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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 05/2019. 

 
APÓS AS PROVAS:    

 
 DIA: 08/04/2019 até às 23h59 –  Publicação do Gabarito Provisório    
 DIA: 09/04/2019 até às 23h59 –  Prazo de recurso ao gabarito provisório  
 DIA: 10/04/2019 até às 23h59 –  Publicação da Classificação  

 
  Local das publicações (site) endereço: http://taubate.sp.gov.br/processoseletivo/ciee/ps-005-2019-seed-ciee/ 
 

http://taubate.sp.gov.br/processoseletivo/ciee/ps-005-2019-seed-ciee/


QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA (10 QUESTÕES) 

 

1. Acerca da ortografia e de acordo com a norma-padrão 

da Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta. 

 

 

a) A fregueza saiu satisfeita do restaurante. 

b) A menininha adorava ver desenho animado. 

c) A coragem nasce da necessidade. 

d) Era sempre solidário com quem realmente precisava. 

 

 

2. A palavra "ADMOESTAR" significa: 

 

 

a) Censurar alguém a partir da observação de seu comportamento 

b) Libertar uma pessoa da prisão 

c) Se apaixonar por alguém 

d) Estado da mulher que espera um bebê 

 

 

3. Assinale a alternativa cuja palavra seja antônima do 

vocábulo destacado na oração abaixo. 

 

As aulas daquele professor eram enfadonhas. 

 

 

 

a) Interessantes. 

b) Animadas. 

c) Entediantes. 

d) Fáceis. 

 

 

 

4. No conceito das opções abaixo, expressão o significado 

da palavra “ANCHO” em seu sentido figurado, exceto 

uma das opções. Qual? 

 

a) Orgulhoso 

b) Vaidoso 

c) Humilde 

d) Convencido 

 

 

5. Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam 

corretamente no plural. 

 

 

a) Chapéis; lápises; melões. 

b) Caracteres; espiões; glutões. 

c) Talães; tabeliãos; furacões. 

d) Salmãos; pastéis; legiãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de 

hipérbole. 

 

 

a) Claudio faltou com a verdade. 

b) Bebeu o copo todo. 

c) Ele já repetiu essa frase um milhão de vezes. 

d) Deu câimbra na batata da perna. 

 

 

 

7. Indique qual é a frase cujo uso do “porquê” está 

correto. 

 

 

a) Por que recebi ontem, fui ao parque de diversões. 

b) Mudei de canal por quê quis. 

c) O funcionário não entendeu o por que de tanta pressão. 

d) Mauricio não foi trabalhar hoje porque está doente. 

 

 

 

 

8. " O rato roeu a roupa do rei de Roma ". Qual é a 

figura de linguagem desta frase? 

 

a) Gradação 

b) Onomatopeia 

c) Anáfora 

d) Aliteração 

 

 

 

 

9. Assinale a alternativa em que o uso da crase está 

CORRETO. 

 

 

a) Todos deveriam ser sensíveis à dor alheia. 

b) Cheguei à pegar o livro, mas o devolvi. 

c) O ambiente cheirava à óleo. 

d) Sua atitude não interessa à ninguém. 

 

 

 

 

10. Assinale a alternativa em conformidade com a         

norma-padrão da língua portuguesa no que se refere à 

pontuação. 

 

 

a) Leonardo e Bianca, não param de ler. 

b) Todas as crianças, são hiperativas nessa fase. 

c) Você é bem-vindo, mas seu amigo não. 

d) Ela contou, que eu faltei na aula ontem? 

 

 

 



QUESTÕES DE MATEMÁTICA (05 QUESTÕES) 

11. Em uma determinada manhã, um médico atendeu 6 

pacientes. A duração do atendimento referente a cada 

paciente é apresentada na tabela ao lado. Com base nas 

informações fornecidas, conclui-se que o tempo total de 

atendimento prestado pelo médico naquela                              

manhã foi de: 

 

Paciente 1 12 minutos 

Paciente 2 29 minutos 

Paciente 3 20 minutos 

Paciente 4 12 minutos 

Paciente 5 30 minutos 

Paciente 6 27 minutos 

 

a)2 horas e 30 minutos.  

 b)2 horas e 10 minutos. 

 c)1 hora e 50 minutos.  

 d) 1 hora e 30 minutos. 

 

12. Um tatuador guardou 3 centenas de agulhas em 12 

caixinhas higienizadas. Quantas agulhas foram 

guardadas em cada caixinha? 

 

a) 24 

b) 50 

c) 25 

d) 30 

 

13. Assinale a alternativa que apresenta o resultado da 

operação: 34 x 427,53. 

 

a) 14.227,53. 

b) 11.322,58. 

c) 14.536,02. 

d) 12.123,53. 

 

14. Em uma Loja de Roupas, uma Calça Jeans, custa                            

R$ 110,00 reais originalmente. Devido a uma promoção, 

está com desconto de 8% a vista até ás 18h59. Assim, é 

possível afirmar que o preço a vista da calça jeans é de: 

 

a) R$ 101,21 

b) R$ 108,00 

c) R$ 100,00 

d) R$ 98,21 

 

15. Tayná comprou 7 pulseiras e pagou R$ 35,00 reais. 

Assinale a alternativa que apresenta quanto ela pagaria 

se comprasse 12 pulseiras do mesmo tipo e preço. 

 

a) R$ 60,00 

b) R$ 80,00 

c) R$ 50,00 

d) R$ 25,00 

 

 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS (05 QUESTÕES) 

16. Assinale a alternativa correta quanto a montanha onde 

se encontra o ponto mais alto do mundo, em relação ao 

nível do mar: 

 

a) Monte Everest 

b) Kanchenjunga 

c) Manaslu 

d) Annapurna 

 

17. Se tratando de capitais brasileiras, qual a capital do           

RIO GRANDE DO SUL: 

a) Porto Feliz 

b) Porto Seguro 

c) Porto Alegre 

d) Porto Ferreira 

 

18. O ciclo do nitrogênio é fundamental para que esse 

importante elemento seja disponibilizado para os 

organismos vivos e volte para o meio. Ele ocorre em três 

etapas principais. 

Analise as alternativas a seguir e marque a única que não 

representa uma etapa do ciclo do nitrogênio. 

 

a) Desnitrificação. 

b) Nitrificação. 

c) Fixação. 

d) Evaporação. 

19. Quais dos materiais abaixo podem gerar algum tipo de 

combustível? 

 

a) Vidro. 

b) Papel. 

c) Óleo de cozinha. 

d) Plástico.  

 

20. O movimento “Caras Pintadas”, do início dos anos de 

1990, arrebatou milhares de jovens no Brasil. Nesse 

contexto, a juventude, movida por um forte sentimento 

cívico: 

 a) aliou-se aos partidos de oposição na época e organizou a 

campanha Diretas Já. 

 b) manifestou-se contra a corrupção e pressionou pela aprovação 

da Lei da Ficha Limpa. 

 c) engajou-se nos protestos relâmpago e utilizou a internet para 

agendar suas manifestações. 

 d) tornou-se porta-voz da sociedade e influenciou no processo de 

impeachment do então presidente Collor. 


