
 
 

Processo Seletivo de Estágio - SETUC 
Prefeitura Municipal de Taubaté 

EDITAL 08/2018 

  
 
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 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.ciee.org.br em  06/07. 

10. Os recursos referentes às questões aplicadas nas 
provas e respectivas respostas corretas 
publicadas em gabarito provisório, só serão 

aceitos, nos dias 08/07 e 09/07. 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 11/07, 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. 08/2018. 
 



QUESTÕES ESPECÍFICAS (15 QUESTÕES) 

 
1. Dado o trecho abaixo. Complete: 

 
―José Bento Monteiro Lobato nasceu nos arreadores de Taubaté, em 1882. 
Homem de grande diversidade e talento foi considerado gênio e pioneiro da 
literatura infanto-juvenil. Formou-se em _____________ por imposição do avô, o 
Visconde de Tremembé.‖ 
 
a) Medicina 
b) Direito 
c) Odontologia 
d) Letras 
 

2. Lobato, trouxe em uma publicação, que esgotou 30 mil 
exemplares entre 1918 e 1925, tratava-se de um protesto contra as 
queimadas no Vale do Paraíba, com o texto que seria seguido de 
“Urupês” título dado também ao livro que, trazendo um 
personagem símbolo. Qual? 

 
a) Jeca Tatu 
b) Visconde de Sabugosa 
c) Saci 
d) Nhô Capataz 
 

3. Qual das obras descritas abaixo, não faz parte do rico repertório 
das magnificas obras de José Bento Monteiro Lobato? 

 
a) O Minotauro 
b) Cidades Mortas 
c) O Presidente Negro 
d) A Capital da Vertigem 

 
4. Qual editora foi fundada em maio de 1943 e teve como 

cofundadores José Bento Monteiro Lobato e Caio Prado Júnior 
juntamente de Artur Neves. É hoje considerada uma das maiores 
e mais tradicionais editoras do país: 
 

a) Editora Grupo Santillana 
b) Editora Abril 
c) Editora Brasiliense 
d) Editora Nacional 

 
5. Depois de ter vivido muitas aventuras e de quase ser devorado por 

uma tribo de índios em terras brasileiras, Hans Staden resolveu 
contar sua história no livro 'Duas Viagens ao Brasil', de 1557. 
Impressionado com os relatos, Monteiro Lobato quis que as crianças 
brasileiras conhecessem essas histórias. A adaptação da obra feita 
pelo autor fez com que as aventuras de Hans Staden ficassem muito 
mais familiares para as crianças porque eram apresentadas com 
aquele jeitinho todo especial que só Dona Benta tem para contar 
histórias. A obra lobatiana, lançada em 1927 carregava o título de: 

 
a) O Turista Hans Staden 
b) As viagens de Hans Staden e Pedrinho pelo Brasil 
c) As Aventuras de Hans Staden 
d) Os 12 trabalhos de Hans Staden 
 

6. Responda a questão indicando a alternativa correta para 
completar a lacuna (?) no trecho abaixo: 
 

― [...  Que lindos lugares ela viu! Florestas de coral, bosques de esponjas vivas, 
campos de algas das formas mais estranhas. Conchas de todos os jeitos e cores. 
Polvos, enguias, ouriços - milhares de criaturas marinhas tão estranhas que até 
pareciam mentiras do _____(?)_____...] ‖ 
 
a) Barão de Munchausen 
b) Visconde de Sabugosa 
c) Marques de Rabicó 
d) Conde de Tremembé 

 
 
 
7. Seguindo o trecho original do livro “Reinações de Narizinho” 

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 caramujo | sereia manca | sapo 
d) príncipe Escamado | dona Aranha | doutor Caramujo 
 
 

8. Dos moradores do sítio de Dona Benta o mais andejo era o 
Marquês de Rabicó. Conhecia todas as florestas, inclusive o local 
de mato muito cerrado onde Dona Benta não deixava que os 
meninos fossem passear, o: 

 
a) Largo das Orelhas-de-pau 
b) Capoeirão dos Taquaruçu 
c) Matão de Telegraçu 
d) Recanto da Buquira 
 

9. Analise o trecho abaixo em “Caçadas de Pedrinho”: 
 
―[...] Rabicó não havia mentido. Os rastos (...) estavam impressos na 
terra úmida. Ao fazerem tal descoberta o coração dos cinco heróis 
bateu mais apressado. Dos cinco, não; dos quatro, porque, como todos 
sabem, Emília não tinha coração. 
— Que é isso, Pedrinho — disse a boneca, notando a palidez do 
chefe. — Será medo? 
— Não é medo não, Emília. É... 
— É... receio, eu sei — caçoou a terrível bonequinha. 
— Não brinque comigo, Emília! — gritou Pedrinho, avermelhando de 
raiva. — Você e toda gente sabe que só tenho medo duma coisa neste 
mundo — maribondo. De mais nada, hem? 
O Visconde, que havia trazido a tiracolo o binóculo de Dona Benta, 
ajustou-o aos olhos para examinar ―detetivamente‖ os rastos [...]‖ 

 
De acordo com a analise do grupo de heróis aventureiros, detectaram 
rastos. Qual presença causou tamanha afobação e medo nos cinco 
personagens? 

 
a) Cuca 
b) Onça Pintada 
c) Caipora 
d) Capivara 
 

10. Para responder a questão de nº 10, leia: 
 

―[...] — Por isso é que eu não gosto de gente — gritou Emília. — São os piores 
bichos da terra. Entre as formigas ou abelhas, por exemplo — quem é que já viu 
uma furtando outra, ou mentindo para outra, ou amarrando outra em rabo de 
burro bravo? Vivem em sociedade, aos milhares de milhares, na mais perfeita 
harmonia. Ah, quem quiser saber o que é honestidade de vida, vá a um 
formigueiro ou a uma colmeia. Aqui entre os homens é que não fica sabendo 
disso, não. Quanto mais conheço os homens, mais aprecio as abelhas e as 
formigas.[...]‖ 
 
Podemos contemplar acima a reação da personagem Emília ao tomar 
conhecimento da moral da história fazendo jus à sua respectiva 
personalidade. Qual título correto da história em que se refere o trecho 
acima? 
 
a) Histórias de Tia Nastácia: O Jumento e a Cabra 
b) Histórias de Tia Nastácia: A Galinha do Camponês 
c) Histórias de Tia Nastácia: Os três ladrões de Cabras 
d) Histórias de Tia Nastácia: O Camponês Ingênuo 



 
11. 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, foi ele quem ensinou a "pegar" um 
saci: 

 
a) Tio João 
b) Zeca Capitão 
c) Tio Barnabé 
d) Jeca Tatu 

 
12. Segundo o trecho do livro “ Urupês”, obra lobatiana de 1914: 

[...] 
―Doenças hajam que remédios não faltam. 
 
[...] é um porrete cuspir o doente na boca de um peixe vivo e 

soltá-lo: o mal se vai com o peixe água abaixo...‖ [...] 
 
Este refere-se a solução para: 

 
a) Bronquite 
b) Ossos Quebrados 
c) Dentes cariados 
d) Brotoeja 
 
 

13. Para os personagens do Sítio irem até a Terra do Nunca, usavam 
um pó especial e muito peculiar para transportá-los, o chamado: 
 

 
a) Pó de Arroz 
b) Pó de Pirlimpimpim 
c) Pó de Mico 
d) Pó de Café 
 

14. Na coleção de fios de cabelos que Emília possui  só falta o fio de 
cabelo de: 
 

a) Uma sereia 
b) Um saci 
c) Um homem totalmente careca 
d) Da Cuca 
 

15. Certa vez, questionada por Visconde de Sabugosa, sobre o que 
ela era. Emília respondeu: 
 

a) “Sou o que sou.” 

b) “Sou o pensamento de Monteiro Lobato.” 

c) “Sou a dona do Sitio do Picapau Amarelo.” 

d) “Sou a Independência ou Morte.” 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA 
PORTUGUÊSA (05 QUESTÕES) 

 
 
 

16. Preencha as lacunas corretamente escolhendo a alternativa 
correta: 

 
―A televisão tem de ser vista _____________ um prisma crítico, principalmente as 
telenovelas _______________audiência é significativa. Temos de procurar saber 
_________________elas prendem tanto os telespectadores.‖ 
 
a) a nível de / as quais a / por que. 
b) sobre / que / porquê 
c) sob / cuja a / porque 
d) sob / cuja / por que 

 
17. Assinale o par de palavras parônimas: 

 
a) descrição – discrição 
b) céu - seu 
c) paço - passo 
d) eminente – evidente 
 

18. Indique a alternativa em que haja erro de concordância: 
 

a) Terminadas as lições, as garotas foram brincar. 
b) Ela estava meia indisposta naquele dia. 
c) Dinheiro, benefícios pessoais, chantagens, nada podia corrompê-lo. 
d) Todos os membros da família ajudaram nos preparativos da festa. 

 
19. Sobre o fragmento abaixo, assinale a alternativa correta.   

  
― – Perdi a mala! – um diz de cara acabrunhada‖ 
 
A palavra “um” tem a função sintática de: 
 

a) Sujeito simples 
b) Adjunto adverbial 
c) Adjunto adnominal 
d) Numeral 
 

20. Preencha as lacunas corretamente. 
 
“O acordo não __________ as reivindicações, a não ser que 
__________ os nossos direitos e ____________ da luta”. 
 

a) substitui – abdicamos – desistimos. 
b) substitue – abdicamos – desistimos. 
c) substitue – abdiquemos – desistamos. 
d) substitui – abdiquemos – desistamos. 

  
 


