
 
 
 

Processo Seletivo de Estágio 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

ENSINO MÉDIO/TÉCNICO 
EDITAL 01/2019 

  
 
Nome:                          RG            
 

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

1. Verifique se este Caderno de Questões corresponde 
com o Grupo preposto em Edital e que você está 
matriculado, caso não seja, solicite a substituição para 
o fiscal da sala. Em caso de realizar a prova para o 

Grupo incorreto, não será realizada Substituição pós 
prova. 

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

3. Cada candidato receberá um Caderno de Questões e 
uma Folha de Resposta que deverá preencher com 
seus dados 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 1 

hora, não havendo, por qualquer motivo, prorrogação 

em virtude de afastamento de candidato da sala. 

7. 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. 

8. 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; 

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

9. Os gabaritos serão divulgados no site 

www.ciee.org.br em 11/03/2019. 

10. Os recursos referentes às questões aplicadas nas 
provas e respectivas respostas corretas 
publicadas em gabarito provisório, só serão 

aceitos, no dia 12/03/2019. O candidato deve 
preencher o formulário, conforme modelo 
disponível para download no site www.ciee.org.br 
e enviar no e-mail 
atendimento.taubate@ciee.org.br. 

11. 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. 

12. Serão elaboradas listas de classificação, divididas 

por curso em ordem decrescente de pontos 
obtidos. 

13. Não será fornecido ao estudante comprovante de 

classificação no processo seletivo, valendo, para 
esse fim, as listas de classificação divulgadas no 
site www.ciee.org.br. O resultado definitivo será 
divulgado a partir 25/03/2019, na web site 

www.ciee.org.br. 
14. É de inteira responsabilidade do candidato, 

acompanhar a publicação de todos os atos, 
Editais e comunicados referentes a este processo 
seletivo devendo manter atualizados seus dados 

cadastrais junto a esta instituição. 
15. O CIEE não informará classificação e andamento 

do processo via telefone. O candidato deverá 
acompanhar as listas pessoalmente na Recepção 
da Unidade mais próxima ou aguardar 

convocação. 

16. A participação no processo seletivo implica na 
concordância com todas as normas e condições 

contidas no Edital de Seleção n. 01/2019. 
 



     LÍNGUA PORTUGUESA (10 QUESTÕES)

 
 
01. De acordo com a grafia correta, assinale a alternativa que preenche as 

lacunas em branco: 
 
"A ___ de uma guerra nuclear provoca uma grande ___ na humanidade 
e a deixa ___ quanto ao futuro.” 
 

a) expectativa - tensão - hesitante 
b) espectativa - tensão - exitante 
c) espectativa - tenção – exitante 
d) espectativa - tenção – hesitante 

 
02. De acordo com a grafia correta, assinale a alternativa que preenche as 

lacunas em branco: 
 
“Na ___ plenária estudou-se a ___ de direitos territoriais a 
estrangeiros.” 
 

a) sessão – cessão 
b) sessão – seção 

c) seção – cessão 

d) seção - sessão 

 
03. Na série abaixo há um erro de ortografia no emprego do "z". Assinale-

o: 
 

a) assaz 
b) algoz 
c) giz 

d) aniz 

 
04. No trecho “que atingiu seu ápice com a enxurrada de biografias, 

artigos e filmes sobre Steve Jobs, por exemplo", a expressão 
sublinhada pode ser substituída, sem causar alteração de sentido, por: 

 
a) fim 
b) apogeu 
c) intuito 
d) fundamento 
 
05. Há uma alternativa errada. Assinale-a: 

 
a) cozer = cozinhar; coser = costurar 
b) imigrar = sair do país; emigrar = entrar no país 
c) comprimento = medida; cumprimento = saudação 
d) consertar = arrumar; concertar = harmonizar 

 
06. Assinale a única alternativa em que a divisão silábica está correta: 

 
 

a) ar-gu-i-u 
b) e-ni-gma 
c) ex-su-dar 
d) que-i-jo 
 
 
07. (Acep) Marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de 

divisão silábica: 
 

a) E-pi-lé-p-ti-co, res-sen-ti-men-to, es-mi-u-çar, chã-o, bi-ó-gra-fos, e-xa-us-

tão; 

b) E-pi-lép-ti-co, re-ssen-ti-men-to, es-miu-çar, chão, bió-gra-fo, ex-aus-tão; 

c) E-pi-lép-ti-co, res-sen-ti-men-to, es-mi-u-çar, chã-o, bi-ó-gra-fos, e-xa-us-tão; 

d) E-pi-lép-ti-co, res-sen-ti-men-to, es-mi-u-çar, chão, bi-ó-gra-fos, e-xaus-tão; 

08. Assinale a opção que completa as lacunas de forma correta. 
 
Eu não fui à reunião __________ estava cansada e não entendo __________ 
isso está sendo criticado por todos. __________ falam todos sobre isso? 
__________? 

 
a) porque, por quê, porquê, por quê 
b) por que, porquê, por que, porquê 
c) porque, por que, por que, por quê 
d) porque, por quê, por que, porque 

 

09.  Indique em qual frase o uso de “porque” está correto. 
 

a) Porque você está gritando comigo? 

b) Vou embora porque estou muito cansada. 

c) Alguém que me diga o porque de tanta confusão! 

d) A Helena sabe porque foi chamada à direção? 

 
10.  Leia a tirinha a seguir e responda: 
 

 
 
Observe as palavras em destaque nas falas da Mônica transcritas a seguir: 
 
“Sete e sete são quatorze, com MAIS sete vinte e um...” 
“Tenho sete namorados, MAS não gosto de nenhum!” 
 
Agora assinale corretamente a opção que preenche as lacunas abaixo: 
 

“__________, sinônimo de PORÉM, é usado para indicar oposição; 
_____, contrário de MENOS, é usado para indicar quantidade ou 
intensidade”. 
 

a) mas – mais 

b) mas – mas 

c) mais – mas 

d) mais – mais 

 

MATEMÁTICA (05 QUESTÕES) 

 
11. (Prefeitura de Bom Retiro ) Os símbolos romanos XXX equivalem a qual 

número? 
 

a) 30 
b) 3 
c) 303 
d) 300 
 
12. (FGV – Prefeitura de Niterói – Fiscal de Posturas) Mauro comprou duas 

canetas e três borrachas por R$37,50. Fátima comprou, na mesma loja, 
três canetas e quatro borrachas por R$54,00. Nessa loja todas as 
canetas têm o mesmo preço; também têm o mesmo preço; também têm 
o mesmo preço todas as borrachas. Nessa mesma loja, cinco canetas e 
duas borrachas custam: 

 
 

 



 
a) R$87,50 

b) R$82,00 

c) R$77,00 

d) R$69,00 

 
13. Qual deve ser a altitude do balão para que sua distância ao topo do 

prédio seja de 10km? 
 

 
 
a) 6 Km 
b) 6.200 m 
c) 11.200 m 
d) 4 Km 
 
14. A fração equivalente a 15/24 que tem numerador 10 é: 

 
a) 10/13 
b) 10/8 
c) 10/16 
d) 5/10 

 
 

15. (Prefeitura de Bom Retiro) Os símbolos romanos XVII equivalem a qual 
número? 

 
a) 107 
b) 1052 
c) 352 
d) 17 
 

CONHECIMENTOS GERAIS (05 QUESTÕES) 

 
 

16. Qual o motivo da condenação de Luís Inácio Lula da Silva? 
 

a) Recebimento de apartamento de luxo no Guarujá (SP) como propina na 

Operação Lava Jato 

b) Corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato 

c) Tráfico de influência internacional na Operação Janus 

d) Obstrução da justiça na Operação Lava Jato 

 

17. Quais os quatros países que têm a maior população carcerária do 
mundo? 
 

a) Brasil, Estados Unidos, México e Índia 
b) China, Estados Unidos, Índia e Indonésia 
c) Rússia, Japão, Canadá e China 
d) Estados Unidos, China, Rússia e Brasil 
 
18. Quais palavras preenchem as lacunas abaixo, de acordo com o Hino da 

cidade de Pindamonhangaba? 

 

 

 

 
 
“Encantadora _______  
Linda, _______, sem par!  
Das belas ______ brasílias  
O mais formoso _____” 

 

a) paragem – formosa – plagas – lugar 
b) paisagem – bonita – placas – prado 
c) miragem – feia – pragas – local 
d) contagem – xique – plagas – campo 

 
 
19. Os principais biomas brasileiros são: 
 
a) Manguezal, Pradarias, Amazônia, Caatinga, Cerradão e Campo sujo. 
b) Mata de Várzea, Mata dos Cocais, Mata de Araucárias, Pantanal e Cerrado. 
c) Biomas costeiros, Campos, Pampas, Pradarias e Mata Atlântica. 
d) Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas, Caatinga e Pantanal. 

 
 
20. O clima que caracteriza o Cerrado é: 

  
a) Clima Equatorial. 
b) Clima Tropical de Altitude. 
c) Tropical Continental. 
d) Tropical Úmido. 

 
 


