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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

ENSINO SUPERIOR 
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, nos dias 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, no 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.  Está correto o emprego do elemento sublinhado em: 

 
a) Não há uma razão única porque se explique essa idolatria 
b) Muitos se perguntam porquê ocorre culto obsessivo 
c) E esse culto obsessivo da juventude, ocorre por quê? 
d) Diga-me porque ocorre tamanha idolatria dos jovens. 

 
02.  “No Brasil, a falta de educação entre as pessoas vem aumentando. 

Por uma ________, ainda que superficial, podemos _______ com 
________ a falta de um ________ de discrição dos _______ de pais 
despreparados para educá-los.” 
 
As palavras que preenchem respectivamente, as lacunas do texto 
acima estão corretamente grafadas em: 
 

a) análise - enxergar - clareza - gesto - discípulos 
b) análise - enchergar - claresa - gesto - dicipulos 
c) análise - enchegar - clareza - jesto - disípulos 
d) análize - enxergar - claresa - jesto - discípulos 
 
03. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas 

corretamente: 
 

a) paralisar, pesquisar, ironizar, deslizar 
b) alteza, empreza, francesa, miudeza 
c) cuscus, chimpanzé, encharcar, encher 
d) incenso, abcesso, obsessão, Luís 
 
04. (CESCEA) Marque a única opção em que todas as palavras estejam 

completas com x. 
 
a) en__oval, __ingar, cai__eiro, en__ugar, __ícara 
b) pu__ar, a__atar, en__ovia, in__ado, a__incalhar 
c) pi__e, dei__ar, en__ugar, __adrez, bai__o 
d) __u__u, amei__a, cartu__o, deslei__ada, trou__a 
 
05. (F. São Marcos-SP) Assinale a alternativa cujas palavras estão todas 

corretamente grafadas: 
 

a) pajé, xadrês, flecha, misto, aconchego 
b) abolição, tribo, pretensão, obsecado, cansaço 
c) gorjeta, sargeta, picina, florescer, consiliar 
d) xadrez, ficha, mexerico, enxame, enxurrada 

 
06. Os sinônimos de exilado, assustado, sustentar e expulsão são, 

respectivamente: 
 

a) degredado, espavorido, suster e proscrição. 
b) degradado, esbaforido, sustar e prescrição. 
c) degredado, espavorido, sustar e proscrição. 
d) degradado, esbaforido, sustar e proscrição. 
 
 
07. O apaixonado rapaz ficou extático diante da beleza da noiva. A palavra 

destacada é sinônima de: 
 

a) imóvel 
b) admirado 
c) firme 
d) sem respirar 

 
08. (FMU) Quando você afirma que enterrou “no dedo um alfinete”, que 

embarcou “no trem” e que serrou “os pés da mesa”, recorre a um tipo 
de figura de linguagem denominada: 

 
a) metonímia 
b) antítese 

c) catacrese 
d) paródia 
 
09. (Cesgranrio-RJ) Assinale a frase em que à ou às está mal empregado. 

 
a) Amores à vista. 
b) Submeteram o amor à provações difíceis. 
c) Desobedeci às limitações sentimentais. 
d) Estava meu coração à mercê das paixões. 
 
10. Tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção em que a 

forma verbal está errada: 
 

a) Existem na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do 
homem. 

b) Podem provocar sérias lesões hepáticas, os defensivos agrícolas à base de 
DDT. 

c) Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os 
agrotóxicos. 

d) Persistem por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos dos 
inseticidas clorados. 

 

MATEMÁTICA (05 QUESTÕES) 

 
11. Quanto tempo levariam 10 homens para furar um buraco que 40 

homens furaram em 80 horas? 
 

a) 160 horas 
b) 180 horas 
c) 320 horas 
d) 640 horas 
 
12. Numa comunidade de 1000 habitantes, 400 são sócios de um clube A, 

300 de um clube B e 200 de ambos. Escolhendo-se uma pessoa ao 
acaso, qual é a probabilidade dessa pessoa ser sócia do clube A ou de 
B? 
 

a) 45% 
b) 70% 
c) 50% 
d) 60% 
 
13. Qual montante teremos em 4 meses se aplicarmos um capital inicial de 

R$5.000,00 a um juros simples de 5% ao mês? 
 
a) R$5.250,00 
b) R$6.000,00 
c) R$5.750,00 
d) R$5.500,00 
 
14. Um círculo tem perímetro igual a 314 cm. Sabendo que o lado de um 

hexágono regular tem a mesma medida que o raio desse círculo, 
calcule o perímetro do hexágono regular. Considere π = 3,14. 
 

a) 50 cm 
b) 60 cm 
c) 100 cm 
d) 300 cm 

 
15. Em um concurso, 520 candidatos se inscreveram. No dia da prova 

apenas 364 candidatos compareceram. Neste caso, qual foi a 
porcentagem dos candidatos que faltaram a prova? 
 

a) 45% 
b) 30% 
c) 28% 
d) 40% 

ANULADA 



CONHECIMENTOS GERAIS (05 QUESTÕES) 

 
 

16. Qual das alternativas traz uma das medidas do presidente Trump que 
causaram polêmica? 
 

a) Construção de um muro na fronteira com o Canadá 
b) Cessação de Acordo de Comércio Livre (ACL) entre os Estados Unidos e 

Israel 
c) Saída do Acordo de Paris 
d) Saída da OTAN - Organização do Tratado do Atlântico Norte 

 

17. Eva Braun era o nome da esposa de qual destas personalidades 
conhecidas pela sua crueldade? 
 

a) Adolf Hitler 
b) Benito Mussolini 
c) Josef Stalin 
d) Augusto Pinochet 
 
18. Qual a doença sexualmente transmissível que virou surto no Brasil em 

2017? 
 

a) Febre amarela 
b) Zika 
c) Sífilis 
d) Hepatite B 

 
 
19. Quais as consequências para o Brasil decorrentes da crise na 

Venezuela? 
 
a) Sobrecarregamento no sistema público de saúde em Roraima 
b) Fortalecimento do Mercosul 
c) Aumento de de mão de obra 
d) Aumento de participação de investimentos estrangeiros 

 
 
20. Analise o trecho do hino da cidade de Pindamonhangaba: 

 
“Céu azul _________, 
Vargens ________ de flores, 
______ de eterna verdura 
Mil encantos, mil ________!” 
 
Qual alternativa preenche corretamente as lacunas em branco? 
  

a) pintado - descobertas - campos - temores 
b) estrelado - cobertas - prados - primores 
c) minguado - cobertas - terrenos - amores 
d) estrelado - descobertas - campos - primores 

 
 


