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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. 

PROVA – V2 

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


 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA                             
(10 QUESTÕES) 

 

1. Algumas expressões do texto Dom Quixote são pouco 

utilizadas no dia a dia, mas podem ser compreendidas 

pelo sentido geral, como, por exemplo, em: 

 

“Sancho Pança acorreu em socorro, seu alquebrado 
jumento troteando grotescamente.” “Vê meu fiel Sancho, 
diante de nós estão mais de trinta insolentes gigantes a 
quem penso dar combate e matar um por um.” 

 
 

O significado mais adequado para cada expressão 
sublinhada é, respectivamente:  

 

A. acudiu, comprido e austero.  
B. acudiu, fraco e arrogante.  
C. gritou, ágil e arrogante.  
D. gritou, fraco e sóbrio.  

 
2. Uma frase escrita em conformidade com a norma-

padrão da língua é: 

A. O pai alegou em que tinha sobrevivido dois anos com sua 
própria comida. 
B. O pai tentou persuadir o filho de que era capaz de cozinhar. 
C. O pai não conseguiu convencer o filho que estava apto com 
cozinhar. 
D. O pai acabou revelando de que não estava preparado de 
cozinhar. 

 
3. A forma verbal abaixo corretamente conjugada é: 

A. Todos se entreteram com os novos smartphones; 
B. Os turistas reouveram seus pertences; 
C. O policial interviu na discussão; 
D. Quando o ver de novo, dar-lhe-ei um beijo; 

  
4. Assinale a alternativa em que a palavra “nada” funciona 

como sujeito.  

 
A. Nada vi.  
B. Nada quer.  
C. Nada somos.  
D. Nada me perturba.  

 
5. Na oração: “Mas, uma diferença houve”, o sujeito é:  

 
A. agente.  
B. indeterminado.  
C. paciente.  
D. inexistente.  

 
6. Assinale a opção que completa corretamente as 

lacunas do período abaixo: 

 
Agora que há uma câmera de _______, isto provavelmente não 
_______ acontecerá, mas _______ vezes em que, no meio de 
uma noite _______, o poeta levantava de seu banco [...] 

A. investigassão mas ouve chuvosa 
B. investigassão mais houve chuvoza 
C. investigação mais houve chuvosa 
D. investigação mas houve chuvosa 

 
 
 

 
 
 
 

7.  Em qual das alternativas a separação silábica foi feita 
corretamente? 

A. man-hã 
B. de-sa-pa-re-ce-u 
C. a-cei-ta 
D. qu-e-ro 

 
8.  As consoantes que estão presentes na palavra 

“PROVA” são: 

 
A. o – a 

B. p – r -- o 

C. o – v – a 

D. p – r – v 

 

 

9. Analise a composição abaixo para responder a questão 9: 

 
 

SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS 
 

A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. 
Quando se vê, já são 6 horas: há tempo… 
Quando se vê, já é 6ª-feira… 
Quando se vê, passaram 60 anos! 
Agora, é tarde demais para ser reprovado… 
E se me dessem – um dia – uma outra oportunidade, 
eu nem olhava o relógio 
seguia sempre em frente… 
E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. 
 
(QUINTANA, Mario. Nova Antologia Poética. 9. ed. São Paulo: 
Globo, 2003.) 
 
 

Marque V para verdadeiro e F para falso, acerca do poema. 

 
(   ) O eu lírico descreve sua experiência com a vida. 
 
(   ) O eu lírico mostra a relação com o tempo. 
 
(   ) O eu lírico reflete sobre a falta de valor que damos ao 

presente. 
 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A. F-V-V. 
B. V-V-V. 
C. F-F-V. 
D. Nenhuma das alternativas. 

 
 

10. Indique onde não encontramos sentido denotativo para 
os seguintes vocábulos: 
 

 
A. Volúpia = desejo moderado 

B. Airoso = digno 

C. Primor = sem defeitos 

D. Estio = verão. 

 
 
 



 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA                                
(5 QUESTÕES) 

 
11. Uma caixa d’água, completamente cheia, contém 8 

000 litros de água. Qual a altura dessa caixa, 
sabendo-se que ela tem o formato de um cubo? 
 

 
A. 8 m 
B. m 
C. 2 m 
D. 3 m 

 
 

12. Um touro pesando 50 arrobas foi arrematado em um 
leilão de gado. Qual o peso desse touro em 
quilogramas? 
 
 

A. 1500 
B. 1250 
C. 1000 
D. 750 

 
 

13. As raízes da equação -x² + 6x = 5 representam a 
quantidade de vagas em certa empresa para os 
cargos de instalador hidráulico e operador de 
estação de bombeamento. Sabendo-se que a 
quantidade de vagas para o cargo de instalador 
hidráulico foi maior do que a quantidade de vagas 
para o cargo de operador de estação de 
bombeamento, quantas são as vagas para o cargo 
de operador de estação de bombeamento? 
 

 
 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
 

 
14. O perímetro de um triângulo é 96 cm, sendo seus 

lados proporcionais aos números 3, 4 e 5. Então, o 
menor lado do triângulo mede: 

 
A. 32 cm. 
B. 28 cm. 
C. 40 cm. 
D. 24 cm. 

 
15. Em uma sala com 90 alunos de uma Universidade, 

50 compraram a camiseta personalizada, 30 
compraram o jaleco personalizado, e 12 compraram 
a camiseta e o jaleco. Quantos não compraram nem 
a camiseta e nem o jaleco? 

 
 

A. 42 
B. 32 
C. 22 
D. 52 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS        
(5 QUESTÕES) 

 
16. Considere o texto abaixo: 

De acordo com a Constituição Federal brasileira de 1988, os 
recursos minerais do subsolo são patrimônio nacional. No 
entanto, a primeira vez em que isso foi definido na legislação 
do país foi em 1934, quando entrou em vigor a Constituição 
que também instituiu o voto feminino e o salário mínimo. Três 
anos depois, em 1937, essa Constituição foi revogada e uma 
nova foi promulgada, dando início ao Estado Novo.  
 
O período da história brasileira ao qual se referem essas 
informações ficou conhecido como: 

 

A. Período Regencial.  
B. Segundo Reinado.  
C. Ditadura Militar.  
D. Era Vargas. 

 
17. Considere o texto abaixo: 

A disseminação de doenças entre as pessoas pode ser 
consequência de vários fatores como, por exemplo, a 
contaminação das águas, o crescimento descontrolado da 
população urbana, as várias formas de transporte de 
mercadorias entre os países, a economia globalizada e o 
turismo entre os continentes. Vários desses fatores 
aproximam de tal forma os países que tornam a saúde de 
cada ser humano do planeta importante para a saúde de 
todos os demais. Sendo assim, é necessário combater as 
doenças infecciosas onde quer que ocorram, pois, uma 
epidemia nas áreas mais remotas de qualquer um dos 
continentes pode resultar em surtos em quase todos os 
lugares do mundo.  

 
Uma doença infecciosa que pode ser prevenida com 
extermínio de mosquitos transmissores é: 
 

A. a catapora.  
B. a caxumba.  
C. a malária.  
D. a meningite.  
 

18. Qual o atual regime e sistema político do Brasil? 

 
A. República Parlamentarista 
B. Monarquia Absolutista 
C. República Presidencialista 
D. Monarquia Parlamentarista 
 

19. São pratos típicos da culinária indígena, EXCETO: 
 

A. Tapioca 
B. Pirão 
C. Pamonha 
D. Quibebe 

 
20.  

        (...) Liberdade! Liberdade!  
Abre as asas sobre nós,  
Das lutas na tempestade  
Dá que ouçamos tua voz   

 
Este trecho acima é do: 
 

A. Hino Nacional Brasileiro 
B. Hino da Independência 
C. Hino da Proclamação da República 
D. Hino da Maçonaria - D. Pedro I 

 
 


