
CAGEPA 
Caderno de questões 

 
Data: 17/02/2019 – Horário: 08:00 às 10:00 (horário local) 

Número de questões: 20 (vinte)  
 
 

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

 
 

1. Cada candidato receberá um caderno de questões e um cartão para marcação de suas respostas, 

devendo ser marcada apenas uma das alternativas disponíveis para cada enunciado. 

2. O cartão de resposta referido no item anterior não será substituído em qualquer hipótese, devendo o 

candidato tomar o devido cuidado no seu manuseio e preenchimento, sendo de sua exclusiva 

responsabilidade qualquer prejuízo que lhe possa advir de problemas decorrentes da indevida realização 

dessas duas atividades. 

3. Não será permitido ao estudante retirar-se do local de realização das provas levando o Caderno de 

Questões. 

4. O tempo previsto para aplicação das provas será de 2 horas, não havendo, por qualquer motivo, 

prorrogação em virtude de afastamento de candidato da sala. 

5. O candidato deverá preencher cartão de respostas, que será o único documento válido para a correção. 

6. Na correção do cartão de respostas da prova, será atribuído 0 (zero) à questão: a)com mais de uma 

opção assinalada; b) sem opção assinalada; c) com emenda ou rasura. 

7. O preenchimento do cartão resposta consistirá na identificação do candidato apenas nos campos 

apropriados e na marcação da resposta desejada para cada item. Será de inteira responsabilidade do 

candidato o preenchimento do cartão resposta. 

8. 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. 

9. 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; 

10. *Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 

11. O caderno de questões e o gabarito provisório das provas serão divulgados em 18/02/2019 no sitio do 

CIEE (www.ciee.org.br) 

12. Os recursos deverão ser interpostos das 08:00 às 17:00 (horário de Brasília) do dia 19/02/2019, através 

do e-mail recurso.cagepa@ciee.org.br em formulário específico, disponível para download no sítio do 

CIEE na internet (www.ciee.org.br), no link do processo seletivo. 

 

BOA PROVA! 
  

http://www.ciee.org.br/
mailto:recurso.cagepa@ciee.org.br
http://www.ciee.org.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1. Assinale a alternativa em conformidade 
com a norma-padrão da língua portuguesa 
no que diz respeito à ortografia. 

 

(A) Os gastos daquele departamento foram 
supérfulos. 

(B) Todos estavam anciosos pelo resultado 
do jogo. 

(C) Não podiam exijir mais do que dez ou 
vinte mil reais. 

(D) Digladiaram no tribunal ontem. 
 

2. Leia o trecho abaixo. 
 

 Um ceticismo prudente é o primeiro 
atributo de um bom crítico. 

 

 Assinale a alternativa que apresenta um 
sinônimo para a palavra em destaque. 

  

(A) Desânimo. 
(B) Incredulidade.  
(C) Humor. 
(D) Asserção. 

 

3. “Marina adora ler Cecília Meirelles.” 
 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
figura de linguagem presente na frase 
acima. 

  

(A) Metonímia. 
(B) Catacrese. 
(C) Antítese. 
(D) Eufemismo. 

 

4. Assinale a alternativa em conformidade 
com a norma-padrão da língua portuguesa 
no que se refere à pontuação. 

 

(A) São Paulo, 10 de fevereiro, de 2019. 
(B) Querido primo, escrevo para agradecer 

a atenção, e o dinheiro. 
(C) Calouros, vocês devem organizar o 

quarto, a sala e a cozinha. 
(D) É necessário; gostar de animais para 

cuidar bem deles. 
 

5. Na frase “Aprovamos todos os candidatos.”, 
o sujeito é 

 

(A) inexistente. 
(B) desinencial. 
(C) “candidatos”. 
(D) indeterminado.  
 
 

 
6. Leia as frases a seguir: 
 

 I. Ali vende ovos ___ granel. 
 II. Aquele celular é ___ prova d’água. 
 III. A notícia me levou ___ lágrimas. 
 

 Ocorre crase em 
 

(A) II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas 
(D) I, II e III. 

 

7. Analise a frase abaixo. 
 

A professora havia esquecido seu óculos 
na gaveta. 
 

 A frase acima apresenta um ERRO de 
 

(A) regência verbal.  
(B) regência nominal. 
(C) concordância verbal.  
(D) concordância nominal. 

 

8. Assinale a alternativa INCORRETA no que 
se refere à concordância verbal. 

 

(A) Trezentos euros são suficientes para 
as despesas no exterior. 

(B) Mais de um cliente quis trocar de 
advogado. 

(C) Ele foi um dos que mais contribuíram 
com a campanha. 

(D) Ultimamente, nem frio nem calor 
são bem recebidos. 

 

9. Assinale a alternativa INCORRETA quanto 
à regência verbal. 

 

(A) Eles se esqueceram que os convites 
precisam ser entregues até a sexta-
feira. 

(B) Andressa aspira à carreira de 
promotora.  

(C) Todos devem obedecer, 
rigorosamente, às regras do edital. 

(D) Informe os candidatos dos locais de 
prova. 

 

10. Analise a frase abaixo. 
 

Os advogados são favoráveis de redução 
da pena. 

 

 A frase acima apresenta um ERRO de 

(A) concordância nominal. 
(B) concordância verbal. 
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(C) regência nominal. 
(D) regência verbal. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
11. Com a chegada do período carnavalesco, 

os glitters voltam a ser uma das principais 
atrações do comércio. Porém, glitters de 
plástico prejudicam o meio ambiente e 
diversas marcas até desenvolveram 
versões biodegradáveis e sustentáveis dos 
brilhos coloridos. 
Sobre o assunto, analise as proposições 
abaixo. 
 

I. Diferente da maioria dos plásticos, o 
glitter é um derivado de petróleo.  

II. Seu tamanho minúsculo torna quase 
impossível a filtragem pelo sistema de 
tratamento de esgoto.  

III. O plástico é o maior poluente do 
oceano. E o glitter é um "microplástico", 
como são chamadas as partículas 
desse material com menos de 5 
milímetros. 

 

Está correto o contido em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

 

12. “Fogo no alojamento matou 10 atletas 
menores de idade e deixou 3 feridos”. 
(Folha de S. Paulo) 
Sobre o incêndio que atingiu o alojamento 
do Flamengo, em fevereiro, é correto 
afirmar que 

 

(A) a Prefeitura do Rio informou que o 
Flamengo pediu autorização para a 
instalação de prédios na área hoje 
atingida.  

(B) o poder público municipal afirmou que 
a situação do clube estava regular, 
possuía alvará para funcionamento do 
local e nunca teve multas. 

(C) segundo a Prefeitura do Rio, a área 
onde os jogadores estavam instalados 
tinha licença para funcionar como um 
estacionamento. 

(D) foi criminoso, ocasionado por uma rixa 
entre clubes. 

13. “O Ministério Público Federal decidiu não 
recorrer da decisão do STJ que libertou três 
engenheiros da Vale e dois da TÜV SÜD.” 
(Folha de S. Paulo) 

 

 Sobre o assunto, analise as assertivas 
abaixo. 

 

I. Os empregados da Vale e os dois 
engenheiros, Makoto Namba e André 
Jum Yassuda, são acusados de estar 
diretamente envolvidos com a queda 
da barragem em Brumadinho, que 
deixou mais de 150 mortos e outros 
desaparecidos. 

II. Namba e Yassuda foram responsáveis 
por fazer a auditoria da estrutura que 
se rompeu. 

III. A Sexta Turma do STJ decidiu revogar 
as prisões por unanimidade entre os 
cinco ministros que participaram do 
julgamento. 

 

Está correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

 

14. “O ministro da Economia, Paulo Guedes, 
sinalizou a governadores em crise 
financeira que pretende flexibilizar o 
entendimento das regras para que possam 
ingressar no programa de recuperação 
destinado a estados em situação 
falimentar.” Até hoje, só o 
_______________conseguiu ser aceito.  

 (www1.folha.uol.com.br) 
 

 Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna acima. 

 

(A) Rio Grande do Sul  
(B) Rio de Janeiro 
(C) Ceará 
(D) Mato Grosso 

 

15. “Unindo uma ditadura do Partido Comunista 
com economia de mercado e com boas 
relações com Estados Unidos e Coreia do 
Norte, o Vietnã foi escolhido para sediar a 
próxima cúpula entre o presidente Donald 
Trump e o ditador

Kim Jong-un, em fevereiro.” (www1.folha.uol.com.br) 

https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2019/02/incendio-atinge-ninho-do-urubu-e-deixa-ao-menos-10-mortos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2019/02/lei-preve-que-cbf-e-fla-podem-ser-responsabilizados-por-incendio-no-ct.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2019/02/por-falta-de-alvara-ct-do-fla-foi-multado-30-vezes-e-lacrado-por-prefeitura.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2019/02/compra-de-terreno-do-ct-foi-viabilizada-com-a-negociacao-de-zico.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2019/02/flamengo-so-poderia-usar-area-incendiada-do-ct-como-estacionamento.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/02/dois-dias-depois-de-decisao-funcionarios-da-vale-e-engenheiros-sao-soltos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/02/dois-dias-depois-de-decisao-funcionarios-da-vale-e-engenheiros-sao-soltos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/02/engenheiro-que-atestou-estabilidade-de-barragem-diz-ter-sido-pressionado-pela-vale.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/02/engenheiro-que-atestou-estabilidade-de-barragem-diz-ter-sido-pressionado-pela-vale.shtml
https://aovivo.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/25/5632-aovivo.shtml
https://aovivo.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/25/5632-aovivo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/engenheiros-e-funcionarios-da-vale-sao-presos-em-operacao-da-promotoria-e-pf.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/01/reforma-da-previdencia-pode-render-economia-de-ate-r-13-tri-diz-guedes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/01/chefe-da-inteligencia-americana-contradiz-trump-sobre-coreia-do-norte.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/01/chefe-da-inteligencia-americana-contradiz-trump-sobre-coreia-do-norte.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/12/crescimento-de-mercados-e-comercio-causa-transformacao-na-coreia-do-norte.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/12/crescimento-de-mercados-e-comercio-causa-transformacao-na-coreia-do-norte.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/01/trump-tera-novo-encontro-com-kim-jong-un-em-fevereiro-diz-casa-branca.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/02/trump-usa-discurso-anual-para-pressionar-democratas-por-financiamento-ao-muro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/02/trump-usa-discurso-anual-para-pressionar-democratas-por-financiamento-ao-muro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/02/trump-usa-discurso-anual-para-pressionar-democratas-por-financiamento-ao-muro.shtml
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Sobre o assunto, é INCORRETO afirmar 
que 

 

(A) o Vietnã é um dos poucos países com 
os quais a Coreia do Norte tem boas 
relações. 

(B) assim como a Coreia do Norte, o 
Vietnã também travou uma sangrenta 
guerra com os Estados Unidos. 

(C) após se recuperar dos estragos da 
guerra, o Vietnã se tornou uma das 
economias de mais rápido crescimento 
na Ásia, apesar de politicamente se 
manter como uma ditadura de partido 
único.  

(D) os laços diplomáticos entre Vietnã e 
Coreia do Norte foram abalados em 
1950. A Coreia do Norte negou o envio 
de militares durante a Guerra de 
Vietnã. 

 

 
16. “Rio e São Paulo enfrentam calor com 

temperaturas recordes. São Paulo está 
vivendo um dos começos de ano mais 
quentes desde que a medição começou a 
ser feita em 1943. E os cariocas vivem o 
janeiro mais quente em 97 anos.” (G1) 

 

 Sobre o assunto, é correto afirmar que 
 

(A) a explicação é um sistema de alta 
pressão no Atlântico Sul que não deixa 
as frentes frias e uma quantidade maior 
de nuvens chegarem.  

(B) o responsável pelo calor intenso é o 
fenômeno climático El Niño, que 
aquece as águas profundas do Oceano 
Índico.  

(C) o responsável pelo calor intenso é o 
fenômeno climático La Niña que, 
oposto ao El Niño, consiste no aumento 
da temperatura da superfície das águas 
do Oceano Pacífico Tropical Central e 
Oriental.  

(D) a explicação é a inversão térmica, um 
fenômeno natural que ocorre 
principalmente nos grandes centros 
urbanos industrializados. Ele consiste 
no impedimento de circulação do ar 
quente (mais denso) devido à uma 
camada de ar frio (menos denso), o 
que provoca alteração da temperatura. 

Este fenômeno ocorre principalmente 
durante o verão. 

 

17. “Horário de verão é polêmica no Brasil e no 
mundo; na Europa, maioria é contra.” (G1) 

 

Sobre o assunto, analise as assertivas 
abaixo. 
 

I. União Europeia fez consulta pública. 
Ministério de Minas e Energia parou de 
divulgar o quanto o Brasil economiza 
de energia porque é um valor pequeno. 

 II. Em geral, o horário de verão começa 
em outubro. Mas, para não coincidir 
com a data das eleições, o ex-
presidente Michel Temer assinou 
um decreto adiando o período para 
novembro, em 2018. 

III. Quando começa o horário de verão no 
Brasil, termina o dos Estados Unidos. 
Lá, a população também se divide 
sobre a necessidade da mudança e, na 
Europa, o horário diferente acabou em 
outubro.   

 

Está correto o contido em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

 

18. Uma de suas principais bandeiras durante a 
campanha, o presidente Jair Bolsonaro 
(PSL) assinou, em janeiro, o decreto que 
facilita a posse de armas no Brasil. Acerca 
do assunto, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O texto estende o prazo de validade do 
registro de armas de 2 para 5 anos e 
cria pré-requisitos objetivos que 
precisam ser apresentados a um 
delegado da Polícia Federal para 
autorização da posse.  

(B) O governo incluiu um trecho que 
renova automaticamente por cinco 
anos do registro das pessoas que 
estão em situação regular, mas que 
haviam obtido a validade pela 
legislação anterior, de um ano. 

(C) Há a exigência de que pessoas que 
tenham crianças, adolescentes ou 
pessoas com deficiência mental em

https://g1.globo.com/economia/noticia/horario-de-verao-comecara-em-novembro-e-nao-mais-em-outubro-a-partir-de-2018-informa-planalto.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/horario-de-verao-comecara-em-novembro-e-nao-mais-em-outubro-a-partir-de-2018-informa-planalto.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/pro-armas-veem-timidez-em-decreto-de-bolsonaro-criticos-preveem-piora-da-violencia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/pro-armas-veem-timidez-em-decreto-de-bolsonaro-criticos-preveem-piora-da-violencia.shtml
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 casa apresentem uma declaração de 
que a residência possui cofre ou local 
seguro com tranca para 
armazenamento.  
 

(D) O porte é permitido apenas para 
membros de Forças Armadas, 
polícias, guardas, agentes 
penitenciários, empresas de 
segurança privada e cidadãos que 
apresentem certificado de curso de 
tiro. 

 

19. No dia 10 de fevereiro, cerca de 45 mil 
pessoas participaram de uma 
manifestação convocada por partidos de 
direita em ___________ para exigir a 
renúncia do presidente do governo, Pedro 
Sánchez, e pedir a realização de eleições 
antecipadas. 

 (https://g1.globo.com) 
 

Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna acima. 

 

(A) Madri  
(B) La Paz 
(C) Havana 
(D) Buenos Aires 

 

20. No dia 02 de fevereiro, o Senado decidiu 
anular a votação para presidente da Casa 
e realizar nova votação. Assinale a 
alternativa que apresenta o motivo.  

 

(A) O candidato vencedor desistiu da 
candidatura. 

(B) A quantidade de cédulas depositadas 
na urna era superior ao número total 
de senadores. 

(C) O candidato mais votado, Fernando 
Collor, não apresentou toda a 
documentação necessária e, portanto, 
não poderia disputar. 

(D) O candidato mais votado, Renan 
Calheiros, não tinha ficha limpa, 
portanto, não poderia assumir. 
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