CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Caderno de Questões

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
Data: 17/02/2019 - Horário: Das 14:00 às 16:00
Número de questões: 30 (trinta)
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES
1.

2.

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

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 2(duas) 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
1(uma) hora do inicio da prova, sob pena de ser desclassificado do
certame.
8. O candidato poderá levar o caderno de questões, somente após 1
(uma)hora do inicio 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:

d)

e)
f)

3.

a)
b)

c)

Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a
sua realização;
utilizar qualquer meio de consulta, como livros ou anotações,
incluindo telefones celulares ou quaisquer outros aparelhos
eletrônicos;
retirar-se da sala antes do prazo indicado no item 7, subitem
7.9 do edital;

g)

ausentar-se do recinto da prova, a não ser
momentaneamente, em casos especiais e desde que na
companhia do fiscal da prova;
fizer anotação de informação relativa às suas respostas em
qualquer meio que não os permitidos;
recusar-se a entregar o Cartão de Respostas ao término do
tempo destinado à sua realização;
ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de
Respostas.

11. Os gabaritos serão divulgados no site do CIEE nos dias 18/02
(gabarito provisório) e 28/03 (gabarito oficial).
12. Os recursos referentes às questões aplicadas nas provas e
respectivas respostas corretas publicadas em gabarito provisório,
só serão aceitos somente no dia 19/02/2019, e deverão ser
enviados no e-mail mpsprecursos@ciee.org.br , conforme Anexo lll
do Edital, disponível 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 3 listas de classificação, divididas por, pessoa
com deficiência, especifica dos estudantes negros 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. A classificação definitiva será divulgado no dia 11/04/2019, no site
do CIEE na internet.
17. O prazo de validade deste concurso será de 6 (seis) meses, a partir
da publicação de seu resultado definitivo, podendo ser prorrogado
por igual período, a critério do Procurador-Geral de Justiça.
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!
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(B) “dias”.
(C) “frios”.
(D) indeterminado.

LÍNGUA PORTUGUESA
1.

Assinale a alternativa em que todas as
palavras estão corretamente grafadas.
(A)
(B)
(C)
(D)

2.

Paralisado / espertesa / viajem.
Cabeleireiro / certeza / miragem.
Metamorfose / náuzea / ferrujem.
Cortesia / confusão / bagajem.

6.

Assinale a alternativa em que o uso da
crase está INCORRETO.
(A) Chegaremos em casa às 19h.
(B) Suas atitudes eram idênticas às de
Rodrigo.
(C) Ele pediu explicação à própria gerente
do restaurante.
(D) Meu filho está aprendendo à andar de
bicicleta.

Leia o trecho abaixo.
– Bom, se a senhora pudesse, sei lá. Não
digo desencorajar o Busca. Só dizer que
ele não precisa exagerar.
Assinale a alternativa que apresenta um
antônimo para a palavra em destaque.
7.
(A)
(B)
(C)
(D)

3.

Desconsiderar.
Abandonar.
Estimular.
Desincentivar.

4.

A frase acima apresenta um ERRO de
(A)
(B)
(C)
(D)

8.

Na frase “Nos dias frios, neva muito”, o
sujeito é

9.

concordância nominal.
concordância verbal.
regência nominal.
regência verbal.

Assinale a alternativa em conformidade
com a norma-padrão da língua portuguesa
no que se refere à concordância verbal.
(A)
(B)
(C)
(D)

Assinale a alternativa em conformidade
com a norma-padrão da língua portuguesa
no que se refere à pontuação.
(A) Todas as crianças, são hiperativas
nessa fase.
(B) Laura e Lívia, não param de ler.
(C) Ela contou, que eu faltei na aula
ontem?
(D) Você é bem-vindo, mas seu amigo não.

5.

Competência é necessária. Atualmente,
ninguém dá valor para isso.

Assinale a alternativa que apresenta um
exemplo de hipérbole.
(A) Ele já repetiu essa frase um milhão de
vezes.
(B) Danilo faltou com a verdade.
(C) Bebeu o copo todo.
(D) Deu câimbra na batata da perna.

Analise a frase abaixo.

Deu quatro horas no relógio.
Carlos ou Marcela ganhará a medalha.
Haviam muitos talheres.
O abandono, assim como a traição,
fez dele um homem frio.

Assinale a alternativa INCORRETA quanto
à regência nominal.
(A)
(B)
(C)
(D)

Era acessível a todos.
Estava acostumado a comer muito.
Reinaldo vive alheio com tudo.
Cristina tem aversão a insetos.

(A) inexistente.
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10. Analise a frase abaixo.
Já chegaram no local indicado no roteiro?

14. Assinale a alternativa que apresenta o
resultado da operação:

+ .

A frase acima apresenta um ERRO de
(A)
(B)
(C)
(D)

concordância nominal.
concordância verbal.
regência nominal.
regência verbal.

MATEMÁTICA
11. Um produto está com desconto de 15% e é
vendido por R$ 255,00. Assim, é possível
afirmar que o preço original deste produto,
ou seja, antes do desconto, era de
(A)
(B)
(C)
(D)

R$ 280,00.
R$ 290,00.
R$ 300,00.
R$ 310,00.

12. Assinale a alternativa que apresenta o
resultado da operação: 93 + 219,58.
(A)
(B)
(C)
(D)

220,51.
312,58.
322,58.
1.149,58.

13. Uma empresa de telefonia tem uma meta
de reduzir em 8% a quantidade de
reclamações que recebe de seus clientes.
Se
essa
empresa
recebeu
6.350
reclamações no mês anterior, para alcançar
a meta, a quantidade máxima de
reclamações que pode receber no mês
atual é de
(A)
(B)
(C)
(D)

5.842.
5.950.
6.128.
6.246.

(A)

(B)

(C)

(D)

15. Samuel comprou 4 bonés e pagou
R$ 135,00. Assinale a alternativa que
apresenta quanto ele pagaria se comprasse
7 bonés do mesmo tipo e preço.
(A)
(B)
(C)
(D)

R$ 218,75.
R$ 225,70.
R$ 236,25.
R$ 238,05.

16. Uma doceira cobra R$ 87,00 o cento de
brigadeiros e R$ 93,00 o cento do beijinho.
Assinale a alternativa que apresenta o valor
total cobrado para atender uma encomenda
de 1.700 brigadeiros e 1.300 beijinhos.
(A)
(B)
(C)
(D)

R$ 2.610,00.
R$ 2.688,00.
R$ 2.712,00.
R$ 2.790,00.

17.
Um carro está sendo anunciado pelo
vendedor e o pagamento estipulado da entrada
é de R$ 8.500,00 e mais 36 parcelas iguais de
R$ 1.250,00. Assim, ao final do financiamento,
a pessoa que comprar esse carro pagará o total
de
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(A)
(B)
(C)
(D)

R$ 52.250,00.
R$ 52.500,00.
R$ 53.250,00.
R$ 53.500,00.

(B)

(C)
18. Uma impressora, trabalhando 8 horas por
dia, imprime 1.200 folhas. Se o número de
horas de serviço for reduzido para 6 horas
por dia, ela imprimirá
(A)
(B)
(C)
(D)

(D)

1.000 folhas.
900 folhas.
850 folhas.
800 folhas.
CONHECIMENTOS GERAIS

19. Em uma empresa, trabalham 4 mulheres e
12 homens. A quantidade de homens que
trabalha nesta empresa equivale a fração
de
(A)

(B)

(C)

21. Brumadinho, recente alvo da mídia pela
tragédia ocorrida, é um município brasileiro
localizado no estado de Minas Gerais,
Região Sudeste do país, na Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Sobre a
geografia da região, é correto afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)

não tem manancial de água.
possui relevo montanhoso.
é uma região litorânea.
a vegetação predominante
caatinga.

é

a

22. “O fornecimento de canudos plásticos pode
ser proibido na cidade de São Paulo.”
(Revista Galileu)

(D)

20.
Um avô dividiu sua herança em 3 partes
iguais e doou cada parte para cada um de seus
3 netos. Após essa divisão, um dos netos
dividiu a sua parte da terra em 4 partes iguais e
doou cada parte para cada um dos seus 4
filhos. Sendo assim, é correto afirmar que cada
filho recebeu, da propriedade original, o
equivalente a
(A)

Sobre o assunto, assinale a alternativa
INCORRETA.

(A) Existe muito plástico no lixo das praias
brasileiras.
Assim
como
outros
resíduos, eles acabam no mar,
causando piora nos habitats naturais e
na saúde dos animais.
(B) A ideia é que os materiais sejam
substituídos por canudos em papel
reciclável, em material comestível ou
biodegradável.
(C) Além da questão ambiental, o uso do
plástico também é prejudicial para a
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saúde das pessoas, principalmente no
que diz respeito às embalagens de
alimentos.
(D) Uma opção para continuar usando o
plástico é optar pelo que é produzido
de derivados de petróleo, o chamado
“plástico verde”.

23. “Vale tem perda bilionária e enfrenta crise
de imagem com tragédia em Brumadinho.
(...) É a segunda vez em pouco mais de
três anos que a mineradora está no centro
de um grave acidente. No fim 2015, o
rompimento da barragem de Fundão, da
sua controlada Samarco, deixou mortos em
Mariana, em Minas Gerais.”
(https://g1.globo.com)

Sobre o assunto, é correto afirmar que

(A) na ocasião, somente a Samarco foi
responsabilizada pela tragédia de
Mariana.
(B) todas as famílias atingidas pelo
rompimento da barragem do Fundão,
em Mariana, foram reassentadas. A
maioria
das
vítimas
recebeu
indenização.
(C) depois da tragédia de Mariana, nenhum
deputado ou senador apresentou
projetos para reforçar as leis de
proteção ambiental.
(D) distritos devastados em Mariana ainda
estão debaixo de lama e moradores
ainda estão em casas alugadas pela
mineradora Samarco.

24. No dia 1º de fevereiro, a Câmara dos
Deputados,
elegeu
o
deputado
_______________, do Democratas, para
presidente.
Assinale a alternativa que
corretamente a lacuna acima.

preenche

(C) General Peternelli
(D) Ricardo Barros

25. Criada no ano de 1942 através de um
acordo firmado entre os governos do Brasil,
Estados Unidos e Inglaterra, a então
Companhia Vale do Rio Doce, hoje
apenas Vale,
é
uma
mineradora
multinacional brasileira e uma das maiores
operadoras de logística do país.
Mas a história da mineração no Brasil como
atividade socioeconômica foi bem anterior a
isso. Sobre o ciclo do ouro, em meados do
século XVIII, é INCORRETO afirmar que

(A) o centro econômico deslocou-se para a
região sudeste.
(B) a
mão
de
obra
nas minas,
diferentemente dos engenhos, não era
escrava.
(C) a coroa portuguesa criou impostos e
taxas para lucrar com a exploração do
ouro no Brasil.
(D) nesse período, foram descobertas as
primeiras minas de ouro na região de
Minas Gerais.

26. “Avanço da dengue tipo 2 adia início de
aulas no interior de São Paulo. Há duas
mortes no estado; começo do ano letivo em
São Joaquim da Barra foi transferido para
18 de fevereiro.”
(https://www1.folha.uol.com.br)

A melhor forma de prevenção, portanto,
independentemente do sorotipo, é evitar a
proliferação do mosquito e proteger-se das
picadas.
São medidas de prevenção:
I.

Eliminar água armazenada que pode
se tornar possíveis criadouros.
II. Usar roupas que minimizem a
exposição da pele durante o dia.
III. Usar repelente.
Está correto o contido em

(A) Rodrigo Maia
(B) Marcelo Freixo
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(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
II e III, apenas.
I e III, apenas.
I, II e III.

para construir o muro prometido pelo
presidente Donald Trump.”
(https://www.valor.com.br)

O presidente dos EUA quer construir um
muro na fronteira com o
27. “Seis países europeus deram oito dias para
convocação de uma nova eleição
presidencial.
Caso
contrário,
vão
reconhecer o opositor ____________ como
presidente interino.” (Portal G1)
Assinale a alternativa que
corretamente a lacuna acima.

(A)
(B)
(C)
(D)

preenche

Nicolás Maduro
Sebastián Piñera
Juan Guaidó
Miguel Díaz-Canel

(A)
(B)
(C)
(D)

Canadá.
México.
Havaí.
Guatemala.

30. No dia 1º de janeiro, o salário mínimo
nacional teve seu valor alterado para
(A)
(B)
(C)
(D)

R$ 954,00.
R$ 988,00.
R$ 998,00.
R$ 1.006,00.

28. “O Ministério da Saúde registrou, no ano
passado, 141,4 mil acidentes com
escorpiões, segundo nota divulgada no dia
11 de janeiro. O número representa um
aumento de 16 mil ocorrências em relação
ao ano anterior, e um crescimento de quase
50 mil em relação a 2016. Os dados
referentes a 2018 ainda são preliminares”
(Portal G1)
Sobre os escorpiões, é correto afirmar que

(A) o verão é o período de menor risco
para aparecimento do animal.
(B) o clima seco do inverno é o período de
maior aparecimento desses animais.
(C) vedar possíveis frestas nas paredes e
colocar soleiras nas portas é uma
medida de proteção.
(D) manter jardins e quintais com folhas
secas é uma medida de proteção.

29. “Nos Estados Unidos, a presidente da
Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, do
Partido Democrata, declarou, no dia 31 de
janeiro, que ‘não haverá nenhum dinheiro’
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