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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 07/2019. 

 
APÓS AS PROVAS:    

 
 DIA: 08/04/2019 até às 23h59 –  Publicação do Gabarito – Etapa 1   
 DIA: 10/04/2019 até às 23h59 –  Publicação da Classificação – Etapa 1 
 DIA: 24/04/2019 candidatos devem comparecer às 8h30 no Museu Monteiro Lobato –  Prova – Etapa 2 (roupa preta)   
 DIA: 25/04/2019 até às 23h59 –  Publicação da 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. Analise a tirinha abaixo para responder à questão: 

 

Que estratégia argumentativa, leva o personagem do 

terceiro quadrinho a persuadir sua interlocutora? 

a) Prova concreta ao expor o produto ao consumidor 

b) Comparação ao enfatizar que os produtos apresentados 

anteriormente são inferiores 

c) Indução, ao elaborar o discurso de acordo com os anseios do 

consumidor. 

d) Raciocínio logico ao comparar o produto com um aparelho 

eletrônico. 

 

 

2. Das alternativas abaixo, qual não condiz com o 

significado de BELICOSO: 

 

a) Briguento. 

b) Sereno. 

c) Combativo. 

d) Aguerrido. 

 

 

3. Dos substantivos compostos plurais abaixo, qual está 

incorreto? 

 

a) contas-correntes 

b) mãos-boba 

c) abelhas-mestras 

d) salários-família 

 

4. Complete as lacunas com as palavras corretas: 

O problema era dar ____ ao ____ de produtos sonegados na ____. 

a) vazão - escedente - entre-safra 

b) vasão - excedente - entre-safra 

c) vazão - excedente - entressafra 

d) vasão - excedente – entressafra 

 

5. Assinale a alternativa que corresponda aos substantivos 

coletivos das palavras abaixo:  

 

LOBO, ESTRELA, PEIXE. 

 

a) Bando, Constelação, Cardume. 

b) Alcateia, Constelação, Cardume. 

c) Manada, Universo, Peixaria. 

d) Alcateia, Sistema Solar, Oceano. 

 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS (15 QUESTÕES) 

6. Na obra “Viagem ao Céu”, o mês de Abril é considerado 

como: 

a) Mês da Entrada do Outono. 

b) Mês do Primeiro Semestre. 

c) Mês de “Largatear”. 

d) Mês de festejar no Sítio. 

 

7. A famosa cozinheira do Sítio da Dona Benta conquistou 

São Jorge e o Minotauro com seu delicioso bolinho: 

  

a) Bacalhau 

b) Batata 

c) Chuva 

d) Carne 

 

8. Quais personagens a turma do Sítio encontram na lua? 

 

a) Marcianos e lagartos 

b) São Jorge e o Dragão 

c) Pássaros Roca e Dragões 

d) Major Agarra e Dona Aranha 

 

9. Escolha a alternativa que corresponde à resposta correta 
para completar a lacuna no trecho abaixo: 

 

 “[...] Durou uma semana o noivado de Emília. Todas as tardes, 

trazido a força por Pedrinho, aparecia o Marques de ___________ 

para visitar sua noiva, e tinha que ficar meia hora na sala, 

contando casos e dizendo palavras de amor [...]” 

 

a) Visconde  
b) Jabuticabeiras  
c) Rabicó  
d) Marmelada 

 

10. Quem confeccionou o vestido de Narizinho para o baile 
real?  
 

a) Dona Benta  
b) Dona Carochinha  
c) Tia Nastácia 
d) Dona Aranha  

 

11. Monteiro Lobato está cronologicamente vinculado ao 
 

a) Modernismo 
b) Pré-Modernismo 
c) Concretismo 
d) Romantismo 

 

12. “Narizinho correu os olhos pela assistência. Não podia haver 
nada mais curioso. Besourinhos de fraque e flores na lapela 
conversavam com baratinhas de mantilha e miosótis nos 
cabelos. Abelhas douradas, verdes e azuis, falavam mal das 
vespas de cintura fina – achando que era exagero usarem 
coletes tão apertados. Sardinhas aos centos criticavam os 
cuidados excessivos que as borboletas de toucados de gaze 
tinham com o pó das suas asas. Mamangavas de ferrıes 
amarrados para não morderem. E canários cantando, e beija-
flores beijando flores, e camarões camaronando, e caranguejos 
caranguejando, tudo que é pequenino e não morde, 
pequeninando e não mordendo. 

LOBATO, Monteiro. Reinações de Narizinho. São Paulo: Brasiliense, 1947. 



No último período do trecho, há uma série de verbos no 
gerúndio que contribuem para caracterizar o ambiente 
fantástico descrito. Expressões como “camaronando”, 
“caranguejando” e “pequeninando e não mordendo” 
criam, principalmente, efeitos de: 

 
a) dinamicidade do cenário 
b) monotonia do ambiente. 
c) estaticidade dos animais. 
d) interrupção dos movimentos 

 

13. Quanto tempo a lua demora para dar a volta em torno da 
terra? 

 
a) 6 meses. 
b) 1 mês. 
c) 4 meses. 
d) 12 meses. 

 

14. Qual o nome completo do escritor brasileiro Monteiro 

Lobato? 

a) João Bento Renato Monteiro Lobato 

b) Monteiro José Lobato 

c) José Bento Monteiro Lobato 

d) José Reinaldo Monteiro Lobato 

 

15. Além dos livros infantis, Monteiro Lobato escreveu 

também vários livros para adultos. Assinale a alternativa 

que apresenta algum livro adulto que Monteiro Lobato 

escreveu. 

 

a) Serões de Dona Benta 

b) Urupês 

c) Aventuras de Hans Staden 

d) História das Invenções 

 

16. Além de escrever Dom Quixote das crianças, Monteiro 

Lobato também leva o “cavaleiro errante” para o Sítio 

do Pica-Pau Amarelo. 

Lá na varanda Dom Quixote conversava com Dona Benta 

sobre as aventuras, e muito admirado ficou de saber que 

sua história andava a correr mundo; escrita por um tal de 

Cervantes. Nem quis acreditar; foi preciso que Narizinho. 

lhe trouxesse a edição de luxo ilustrada por Gustavo Doré. O 

fidalgo folheou o livro muito atento às gravuras, 

que achou ótimas, porém falsas. 

— Isso não passa duma mistificação! – protestou ele. 

– Esta cena aqui, por exemplo. Está errada. Eu não espetei 

este frade, como o desenhista pintou – espetei aquele lá. 

— Isto é inevitável – disse Dona Benta. 

– Os historiadores costumam arranjar os fatos do modo mais 

cômodo para eles; por isto a História não passa de 

Histórias. 
(Adaptado de Monteiro Lobato, O Picapau Amarelo. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 18.) 

 

Na cena narrada, 

 

a) Dona Benta concorda com Dom Quixote e critica o fato de a 

História ser fruto de interesses. 

b) Dona Benta mostra a Dom Quixote que a história dele não é, 

de forma alguma, uma mistificação. 

c) Dona Benta convence Dom Quixote de que as gravuras não 

refletem a História dos fatos. 

d) Dona Benta opõe-se a Dom Quixote e critica a forma como a 

história dele é narrada nos livros. 

17. Com relação à formação e atuação profissional do 

escritor Monteiro Lobato, é possível afirmar que: 

a) Além de escritor, Monteiro Lobato formou-se Bacharel em 

Direito, em 1917, pela faculdade do Largo do São Francisco, 

porém atuou profissionalmente como sapateiro na loja de 

departamentos do avô. Após o falecimento do avô, Lobato 

assumiu a administração do comércio da família. 

b) Monteiro Lobato formou-se Bacharel em Direito, em 1904, 

pela Faculdade de Direito do Largo do São Francisco. Atuou 

como Promotor Público no município de Areias, São Paulo, 

por sete anos. Uma década depois, publicou seus primeiros 

contos e artigos no jornal “O Estado de São Paulo”, como 

“Urupês” e “Velha Praga”. Foi também proprietário de 

editoras e adido comercial do setor de petróleo. 

c) Monteiro Lobato, além de escritor, formou-se Bacharel em 

Direito, em 1917, e, logo em seguida, mudou-se para os 

Estados Unidos para trabalhar como vendedor de ações de 

empresas de petróleo na bolsa de valores. 

d) Em 1904, Monteiro Lobato formou-se Bacharel em Direito 

e atuou profissionalmente como professor na Faculdade de 

Direito do Largo do São Francisco e como jornalista no jornal 

“O Estado de São Paulo”. 

18. Tia Nastácia tem muito medo “do coisa ruim”, por que 

além de ser um Saci ele faz várias reinações: 

a) Bota moscas na sopa, persegue os cavalos, dá beijo nas 

vacas. 

b) Azeda o leite, gora os ovos, queima o feijão. 

c) Azeda o leite, dá nó na crina dos cavalos, planta flores. 

d) Reza o milho e vira piruá, cruza as pernas, é amigo das 

velhas. 

 

19. 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 Encolhidoras 
b) As Pílulas Envelhecedoras 
c) As Pílulas Vitamínicas 
d) As Pílulas Falantes 

 
20. Na obra “Memórias da Emília”, quem fica disfarçado 

de anjo, para enganar as crianças inglesas é: 

 

a) Visconde de Sabugosa  

b) Narizinho 

c) Tia Nastácia 

d) Dona Benta 


