome/ 2. substantivo/ 3. substantivo/ 4. advérbio. 

c) pronome/ 2. adjetivo/ 3. adjetivo/ 4. Conjunção. 

d) pronome/ 2. adjetivo/ 3. substantivo/ 4. advérbio. 

 

4.  Analisando as sentenças: 

I.   A vista disso, devemos tomar sérias medidas. 

II.  Não fale tal coisa as outras. 

III. Dia a dia a empresa foi crescendo. 

IV. Não ligo aquilo que me disse. 

Podemos deduzir que: 

a) Apenas a sentença III não tem crase. 

b) As sentenças III e IV não têm crase. 

c) Todas as sentenças têm crase. 

d) Nenhuma sentença tem crase. 

5. No trecho: “…dão um jeito de mudar o mínimo para continuar 
mandando o máximo”, a figura de linguagem presente é chamada: 

a) Metáfora 
b) Hipérbole 
c)  Anáfora 
d) Antítese 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS (15 QUESTÕES)  

6. No Sítio do Pica-Pau Amarelo inventaram as “férias-de-

lagarto” por qual motivo? 

 

a) Porque em abril é o mês do dia de anos de Pedrinho  

b) Porque em abril é o mês que se comemora a Páscoa 

c) Porque em abril é o mês que não é frio nem quente e não é o mês 

das águas nem de seca 

d) Porque em abril é o mês em que Pedrinho conheceu um lagarto que 

disse que queria tirar férias no sítio 

 

7. Em que ano Monteiro Lobato publicou o livro” Viagem ao 

Céu”? 

 

a) 1953 

b) 1997 

c) 1815 

d) 1932 

 

8. Marque a alternativa que fala o nome do primeiro livro que 

Monteiro Lobato publicou: 

 

a) Urupês 

b) Reinações de Narizinho 

c) Negrinha 

d) A Reforma da Natureza 

 

9. De acordo com a obra Urupês (1918) complete as lacunas 

respectivamente:        

O caboclo é ____________.  

Não canta senão rezas ______________.  

Não dança senão o cateretê ________________.  

Não esculpe o cabo da faca, como o __________.  

Não compõe sua canção, como o felá do ______________.      

 

a) sortudo; fortes;louco;cabila;Brasil 

b) soturno; lúgubres; aladainhado;cabila;Egito 

c) sarado;firmes;fraco;Zaqueu;saguão 

d) saturnino;noturnas;latente;bigui;Urupês  

 

Analise o trecho abaixo para responder a questão 10: 

 

(...) Depois a sua inteligência foi acordando e notou o pingo a lhe cair na 

testa. Quis mudar de posição. Não pôde. Só nesse momento viu que estava 

amarradinha como se fosse um carretel e condenada à mais absoluta 

imobilidade. (...) 

— Berre, demônio! — gritou o saci. — Berre até rebentar. Pingo d’água não 

tem ouvidos, nem tem pressa. Esse que botei pingando nessa horrenda 

caraça vai divertir-se em pingar no mesmo lugarzinho por cem anos, se for 

preciso. Sei que Cuca é bicho duro, mas quero ver se pode com um pingo 

d’água que não tem pressa nenhuma, nem tem outra coisa a fazer na vida 

senão pingar, pingar, pingar... A dor que a queda de um pingo atrás do outro 

já estava causando nos miolos da bruxa começava a crescer ponto por 

ponto. Cada novo pingo era um ponto mais de dor. Naquele andar ela não 

suportaria o suplício nem um mês, quanto mais os cem anos com que a 

ameaçara o saci.    

 

10. O trecho acima, trata-se de uma manobra do saci, que: 

 

a) trepou que nem macaco pelas estalactites gotejantes da gruta até 

alcançar a que ficava bem a prumo sobre a cabeça da Cuca. E lá, 

então, encaminhou um fiozinho d’água de modo que gotejasse 

lentamente bem no meio da testa da Cuca. 

b) abriu a sacola de Pedrinho e sacou um estilingue, tacou pedrada 

no teto fazendo buraco que gotejou constantemente na cabeça da 

Bruxa, que de Colera reclamava, ameaçou pingar por mil anos. 

c) fez um feitiço que aprendeu com Caipora, colocou uma 

nuvenzinha de pirlimpimpim na cabeça da Cuca. 

d) Lançou uma cusparada na caneca de barro e amaldiçoou a Cuca, 

que ficaria com um pingo d’agua sobre sua cabeça. 

 

11. Na história “Viagem ao céu”, o que Dona Benta resolve 

ensinar a Pedrinho? 

a) Caçar 

b) Astronomia 

c) Cozinhar 

d) Matemática 



 

12. Complete a lacuna abaixo: 

 

O ____________ é um duende peludo, meio homem, meio mono, 

que costuma cavalgar os porcos-do-mato e deter os viajantes 

para exigir fumo. Aquele que por ali passou vinha montado num 

soberbo queixada de enormes presas salientes, tão corpulento e 

forte que para passar nem se desviava das pequenas árvores —

ia derrubando-as. 

 

a) Jeca Tatu 

b) Saci 

c) Lobisomem 

d) Caipora 

 

13. Na mansão de Jeca a parede dos fundos bojou para fora um 

ventre empanzinado, ameaçando ruir; os barrotes, cortados 

pela umidade, oscilam na podriqueira do baldrame. A fim de 

neutralizar o desaprumo e prevenir suas conseqüências, o 

que ele grudou na parede? 

 

a) Uma Nossa Senhora enquadrada em moldurinha amarela. 

b) Um pedaço de pau milagroso 

c) Suas botas de légua, presente do Nhô Mineiro 

d) Uma Viola de três cordas feitas de fio de cabelo de sereia 

 

14. 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 Falantes 

b) As Pílulas Encolhidoras 

c) As Pílulas Envelhecedoras 

d) As Pílulas Vitamínicas 

 

15. Tio Barnabé conta a história de como e de que jeito o 

Pedrinho pode pegar um _____________: 

 

a) Caipora 

b) Rouxinol 

c) Camundongo 

d) Saci 

 

16. A cozinheira mais famosa da culinária “lobatiana” tem mãos de 

fada, segundo as crianças, ela cozinha como ninguém.... 

 

a) Narizinho 

b) Tia Nastácia 

c) Tia Ofélia 

d) Dona Paulina 

 

 

 

 

 

17. Qual das obras descritas abaixo, não faz parte do rico 

repertório das magnificas obras de José Bento Monteiro 

Lobato? 

 

a) A Capital da Vertigem 

b) O Minotauro 

c) Cidades Mortas 

d) O Presidente Negro 

 

18. Ele é um homem da roça, que mora nas propriedades de Dona 

Benta com o consentimento da boa senhora, onde ajuda nas 

diversas tarefas do sítio. Um negro velho que vive fumando 

cachimbo e sabe tudo sobre a floresta, o folclore e 

superstições. Grande amigo de Pedrinho. 

 

a) Tio Barnabé 

b) Tio João 

c) Jeca Tatu 

d) Zeca Capitão 

 

19. Seguindo o trecho original abaixo complete as lacunas abaixo 

escolhendo a alternativa correta: 

 

[...] De volta do reino das Águas Claras, Narizinho começou todas 

as noites a sonhar com o _____________, _____________,o 

______________ e mais figurões que conhecera por lá. [...] 

 

 

a) pequeno polegar | baleia | besouro 

b) major | baratinha | espadarte 

c) príncipe Escamado | dona Aranha | doutor Caramujo 

d) príncipe caramujo | sereia manca | sapo 

 

20. Na história Viagem ao céu, na varanda de casa, eles observam 

o céu cheio de estrelas e falam sobre os homens sábios que se 

dedicaram a estudar os mistérios da ciência e do universo. A 

partir daí, a turma decide fazer uma viagem ao céu para ver de 

perto os astros e a Via Láctea, e até levam Tia Nastácia a 

tiracolo e juntos, vão à Lua conhecer São Jorge e o dragão, os 

planetas do Sistema Solar, e ainda cavalgam na cauda de um 

cometa para admirar de perto as constelações todas. Tudo é 

possível                   graças ao: 

 

a) Homem Sábio 

b) Saci 

c) Hans Staden 

d) Pó de Pirlimpimpim 

 

 

 


