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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 06/2019. 

 
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-006-2019-ciee/ 
 



QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA (10 QUESTÕES) 

1. Identifique a alternativa onde todas as palavras 

seguem a mesma regra de acentuação. 

 

a) ânsia, júri, país, pó, cômico. 

b) bocó, dó, sapê, jiló, maré, cajá. 

c) lâmpada, mágico, tóxico, câmera. 

d) balaústre, órgão, tórax, saquê. 

 

2. A palavra "ABDICAR" significa: 

 

a) Ato de Abençoar ou ungir.  

b) Renunciar, privar-se ou desistir. 

c) Estado de entorpecimento por medicação. 

d) Ato de cultivar abelhas. 

 

3. Assinale a alternativa cuja palavra seja antônima do 

vocábulo destacado na oração abaixo. 

 

...Porque a vida é fugaz. 

a) efêmero. 

b) passageiro. 

c) transitório. 

d) Extenso. 

 

4. Assinale a alternativa que completa, correta e 

respectivamente, o texto a seguir. 

 

Lava-arroz  
 Em 1958, uma dona de casa, a brasileira 

Therezinha Zorowich, notou que, 

______________ cozinhava, desperdiçava 

muito arroz durante a lavagem dos grãos 

____________, além disso, estava cansada 

também de desentupir o ralo da pia. 

Por esse motivo inventou, para surpresa da 

própria família, o lava-arroz, hoje 

comercializado em todo o mundo. 

Therezinha tinha 26 anos na época da 

invenção e, ______________ fosse 

formada em Odontologia, criou uma série 

de outros objetos e utensílios, na sua 

maioria para uso doméstico. 

 
 (DUARTE, Marcelo. O livro das invenções. São Paulo: Cia das Letras, 1997. Adaptado) 

 

a) quando | e | embora  

b) quando | como | porque  

c) se | visto que | ainda que  

d) se | como | embora 

 

5. Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 

CORRETAMENTE: 

 

“Ave símbolo da Argentina, os ______________ são aqueles 

pássaros que conseguem manipular barro, construindo ninhos nos 

troncos das árvores.” 

 

a) joãos-de-barros  

b) joões-de-barro 

c) joões-de-barros 

d) joão-de-barros 

 

6. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 

corretamente separadas em sílabas. 

 

a) sa-í-da • e-di-fí-cio • es-bar-rar 

b) no-i-te • ma-lha • se-nhor 

c) ma-de-i-ra • sa-ú-de • a-ssa-do 

d) na-sci-men-to • es-pi-an-do • per-di-guei-ro 

 

7. A alternativa errada quanto ao emprego do porquê é: 

 

a) Ele não veio por que estava chateado. 

b) Estavam decepcionados porque os colegas eram falsos. 

c) Eis o porquê da minha inimizade. 

d) Porque houve um engano, chegou muito zangado ao local. 

 

8. Marque a alternativa em que todas as palavras estejam 

acentuadas adequadamente com o acento circunflexo: 

 

a) vôo, você, ônibus. 

b) orgânico, consciênte, camponês. 

c) consciência, ônibus, você. 

d) econômia, ônibus, ônça. 

 

9. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 

grafadas corretamente:. 

 

a) alteza, empreza, francesa, miudeza. 

b) paralisar, pesquisar, ironizar, deslizar. 

c) chineza, marquês, garrucha, meretriz. 

d) cuscus, chimpanzé, encharcar, encher. 

 

10. Analise a tirinha abaixo para responder à questão: 

 Mafalda é uma garotinha de seis anos que sempre lança perguntas desconcertantes para os adultos 

QUINO, J. L Mafalda. Tradução de Mônica S. M. da Silva, São 

Paulo: Martins Fontes, 1988 

O efeito de humor foi um recurso utilizado pelo autor da 
tirinha para mostrar que o pai de Mafalda: 

a) tentava ler um dicionário, que é uma obra muito extensa. 

b) causou surpresa em sua filha, ao se dedicar à leitura de um 

livro tão grande. 

c) queria consultar o dicionário para tirar uma dúvida, e não 

ler o livro, como sua filha pensava. 

d) demonstrou que a leitura do dicionário o desagradou 

bastante, fato que decepcionou muito sua filha. 



 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA (05 QUESTÕES) 

11. Herivelton foi ao supermercado e comprou R$ 115,15 em 

mercadorias. Quando retornou à casa, ele viu que seu 

filho também havia ido ao mercado e comprado os 

mesmos produtos. Quanto os dois gastaram juntos? 

 

a) R$ 230,30 

b) R$ 230 

c) R$ 200,30 

d) R$ 220,20 

 

12. Um fazendeiro mediu sua terra, de formato retangular, 

para cercá-la inteiramente com uma cerca de madeira. 

Quantos metros de cerca ele deverá fazer para sua 

fazenda que possui 1500 metros de largura por 2789 

metros de comprimento? 

 

a) 8000 metros 

b) 4289 metros 

c) 8578 metros 

d) 9000 metros 

 

13. Isabel comprou 3 anéis de brilhante para sua joalheria e 

pagou R$ 570,00 reais no total. Assinale a alternativa 

que apresenta quanto ela pagaria se comprasse 408 

pulseiras do mesmo tipo e preço. 

 

a) R$ 77.120 

b) R$ 77.520 

c) R$ 177.224 

d) R$ 77.543 

 

 

14. Uma fábrica de sapatos possui 5235 pares de calçados 

em estoque e recebe um pedido, de um único cliente, de 

4989 pares de calçados. Quantas unidades de calçados 

sobraram em estoque após a entrega desse pedido? 

 

 

a) 246 calçados 

b) 492 calçados 

c) 500 calçados 

d) 546 calçados 

 

 

15. Qual é a metade da área do círculo cujo diâmetro mede 

45 metros? (π = 3,14). 

 

a) 6358,5 m2 
b) 1589,62 m2 
c) 794,81 m2 
d) 1028,25 m2 

 

 

 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS (05 QUESTÕES) 

16. As rochas são agregados naturais de um ou mais 

minerais. Existem diferentes tipos de rochas, cada um 

deles formado por processos distintos. Sobre os tipos 

de rochas, podemos afirmar corretamente que aquelas 

formadas pela transformação de outras rochas 

existentes no interior da Terra, submetidas a enormes 

pressões e altas temperaturas, são conhecidas como: 

 

a) Sedimentares.  

b) Plutônicas. 
c) Ígneas. 

d) Metamórficas. 

 

17. Qual dos países abaixo é transcontinental? 

a) Nova Zelândia. 

b) Brasil. 

c) Guatemala. 

d) Rússia. 

 

18. É de conhecimento de todos que o único mamífero que 

voa conhecido até hoje, é: 

a) Morcego 

b) Lhama  

c) Falcão 

d) Faisão 

19. Na tragédia Grega, por quem “Édipo” se apaixona? 

 

a) Por sua Madrasta 

b) Pela Princesa da Cidade 

c) Por sua Mãe 

d) Por sua meia-Irmã 

 

20. Em 1831, quando o imperador D. Pedro I estava na 

iminência da abdicação, houve um acontecimento na cidade 

do Rio de Janeiro que envolveu portugueses (residentes na 

cidade), apoiadores do imperador, e brasileiros, contrários. 

Esse episódio ficou marcado pela quebra de garrafas e de 

luminárias. Que nome foi dado a tal fato? 

 

a) Guerra dos vitrais 

b) Embates políticos na Corte 

c) Noite do Quebra-quebra 

d) Noite das Garrafadas 


