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GGOOVVEERRNNOO  DDOO  EESSTTAADDOO  DDEE  SSÃÃOO  PPAAUULLOO  
 

Caderno de Questões 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 

Data: 21/10/2018 - Horário: Das 09:00 às 12:00  
Número de questões: 30 (trinta) 

 

 
 

1. Verifique se este Caderno de Questões corresponde 
com o nível que você está matriculado, caso não seja, 
solicite a substituição para o fiscal da sala. 

2. Não haverá substituição da Folha de Respostas, em 
caso de rasura a resposta será anulada. Preencher a 
folha pintando toda a bolinha, conforme exemplo:  
 

3. Cada candidato receberá um Caderno de Questões e 
uma Folha de Resposta com seu nome e CPF 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 
3(três) horas., não havendo, por qualquer motivo, 
prorrogação em virtude de afastamento de candidato 
da sala. 

7. O candidato somente poderá deixar o local, após 
transcorrida 2(DUAS) horas do início da prova, sob 
pena de ser desclassificado do certame. 

8. O candidato poderá levar o caderno de questões, 
somente restando 1 (hora) para o término da prova. 

9. As provas serão realizadas sem consulta a qualquer 
material, não sendo permitida, durante sua realização, 
a comunicação entre os estudantes 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 objeto ou material semelhante. 

10. Terá sua prova anulada e será automaticamente 
eliminado do processo o candidato que, durante a 
realização da prova: 
 

a) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais 
para a sua realização; 

b) utilizar qualquer meio de consulta, como livros ou 
anotações, incluindo telefones celulares ou 
quaisquer outros aparelhos eletrônicos;  

c) retirar-se da sala antes do prazo indicado no item 
4.16 do edital; 

d) ausentar-se do recinto da prova, a não ser 
momentaneamente, em casos especiais e desde 
que na companhia do fiscal da prova; 

e) fizer anotação de informação relativa às suas 
respostas em qualquer meio que não os 
permitidos; 

f) recusar-se a entregar o Cartão de Respostas ao 
término do tempo destinado à sua realização; 

g) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o 
Cartão de Respostas. 

 
11. Os gabaritos serão divulgados no site do CIEE nos 

dias 22/10/2018 (gabarito provisório) e 05/12/2018 
(gabarito oficial).  

12. Os recursos referentes às questões aplicadas nas 
provas e respectivas respostas corretas publicadas 
em gabarito provisório, só serão aceitos, no dia 
23/10/2018, e deverão ser enviados no e-mail 
recursosgovernodoestado@ciee.org.br , conforme 
modelo disponível para download no site do CIEE na 
internet (www.ciee.org.br), no link do processo 
seletivo. 

13. 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. 

14. Serão elaboradas 2 listas de classificação, divididas 
por, pessoa com deficiência e lista geral. 

15. Não será fornecido ao estudante comprovante de 
classificação no processo seletivo, valendo, para esse 
fim, as listas de classificação divulgadas no site do 
CIEE na internet. 

16. O resultado definitivo será divulgado no dia 
18/12/2018, no site do CIEE na internet. 

17. O processo seletivo terá validade de um ano, a contar 
da data de publicação do resultado. 

18. É de inteira responsabilidade do candidato, 
acompanhar a publicação de todos os atos, Editais e 
comunicados referentes a este processo seletivo, os 
quais serão afixados no site do Centro de Integração 
Empresa Escola – CIEE www.ciee.org.br, devendo 
manter atualizados seus dados cadastrais junto a esta 
instituição. 

19. A participação no processo seletivo implica na 
concordância com todas as normas e condições 
contidas no Edital de Seleção e respectivo Termo 
Aditivo. 

 
Boa Sorte!  

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 
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Conhecimentos Gerais 

  
1. A presidente do _____________________, 

ministra Rosa Weber, disse ontem (18/09) 
que as urnas eletrônicas são 
“absolutamente confiáveis” e, desde a sua 
implantação, em 1996, até hoje não foi 
comprovado nenhum caso de fraude. [...] 

(em.com.br – 19.09.2018) 
 

Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna. 

 

(A)  Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
(B)  Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
(C)  Supremo Tribunal Federal (STF) 
(D)  Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

 
2. A Receita Federal avalia a possibilidade de 

propor a criação de uma nova faixa de 
IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 
para os mais ricos – superior à atual 
alíquota máxima de _____. Segundo o 
secretário da Receita, Jorge Rachid, a ideia 
seria adotar uma tributação diferenciada 
para quem está em "patamares bastante 
superiores" de renda, ganhando mais que 
R$ 30 mil mensais. 

(R7.com – 25.08.2018 – Adaptado) 
 

Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna. 

 

(A)  25%. 
(B)  27,5%. 
(C)  30%. 
(D)  32,5%. 

 
3. Assinale a afirmativa INCORRETA, de 

acordo com o Atlas da Violência 2018 
(relativo a dados até 2016). 

 

(A)  A maioria dos homicídios foi cometida 
com o uso de armas de fogo. 

(B)  Mais da metade das vítimas de 
homicídio são mulheres entre 15 e 19 
anos de idade. 

(C)  O número de homicídios no Brasil 
superou a marca de 60 mil em um ano. 

(D)  O número de mortos equivale 
diariamente à queda de um avião boing 
737 lotado. 

 

4.  Assinale a alternativa que apresenta o valor 
da conta que pode ser majorado devido ao 
uso do sistema de bandeiras tarifárias. 

 

(A)  Energia elétrica. 
(B)  Telefonia fixa. 
(C)  Tratamento de esgoto. 
(D)  TV a cabo. 

 

5.  Assinale a alternativa que apresenta o 
bloco que proibiu em abril deste ano a 
importação de carne processada por 20 
frigoríficos brasileiros, impactando nossa 
balança comercial. 

 

(A) APEC – Cooperação Econômica da 
Ásia e do Pacífico. 

(B)  CEI – Comunidade de Estados 
Independentes. 

(C)  NAFTA – Tratado Norte-Americano de 
Livre Comércio. 

(D)  UE – União Europeia. 
 

6. Até meados deste ano, os cofres públicos 
gastaram cerca de 250 mil reais com 
viagens ao exterior dos presidentes da 
Câmara dos Deputados e do Senado da 
República. Em todas as ocasiões em que o 
Presidente Michel Temer viajou para fora 
do país, eles também viajaram. Assinale a 
alternativa que apresenta o motivo pelo 
qual essa situação vem se repetindo. 

 

(A)  Apenas coincidência de agenda. Todos 
os compromissos já estavam 
programados desde o ano passado. 

(B)  Os presidentes das casas legislativas 
estão cumprindo o que está disposto 
do Congresso Nacional. 

(C)  Se deve à promoção do rodízio de 
autoridades na Cadeira do Palácio do 
Planalto. Dessa forma, quem estiver 
ocupando a presidência do Superior 
Tribunal de Justiça também pode 
ocupar a presidência da república. 
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(D)  Pelo fato de os presidentes das casas 
legislativas serem candidatos à 
reeleição. 

 
7. De acordo com o portal R7, a Receita 

Federal deve colocar para leilão os 20 
relógios cravejados de diamantes avaliados 
em mais de R$ 60 milhões apreendidos na 
comitiva do vice-presidente da Guiné 
Equatorial, Teodoro Obiang Mang, no dia 
14/09, no aeroporto de Viracopos, em 
Campinas/SP. Sobre a Guiné Equatorial, é 
INCORRETO afirmar que 

 
 Questão anulada 

 

(A)  possui o maior PIB per capta do 
continente africano. 

(B)  a riqueza do país é má distribuída e a 
taxa de mortalidade infantil é alta. 

(C)  é um dos maiores produtores de 
petróleo da região subsaariana. 

(D)  o país é considerado como de 
baixíssimo Índice de Desenvolvimento 
Humano. 

 

 
8.  No início de agosto deste ano, o Supremo 

Tribunal Federal (STF) foi palco de 
discussões sobre a descriminalização do 
aborto. Vários especialistas estiveram 
presentes às sessões e o assunto seguiu 
para ser relatado. Assinale a alternativa que 
apresenta a decisão tomada pelo plenário 
do STF sobre este assunto. 

 

(A)  A descriminalização foi aprovada pelo 
Supremo, porém a interrupção da 
gestação só poderá ser feita nas 
primeiras oito semanas, e não nas 
doze primeiras, como solicitado.  

(B)  A descriminalização foi reprovada pelo 
Supremo, porém a interrupção da 
gestação poderá ser feita nas primeiras 
doze primeiras semanas nos casos de 
suspeita de infecção da gestante pelo 
zika vírus. 

(C)  Nenhuma, o assunto ainda não passou 
pelo crivo do plenário. 

(D)  O julgamento está empatado e foi 
suspenso devido ao pedido de vistas 
pelo decano da corte e não tem prazo 
para ser retomado. 

 

 
9.  Sobre as mensagens que circularam pelas 

redes sociais informando aos brasileiros 
sobre uma nova paralização dos 
caminhoneiros no início de setembro deste 
ano é INCORRETO afirmar que 

 
(A)  a Polícia Federal iniciou investigações 

para descobrir de onde partiram essas 
notícias. 

(B)  motoristas de algumas cidades 
formaram filas nos postos para 
abastecer seus veículos. 

(C)  nenhuma providência efetiva foi 
tomada pelo governo federal desde a 
paralização de maio/junho deste ano 
para beneficiar a categoria dos 
caminhoneiros.  

(D)  tratou-se de uma fake news 
(notícia  falsa). 

 
10. Há um tempo, o governo brasileiro está em 

negociações com uma empresa 
internacional para “vender” parte da 
EMBRAER. A negociação envolve um 
montante de quase quatro bilhões de 
dólares. Assinale a alternativa que 
apresenta a empresa que está oferecendo 
este valor ao governo brasileiro. 

 

(A)  Boing, dos Estados Unidos. 
(B)  Bombardier, do Canadá. 
(C)  Cesna, dos Estados Unidos. 
(D)  Tupolev, da Rússia. 

 
  

Língua Portuguesa 
  
11. De acordo com a norma padrão da Língua 

Portuguesa, assinale a alternativa cuja 
colocação pronominal está correta. 

 

(A) A lei se alterará mediante decreto 
presidencial. 
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(B) Não me esqueci do que ele disse 
ontem. 

(C) Jussara foi uma moça que adiantou-se 
muito nas matérias estudadas. 

(D) Se afirmou como um grande 
empreendedor. 

 
12. Assinale a alternativa cujas palavras estão 

escritas corretamente. 
 

(A) Antitético / Circunstânsia / Resquício. 
(B) Sepucro / Vacância / Carruagem. 
(C) Exceções / Bagagem / Beneficiente. 
(D) Suavizar / Reivindicar / Rabugento. 

 
13. Observe a frase abaixo: 
 

 O motorista ia por uma estrada pouco 
segura. 

 

 Assinale a alternativa cujo verbo destacado 
esteja empregado no mesmo tempo e 
modo verbal do verbo sublinhado acima. 

 

(A) Marcela amava escrever em seu diário. 
(B) Pedro conheceu seu sogro domingo 

passado. 
(C) Eu teria viajado caso o tempo 

estivesse melhor. 
(D) Finalmente aprendi os cálculos deste 

exercício. 
 

14. Assinale a alternativa cujo verbo está na 
voz passiva. 

 

(A) Antônio correu cem metros em vinte 
segundos. 

(B) Vendeu-se a casa por um preço justo. 
(C) Amei a homenagem da minha 

namorada para mim. 
(D) Meu pai acolheu seu neto com alegria. 

 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

15. Assinale a alternativa em que a flexão do 
singular para o plural está INCORRETA. 

 
 Questão anulada 

 

(A) Freguês / Freguesa. 
(B) Cidadão / Cidadãos. 
(C) Covil / Covis. 
(D) Rouxinol / Rouxinols. 

 
16. Assinale a alternativa correta em relação à 

concordância nominal. 
(A) É necessária permanência somente de 

pessoas autorizadas. 
(B) Esta feijoada está saboroso! 
(C) Bastantes pessoas compareceram à 

palestra. 
(D) Ofereci meu banco à senhora e ela 

respondeu: “Muito obrigado!”. 
 

17. De acordo com a norma padrão da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa correta 
em relação à concordância verbal. 

 
(A) Vossa Alteza aprovastes esta 

solicitação? 
(B) Fui eu que pediu a pizza. 
(C) Mais de uma casa foram notificadas 

pela Defesa Civil. 
(D) A multidão ovacionou o candidato. 

 

18. Assinale a alternativa cuja acentuação está 
correta. 

 

(A) Herói. 
(B) Juíz. 
(C) Estóico. 
(D) Rúbrica. 

 

19. Assinale a alternativa cuja pontuação está 
correta. 

 

(A) Pedro, ofereceu carona à sua colega. 
(B) Morango, maçã, e uva são minhas 

frutas preferidas. 
(C) Não fui à escola, porque, fiquei doente. 
(D) Os americanos compunham o bloco 

capitalista, e os russos, o bloco 
soviético. 

 
 

20. Assinale a alternativa cuja palavra está 
escrita de forma INCORRETA. 

 

(A) Ascensão. 
(B) Relutância. 
(C) Pexincha. 
(D) Mendigo. 
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Matemática 
  
21. Lygia participou de uma corrida, 

percorrendo 18 quilômetros. Começou a se 
sentir mal e teve que interromper o 
percurso. Assim, se ela percorreu 85% do 
trajeto, o percurso completo tinha um 
número aproximado de 
 

(A) 21 quilômetros. 
(B) 20 quilômetros. 
(C) 19 quilômetros.  
(D) 18 quilômetros. 

 
22. Mantendo-se sempre as condições de 

preparo, uma cozinheira utiliza 10kg de gás 
(GLP) por semana para cozinhar 50 
porções idênticas do mesmo alimento. 
Dessa forma, para cozinhar o triplo de 
porções idênticas às anteriores em duas 
semanas, serão necessários  
 

(A) 30 quilogramas de GLP. 
(B) 40 quilogramas de GLP. 
(C) 50 quilogramas de GLP. 
(D) 60 quilogramas de GLP. 

 
23. Adriana, ao realizar 42 questões de uma 

prova dentro do tempo pré-fixado, levou 5 
minutos por questão. Dessa forma, se 
tivesse resolvido 1 questão a cada 3 
minutos, teria resolvido (dentro do mesmo 
limite de tempo)  

 

(A) 24 questões. 
(B) 42 questões. 
(C) 70 questões. 
(D) 85 questões. 

 
24. Flávia possui uma limitação física que lhe 

caracteriza como “PCD” e confere o direito 
a adquirir carro com isenção de impostos. 
São aproximadamente 23% de desconto 
pela isenção de impostos. Dessa forma, se 
ela pretende comprar um carro que custa 
R$ 69.900,00, pagará, após o desconto, o 
valor de 

 

(A) R$ 40.000,00. 
(B) R$ 53.823,00. 

(C) R$ 56.258,00. 
(D) R$ 61,254,00. 
 
 

25. Determine o valor de x que torna válida a 
equação abaixo. 

 

 
 

(A) 2,75. 
(B) 14. 
(C) -23. 
(D) -8,75. 

 

26. Certo adubo possui a seguinte composição 
química para 1000 quilogramas(Kg) da 
mistura: 

 

Nitrato de amônio ............... 31 kg 
Sulfato de amônio .............. 450 kg 
Superfosfato triplo .............. 155 kg 
Superfosfato simples........... 197 kg 
Cloreto de potássio ............. 167 kg 
 

 Reduzindo a quantidade proporcionalmente 
para 2 quilogramas, a quantidade de sulfato 
de amônio utilizada nessa nova mistura é 
de 

 

(A) 900 gramas. 
(B) 9 quilogramas. 
(C) 0,9 gramas. 
(D) 90 gramas. 

 

27. Amanda atrasou o pagamento de um boleto 
no valor de R$ 500,00 que cobra uma multa 
única de 10% do valor do boleto, 
independentemente do número de dias de 
atraso, e que cobra 1% do valor do boleto 
por dia de atraso. Dessa forma, tendo 
atrasado em 10 dias o pagamento, Amanda 
deverá pagar um montante de 

 

(A) R$ 550,00. 
(B) R$ 600,00. 
(C) R$ 560,00. 
(D) R$ 580,00. 

 
28. Adriana percorre 45 quilômetros da cidade 

A para cidade B e 55 da cidade B para a 
cidade C. Considere que ela percorre todo 
trajeto de A até C, passando por B em 1 
hora. Dessa forma, ela percorre, em média 
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(A) 80 quilômetros por hora. 
(B) 90 quilômetros por hora. 
(C) 100 quilômetros por hora. 
(D) 110 quilômetros por hora. 
___________________________________ 
 

29. Em uma pesquisa, foram entrevistadas 100 
pessoas. Destas, 40 disseram que gostam 
de samba, 80 de rock e 10 de nenhum dos 
dois. Dessa forma, o número de pessoas 
que gostam dos dois estilos musicais é 

 

(A) 10. 
(B) 15. 
(C) 20. 
(D) 30. 

 
30. Márcio foi eleito com 60% dos votos para 

síndico de seu condomínio, contabilizando 
240 votos. Dessa forma, o número total de 
condôminos que votaram nessa eleição foi 
de 

 

(A) 600. 
(B) 500. 
(C) 400. 
(D) 300. 


