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1. Verifique se este Caderno de Questões corresponde 
com o curso 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 
2h, 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. Somente será permitido ao candidato retirar-se do 
local de realização das provas , após 1h do inicio da 
prova. Podendo levar o caderno de questões. 

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

10. Os gabaritos serão divulgados no 
sítio do CIEE nos dias 18/03/2019 
(gabarito provisório) e 13/05/2019 
(gabarito definitivo).  

11. Os recursos referentes às questões aplicadas nas 
provas e respectivas respostas corretas publicadas 
em gabarito provisório, só serão aceitos, até 17h00 
(horário de Brasília) do dia 19/03/2019. O candidato 
deve preencher o formulário, conforme modelo 
disponível para download no sítio do CIEE na internet 
(www.ciee.org.br) e enviar no endereço de e-mail 
recursoestagiariotre@ciee.org.br. 

12. 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. 

13. Serão elaboradas listas de classificação, divididas por 
curso e local de estágio, em ordem decrescente de 
pontos obtidos. 

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

15. O resultado definitivo será divulgado a partir 
13/05/2019, no sítio do CIEE na internet. 

16. O processo seletivo terá validade de 1 (um) ano, 
podendo ser prorrogado a critério do Tribunal. 

17. 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 sítio do Centro de Integração 
Empresa Escola – CIEE www.ciee.org.br, devendo 
manter atualizados seus dados cadastrais junto a esta 
instituição. 

18. 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 

http://www.ciee.org.br/
http://www.ciee.org.br/
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 LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia o texto abaixo para responder às questões 
1 e 2. 

“No ano passado... 

Já repararam como é bom dizer "o ano 

passado"? É como quem já tivesse atravessado um 

rio, deixando tudo na outra margem... Tudo sim, 

tudo mesmo! Porque, embora nesse "tudo" se 

incluam algumas ilusões, a alma está leve, livre, 

numa extraordinária sensação de alívio, como só se 

poderiam sentir as almas desencarnadas. Mas, no 

ano passado, como eu ia dizendo, ou mais 

precisamente, no último dia do ano passado, 

deparei com um despacho da Associated Press em 

que, depois de anunciado como se comemoraria, 

nos diversos países da Europa, a chegada do Ano 

Novo, informava-se o seguinte, que bem merece um 

parágrafo à parte: "Na Itália, quando soarem os 

sinos à meia-noite, todo mundo atirará pelas janelas 

as panelas velhas e os vasos rachados". Ótimo! O 

meu ímpeto, modesto mas sincero, foi atirar-me eu 

próprio pela janela, tendo apenas no bolso, à guisa 

de explicação para as autoridades, um recorte do 

referido despacho.  

Mas seria levar muito longe uma simples 

metáfora, aliás praticamente irrealizável, porque 

resido num andar térreo. E, por outro lado, 

metáforas a gente não faz para a Polícia, que só 

quer saber de coisas concretas. Metáforas são para 

se aproveitar em versos... Atirei-me, pois, 

metaforicamente, pela janela do tricentésimo-

sexagésimo-quinto andar do ano passado.  

Morri? Não. Ressuscitei. Que isto da passagem 

de um ano para outro é um corriqueiro fenômeno de 

morte e ressurreição - morte do ano velho e sua 

ressurreição como ano novo, morte da nossa vida 

velha para uma vida nova.” 

(Mário Quintana) 
 

1. De acordo com o texto, é correto afirmar 
que: 

(A) o personagem, apesar de morar no 
trigésimo quinto andar, achava impraticável 
atirar-se pela janela. 

(B) o trecho “Atirei-me, pois, metaforicamente, 
pela janela do tricentésimo-sexagésimo-
quinto andar do ano passado” faz 
referência aos trezentos e sessenta e cinco 
dias do ano. 

(C) para Quintana, a chegada de um novo ano 
é como atravessar um rio com a bagagem. 

(D) o despacho da Associated Press 
estimulava, mesmo que indiretamente, 
atitudes suicidas, conforme afirmado pelo 
personagem. 

 
2. Assinale a alternativa em que a palavra em 

destaque está no mesmo tempo e modo 
verbal que o termo destacado abaixo. 
 
“(...) deparei com um despacho da Associated 
Press(...)” 

(A) Morri? Não. Ressuscitei.  

(B) Mas, no ano passado, como eu ia dizendo 
(...) 

(C) "Na Itália, quando soarem os sinos à meia-
noite, todo mundo atirará pelas janelas as 
panelas velhas e os vasos rachados". 

(D) (...) depois de anunciado como se 
comemoraria (...) 

 

3. Assinale a alternativa em conformidade com 
o novo acordo ortográfico. 
(A) Já tomei um antiinflamatório. 
(B) Ela comprou uma mini-saia. 
(C) Passei apenas um antisséptico e 

melhorou. 
(D) Essa é uma re-edição da revista. 

 
4. Assinale a alternativa em conformidade com 

a norma-padrão da língua portuguesa no 
que diz respeito à ortografia. 
(A) Não mecheriam nas coisas dele sem 

autorização. 
(B) Concerteza não era motivo para desistir da 

festa. 
(C) Todos estavam felizes, exceto Alexandre. 
(D) Começou a chover derrepente. 

 
5. Assinale a alternativa correta com relação 

ao pronome. 
  

(A) Não há mais expectativas entre mim e ti. 
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(B) Aquele é o livro cuja folhas estão 
amareladas. 

(C) Percebi que a roupa estava apertada 
quando eu se vesti. 

(D) Lá não tem nada para mim fazer. 

 
6. Assinale a alternativa em conformidade com 

a norma-padrão da língua portuguesa no 
que se refere à acentuação. 
(A) Muito antes da chegada dos portugueses, 

o cajú já era alimento básico de algumas 
populações. 

(B) Nessa palavra não há hífen. 
(C) Poucas pessoas sabem, mas a melância é 

uma fruta absolutamente importante para a 
nossa saúde. 

(D) Acabou a água de côco? 

 
7. Assinale a alternativa INCORRETA no que 

se refere à concordância verbal. 
(A) Grande número dos fãs se retirou. 
(B) Ele foi um dos que mais chorou. 
(C) Nem arrogância nem prepotência são bem 

recebidos. 
(D) Haviam muitos doces naquele casamento. 

 
8. Quanto à pontuação, está CORRETA a frase 

contida em: 
(A) Thais afirmou que não dormirá nesse 

carnaval. Já, Isa, duvida que isso 
aconteça.  

(B) Já aprendeu a dirigir, Camilla? 
(C) Leko e Leandro, disseram que vão 

fotografar o evento mas, vai dar tempo? 
(D) Temos duas pessoas, com o nome 

Rodrigo, na festa. Qual deles tem 
sobrenome Paulon? 

 
9. Analise a frase abaixo. 

Chegamos no lugar indicado por eles. 
 De acordo com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa, a frase acima apresenta um ERRO 
de 

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

 
10. Assinale a alternativa que apresenta a 

correta flexão nominal. 
(A) O conceito tinha mais de uma 

abordagems. 
(B) Pedro ainda tinha atitudes juvenils. 
(C) O respeito é obrigação de todos os 

cidadões. 

(D) A promoção era três hambúrgueres pelo 
preço de dois. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
11. De acordo com o disposto na Lei nº 11.788, 

estágio é ato ___________ escolar 
__________________, desenvolvido no 
ambiente de trabalho, que visa à preparação 
para o trabalho produtivo de educandos que 
estejam frequentando o ensino regular em 
instituições de educação superior, de 
educação profissional, de ensino médio, da 
educação especial e dos anos finais do 
ensino fundamental, na modalidade 
profissional da educação de jovens e 
adultos.  
 
Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as respectivas lacunas acima. 
 
(A) educativo / supervisionado 
(B) profissional / não supervisionado 
(C) formativo / não supervisionado 
(D) administrativo / supervisionado 

 
12. A jornada de atividade em estágio será 

definida de comum acordo entre a 
instituição de ensino, a parte concedente e o 
aluno estagiário ou seu representante legal, 
devendo constar do termo de compromisso 
ser compatível com as atividades escolares 
e não ultrapassar: 
(A) 5 (cinco) horas diárias e 25 (vinte e cinco) 

horas semanais, no caso de estudantes do 
ensino superior, da educação profissional 
de nível médio e do ensino médio regular.  

(B) 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas 
semanais, no caso de estudantes do 
ensino superior, da educação profissional 
de nível médio e do ensino médio regular.  

(C) 7 (sete) horas diárias e 35 (trinta e cinco) 
horas semanais, no caso de estudantes do 
ensino superior, da educação profissional 
de nível médio e do ensino médio regular.  

(D) 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas 
semanais, no caso de estudantes do 
ensino superior, da educação profissional 
de nível médio e do ensino médio regular.  

 
13. “A reunião entre o presidente dos Estados 

Unidos, Donald Trump, e o líder  
_______________, Kim Jong-un, terminou 
nesta quinta-feira, 28, antes do previsto 
e sem acordo, segundo a Casa Branca. 
(www.terra.com.br) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugueses
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alimento
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Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna acima. 
(A) de Taiwan. 
(B) da China 
(C) da Coreia do Sul  
(D) da Coreia do Norte 

 
14. Assinale a alternativa que apresenta o país 

em que foi dada uma ordem, pelo 
presidente, para que a fronteira com o Brasil 
fosse fechada, dando início a uma série de 
desentendimentos e enfrentamentos entre 
manifestantes e militares. 
(A) Argentina  
(B) Colômbia 
(C) Venezuela 
(D) Peru 

 
15. No dia 24 de fevereiro, foi transmitida a 91ª 

cerimônia do Oscar. Diferentemente de 
todas as anteriores, foi a primeira vez que: 
 
(A) não houve ganhador para a categoria 

“Melhor Filme”. 
(B) duas pessoas ganharam o mesmo troféu. 
(C) a cerimônia foi transmitida sem um 

apresentador principal. 
(D) não houve troféu entregue aos 

ganhadores. 

 
16. O presidente Jair Bolsonaro entregou ao 

Congresso, no dia 20 de fevereiro, a 
proposta do governo para a reforma da 
Previdência. Na iniciativa privada, de acordo 
com as novas regras propostas,  

 
(A) só existirá aposentadoria por idade. 
(B) só existirá aposentadoria por tempo de 

contribuição.  
(C) a idade mínima será de 60 anos para 

todos. 
(D) a idade mínima será de 65 anos para 

todos. 

 
17. “No mês de fevereiro, em 27 horas, o Corpo 

de Bombeiros registrou 665 ocorrências 
para quedas de árvores na cidade de São 
Paulo e Região Metropolitana.” (G1) 
Sobre o assunto, é correto afirmar que: 
 
(A) a chuva constante provoca o 

encharcamento do solo. As árvores 
absorvem essa água, que gera um peso 
maior na estrutura, altera seu centro de 
gravidade, resultando na queda. 

(B) a explicação é bastante simples: pouca 
água e muito espaço.  

(C) em grandes espaços como parques, onde 
a vegetação não teve sua área limitada 
pelo concreto, o índice de queda é maior. 

(D) pela baixa ocorrência de chuva nessa 
época, o solo seco racha e não segura as 
raízes das árvores. 

 
18. “MEC desiste de pedir vídeos de alunos 

durante Hino Nacional por questões 
técnicas e de segurança”. (G1) 

 Sobre a notícia acima assinale a alternativa 
correta. 
(A) O ministro da educação atualizou nova 

legislação quanto à obrigatoriedade do 
hino nas escolas públicas, por entender 
que faz parte da obrigação cidadã do 
estabelecimento de ensino público. 

(B) Ministério da Educação cancelou a 
obrigatoriedade do hino nas escolas 
particulares; quanto às públicas, segue 
sendo obrigatório. 

(C) Ministério da Educação enviou e-mail para 
as escolas pedindo a leitura de uma carta 
do ministro, seguida da execução do Hino 
Nacional. Crianças seriam filmadas 
durante o ato. 

(D) Ministério da Educação proibiu a execução 
do hino nas escolas, por entender ferir o 
princípio da laicidade. 

 
19. Na quarta-feira, 27 de fevereiro, os dois 

países entraram em conflito pela região 
da Caxemira. Assinale a alternativa que os 
apresenta. 
(A) China e Coreia do Sul. 
(B) Índia e Paquistão. 
(C) Estados Unidos e Rússia. 
(D) Síria e Afeganistão. 

 
20. “Trecho de mais de 300 quilômetros do Rio 

Paraopeba está morto, diz SOS Mata 
Atlântica.” (G1) 

 
 Sobre a notícia acima, é correto afirmar que: 

(A) as águas foram contaminadas pela alta 
quantidade de rejeitos que chegam através 
do esgoto das principais indústrias da 
cidade litorânea. 

(B) pela falta de chuva na região nordeste, as 
águas do rio secaram. 

(C) as águas do Rio secaram por conta da 
alteração de seu curso natural, com a sua 
transposição.  
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(D) as águas foram contaminadas pela lama 
da barragem da Vale em Brumadinho, que 
se rompeu em janeiro. 

 
MATEMÁTICA 

21. Bruno produz 80 cadernos por dia, 
trabalhando por 8 horas. Em determinado 
dia, precisou sair mais cedo. Sabendo que 
ele produziu 50 cadernos, Bruno trabalhou 
por: 
(A) 4 horas. 
(B) 4,5 horas. 
(C) 5 horas. 
(D) 5,5 horas. 

 
22. Um caminhão gasta 5 horas para percorrer 

determinado trajeto a uma velocidade de 48 
km/h. Na última viagem, resolveu percorrer 
o mesmo trajeto a uma velocidade de 60 
km/h. Nessas condições, cumpriu esse 
percurso em: 
(A) 2,5 horas. 
(B) 3 horas. 
(C) 3,5 horas. 
(D) 4 horas. 

 
23. Gustavo foi a um restaurante e deu 10% de 

gorjeta ao garçom. Considerando que o 
valor da conta foi R$ 200,00, ele pagará de 
gorjeta: 
(A)  R$ 10,00. 
(B)  R$ 20,00. 
(C) R$ 30,00. 
(D) R$ 40,00. 

 
24.  Para descobrir a quantidade de bolinhos 

vendidos em sua padaria, Robson utilizou a 
quantidade inicial de 230 bolinhos, a 
quantidade de 6 bolinhos que sobraram ao 
fim do dia, usou X para simbolizar a 
quantidade que vendeu e somou os 35 
bolinhos que precisou fazer durante o dia, 
montando a seguinte equação: 

 230 – x + 35 = 6 
 Ao solucionar o cálculo, descobriu que 

vendeu o total de 
(A) 239 bolinhos. 
(B) 254 bolinhos. 
(C) 259 bolinhos. 
(D) 265 bolinhos. 

 
25. Em uma loja, foram embaladas 750 camisas. 

Mariana dividiu o serviço igualmente entre 5 
funcionários, assim, cada um embalou: 
(A) 150 camisetas. 
(B) 155 camisetas. 

(C) 160 camisetas. 
(D) 175 camisetas. 

 
26. Em um dia, Paulo recebeu 457 e-mails, e, até 

o meio dia, já havia respondido 169. 
Sabendo que não recebeu mais nenhum até 
o final do dia, restaram: 
(A) 234 e-mails. 
(B) 256 e-mails. 
(C) 288 e-mails. 
(D) 297 e-mails. 

 
27. Vitor comprou 5 jogos em um site, pagando 

o valor de R$ 43,80 em cada um. Portanto, 
ele gastou, no total: 
(A) R$ 219,00. 
(B) R$ 225,00. 
(C) R$ 237,00. 
(D) R$ 259,00. 

 
28. Juliana foi ao salão de beleza e pagou R$ 

40,00  pelo corte, R$ 34,90 pela escova e R$ 
45,00 pela manicure. Sua conta nesse salão 
totalizou em: 
(A) 109,90. 
(B) 119,90. 
(C) 128,90. 
(D) 135,90. 

 
29. Uma costureira precisava de 3,5 metros de 

tecido para fazer um vestido. Ao chegar na 
loja, descobriu que vendiam os tecidos em 
centímetros. Assim, ela pediu: 
(A)  3,5 cm de tecido. 
(B)  3.500 cm de tecido. 
(C)  35 cm de tecido. 
(D)  350 cm de tecido. 

 
30. Considerando a sequência a seguir, o 

número representado por X é: 
 

11 19 27 35 X 

 
(A) 39. 
(B) 43. 
(C) 47. 
(D) 50. 
 

 


