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GGOOVVEERRNNOO  DDOO  EESSTTAADDOO  DDEE  SSÃÃOO  PPAAUULLOO  
 

Caderno de Questões 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 

Data: 31/03/2019 - Horário: Das 09:00 às 12:00  
Número de questões: 30 (trinta) 

 

 

 
1. 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. 

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 
3(TRÊS) 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 início da prova levando o 
caderno de questões, sob pena de ser desclassificado 
do certame. 

8. 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. 

9. Terá sua prova anulada e será automaticamente 
eliminado do processo o candidato que, durante a 
realização da prova: 
 

a) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais 
para a sua realização; 

b) utilizar qualquer meio de consulta, como livros ou 

anotações, incluindo telefones celulares ou 

quaisquer outros aparelhos eletrônicos;  

c) retirar-se da sala antes do prazo indicado no item 

4.16 do edital; 

d) ausentar-se do recinto da prova, a não ser 

momentaneamente, em casos especiais e desde 

que na companhia do fiscal da prova; 

e) fizer anotação de informação relativa às suas 

respostas em qualquer meio que não os 

permitidos; 

f) recusar-se a entregar o Cartão de Respostas ao 

término do tempo destinado à sua realização; 

g) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o 

Cartão de Respostas. 

 
10. Os gabaritos serão divulgados no site do CIEE nos 

dias 01/04/2019 (gabarito provisório) e 13/05/2019 
(gabarito oficial).  

11. Os recursos referentes às questões aplicadas nas 
provas e respectivas respostas corretas publicadas 
em gabarito provisório, só serão aceitos, no dia 
02/04/2019, e deverão ser enviados no e-mail 
recursosgovernodoestado@ciee.org.br, conforme 
modelo disponível para download no site do CIEE na 
internet (www.ciee.org.br), no link do processo 
seletivo. 

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 2 listas de classificação, divididas 
por, pessoa com deficiência e lista geral. 

14. 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. 

15. O resultado definitivo será divulgado no dia 
24/05/2019, no site do CIEE na internet. 

16. O processo seletivo terá validade de um ano, a contar 
da data de publicação do resultado. 

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 site 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 

mailto:recursosgovernodoestado@ciee.org.br
http://www.ciee.org.br/
http://www.ciee.org.br/
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Conhecimentos Gerais 
  
1. “O Ministério da Mulher, da Família e 

dos Direitos Humanos adiou a 
divulgação da medida provisória que 
pretende regulamentar o homeschooling 
no País. Hoje, 15 de fevereiro, se 
encerrava o prazo previsto pela própria 
ministra Damares Alves para a 
finalização do texto.” (Estadão) 

 

Sobre o assunto, é correto afirmar que: 
 

(A) o temor de eventuais contestações 
jurídicas foi uma das razões para o 
adiamento. 

(B) no ano passado, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) determinou que a 
educação domiciliar fosse legalizada e 
a decisão foi aprovada no Congresso 
Nacional. 

(C) não há impedimento para tal 
modalidade na Lei de Diretrizes de 
Bases da Educação ou em qualquer 
outra legislação brasileira, não 
podendo os pais serem acusados de 
crime de abandono intelectual.  

(D) caso a modalidade seja legalizada, não 
haverá obrigatoriedade de avaliação 
dos alunos que a praticarem. 

 

2. Pela 20ª vez na história, a estação 
primeira de Mangueira foi a campeã do 
Grupo Especial do carnaval do Rio. 
Sobre o assunto, assinale a alternativa 
correta: 

 

(A) No desfile da Mangueira, negros e 
índios foram reconhecidos como os 
grandes heróis da nossa história. 

(B) O desfile fez alusão à importância da 
contribuição europeia para o país. 

(C) O enredo exaltou os portugueses e 
grandes navegadores. 

(D) A escola fez uma homenagem aos 
jesuítas e suas expedições. 

 

3. “Imposto de Renda 2019: prazo para 
entregar declaração começa nesta 
quinta, 07 de março.” (G1) 

 

 Sobre o assunto, analise as proposições 
abaixo: 

 

I. Os contribuintes que estiverem 
obrigados a apresentar o IR neste 
ano precisam fazer isso até 30 de 
abril. 

II. Os contribuintes que enviarem a 
declaração no início do prazo, sem 
erros, omissões ou inconsistências, 
receberão mais cedo as restituições 
do Imposto de Renda.  

III. A multa para o contribuinte que não 
fizer a declaração ou entregá-la fora 
do prazo será de, no mínimo, R$ 
255,80. O valor máximo corresponde 
a 35% do imposto devido. 

 

Está correto o contido em 
 
(A)  I, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

 

4.  “Em março, um avião Boeing 737 
caiu com 149 passageiros e oito 
tripulantes a bordo. É a segunda 
aeronave do modelo MAX 8 a cair nos 
últimos cinco meses”. O voo ET 302 caiu 
perto da cidade de Bishoftu, 62 
quilômetros a sudeste da capital da: 

 

(A) Etiópia. 
(B) Líbia. 
(C) Argélia. 
(D) Tunísia. 

 

5.  Pouco mais de um mês após a tragédia 
de Brumadinho (MG), o ministro de 
Minas e Energia, almirante Bento 
Albuquerque, afirmou, no dia 07 de 
março, que todas as barragens de 
rejeitos de mineração do país serão: 

 

(A) desativadas por tempo indeterminado. 
(B) fiscalizadas até o fim deste ano. 
(C) temporariamente interditadas. 

https://educacao.estadao.com.br/blogs/blog-renata-cafardo/mp-do-homeschool%E2%80%A6anual-dos-alunos/%20%E2%80%8E
https://educacao.estadao.com.br/blogs/blog-renata-cafardo/mp-do-homeschool%E2%80%A6anual-dos-alunos/%20%E2%80%8E
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/10/aviao-com-mais-de-180-passageiros-cai-na-indonesia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/10/aviao-com-mais-de-180-passageiros-cai-na-indonesia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2018/11/historia-religiao-e-natureza-sao-patrimonios-da-etiopia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/tragedia-em-brumadinho/
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/tragedia-em-brumadinho/
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(D) reconstruídas até 2021, de acordo com 
as novas normas de segurança. 

 

6. “Dia da Mulher: gênero e política se 
misturam em protestos pelo mundo. Do 
Brasil à Espanha, muitos atos e eventos 
acontecendo hoje acabam por refletir os 
momentos políticos locais, tanto nas 
ruas quanto nas redes sociais.” (Revista 
Exame) 

 

 No dia 08 de março, comemora-se o Dia 
Internacional da Mulher. Sobre o 
assunto, assinale a alternativa correta: 

 

(A) Assim como as demais datas 
comemorativas, foi criada pelo 
comércio e é mundialmente conhecida 
por ser uma data para dar flores e fazer 
homenagens às mulheres.  

(B) Foram as mulheres das fábricas no 
México e em alguns países da Europa 
que começaram uma campanha dentro 
do movimento capitalista para 
reivindicar seus direitos - as condições 
de trabalho delas eram ainda iguais às 
dos homens à época. 

(C) Oficializado pela Organização das 
Nações Unidas em 1995, o chamado 
Dia Internacional da Mulher era 
celebrado muito tempo antes, desde o 
início do século 18. 

(D) Data é celebrada oficialmente desde 
1975, mas sua origem remonta do 
início do século 20, quando diversos 
protestos de mulheres ecoaram pelos 
Estados Unidos e Europa reivindicando 
melhores condições de trabalho e 
igualdade de direitos. 

 

7. “Na manhã desta quinta-feira, 28 de 
fevereiro, o Ministério da Educação 
(MEC) já começou a enviar às escolas de 
todo o País uma terceira versão do 
comunicado sobre o Hino Nacional.”  

(https://educacao.estadao.com.br) 
 

 Sobre o assunto, assinale a alternativa 
correta: 

 

(A) Inicialmente, o governo havia enviado a 
escolas públicas e particulares um 
pedido para que filmassem os alunos 
cantando o Hino Nacional. 

(B) Inicialmente, o ministro Ricardo Vélez 
Rodríguez enviou e-mails 
recomendando que fosse lida para as 
crianças uma carta que determinava a 
não execução do hino nacional.  

(C) Ação ocorreu após o Ministério da 
Educação alterar a legislação vigente e 
excluir a obrigatoriedade da execução 
do hino nas escolas públicas. 

(D) Após o ocorrido, o MEC decidiu enviar 
nova carta às escolas destacando que 
uma gravação da execução do hino 
nacional era obrigatória. 

 

8.  “Brasil registra alta incidência de raios 
ultravioletas neste verão. Os riscos vão 
muito além do câncer de pele. Estes 
raios são capazes de alterar o 
funcionamento de células de defesa e 
diminuir a nossa imunidade.” (G1). 

 

 Sobre o assunto, assinale a alternativa 
correta: 

 

(A) Nas praias, para proteger-se, basta 
usar protetor solar e abrigar-se, caso 
seja próximo ao horário do meio-dia. 

(B) Entre 9h e 12h temos a maior 
incidência de raios solares que chegam 
à superfície. 

(C) Os raios mais agressivos do sol, os 
ultravioletas, são classificados por 
níveis. Quando passam de seis, são 
considerados altos. 

(D) A areia da praia reflete até 10% da 
radiação e os níveis extremos 
continuam até às 15h.  

 

 

9.  “O momento era de recolher a produção 
e peixes, mas o que sai das gaiolas é só 
decepção. A imagem impressiona: mais 
de uma tonelada e meia de peixes 
mortos.” (G1) 

 

A notícia acima refere-se à alta 
mortandade de peixes no maior açude 

https://educacao.estadao.com.br/blogs/blog-renata-cafardo/mec-manda-email-para-escolas-pedindo-que-cantem-o-hino-nacional-e-filmem-as-criancas/
https://educacao.estadao.com.br/blogs/blog-renata-cafardo/mec-manda-email-para-escolas-pedindo-que-cantem-o-hino-nacional-e-filmem-as-criancas/
https://educacao.estadao.com.br/blogs/blog-renata-cafardo/mec-manda-email-para-escolas-pedindo-que-cantem-o-hino-nacional-e-filmem-as-criancas/
https://educacao.estadao.com.br/blogs/blog-renata-cafardo/mec-manda-email-para-escolas-pedindo-que-cantem-o-hino-nacional-e-filmem-as-criancas/
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do Ceará e um dos maiores do país 
devido: 
 
(A) à poluição das águas por conta das 

grandes indústrias existentes na região. 
(B) a alteração de pH da água no período 

das cheias. 
(C) ao baixo volume de água. 
(D) aos rejeitos advindos da tragédia de 

Brumadinho. 
 

10. No início de março, um apagão 
deixou ____________ e grandes regiões 
da __________________ no escuro. 

 

Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as respectivas lacunas 
acima: 
 

       (A)  Buenos Aires / Argentina 
(B) La Paz / Bolívia 
(C) Paris / França 
(D) Caracas / Venezuela 

 
  

Língua Portuguesa 
  
11. Analise a frase abaixo. 
 

Segue anexa à pasta o relatório da 
última semana. 
 

 De acordo com a norma-padrão da 
Língua Portuguesa, a frase acima 
apresenta um ERRO de: 

 

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

 

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

 

(A) Por gentileza, relacione todas as 
exceções. 

(B) Aquele jantar estava indijesto. 
(C) Marisa, o cliente pediu para enxer a 

xícara? 

(D) Não tinha como advinhar quem era o 
suspeito. 

 

13. Leia a oração abaixo. 
 

Eu ganho todas as medalhas. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a 
oração flexionada no modo subjuntivo: 
 

(A) Eu ganhei todas as medalhas. 
(B) Eu ganharei todas as medalhas. 
(C) Eu ganhara todas as medalhas. 
(D) Se eu ganhasse todas as medalhas.  

 

14. Assinale a alternativa que apresenta um 
verbo no mesmo tempo e modo do 
destacado na oração abaixo: 

 

 Ele também correria aos domingos, se 
pudesse. 

 

(A) Liz dançava enquanto Rui comia todos 
os docinhos.  

(B) Se ele ficasse para ajudar, nós 
lavaríamos toda a casa. 

(C) Espero que eles voltem logo.  
(D) Não haveria problema algum se eles 

devolvessem cada centavo. 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

15. Existem três vozes verbais: ativa, 
passiva e reflexiva. Assinale a 
alternativa que apresenta um exemplo 
de voz reflexiva: 

 

(A) Nós visitamos a aniversariante. 
(B) Os girassóis serão plantados por nós. 
(C) Simone arrumou-se para a festa de 

Mariana.  
(D) Concluiu-se que não vale a pena. 

 

16. Quanto aos pronomes, assinale a 
alternativa que apresenta a mesma 
classificação da palavra em destaque 
abaixo: 

 

 Nós lhe enviamos a encomenda. 
 

(A) Ofertaram-nos empregos. 
(B) Ela pode começar amanhã. 
(C) Por favor, Tereza, não vá sem mim. 
(D) Aquele computador é nosso.  

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/03/maduro-expulsa-embaixador-da-alemanha-que-deu-apoio-a-guaido.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/03/maduro-expulsa-embaixador-da-alemanha-que-deu-apoio-a-guaido.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/especial/2018/venezuela/
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17. São exemplos corretos de utilização de 
pronomes de tratamento no texto oficial, 
EXCETO: 

 
(A) Espero que Vossa Excelência, Senhor 

Ministro, compareça a este encontro. 
(B) É uma carta endereçada para Vossa 

Majestade, a Rainha da Inglaterra. 
(C) Está presente Vossa Eminência, o 

Cardeal Júlio César. 
(D) Aguardam Vossa Magnificência, 

Senhor Bispo, na arquidiocese.  

 

18. Assinale a alternativa em 
DESCONFORMIDADE com a norma-
padrão da língua portuguesa quanto à 
pontuação: 

 

(A) Os alunos, que pouco se esforçam, 
reclamam; os professores, que não 
conseguem ensinar, reclamam 
igualmente. 

(B) Senhora, lamentamos informar que o 
seu voo foi cancelado. 

(C) Vai precisar de manteiga, ovos, leite e 
fermento. 

(D) Ana Maria Braga, apresentadora do 
programa da manhã falou sobre as 
receitas veganas. 

 

19. Assinale a alternativa correta quanto à 
acentuação: 

 

(A) Já experimentou geleia de cajú? 
(B) Não fazia idéia de quão ruim era seu 

caráter. 
(C) O júri decidiu manter a prisão do réu, 

mesmo com todas as provas em 
contrário.  

(D) Ainda tinha dúvida quanto ao emprego 
de hífens, pontos e vírgulas, mas 
decidiu responder mesmo assim. 

 

 

20. Assinale a alternativa em 
DESCONFORMIDADE com a norma-
padrão da Língua Portuguesa no que se 
refere à concordância verbal: 

 

(A) Havia muitas pessoas na sala. 
(B) Faz oito anos que eu a conheço. 
(C) Choviam todos os dias daquele mês. 

(D) Vendem-se picolés. 
 

 

Matemática 
  
21. Cinco garçons trabalharam por 2 dias e 

receberam juntos o valor de R$ 800,00. 
Se forem contratados seis garçons para 
trabalhar por 4 dias, eles irão receber: 
 

(A) R$ 1.850,00. 
(B) R$ 1.920,00. 
(C) R$ 2.012,00. 
(D) R$ 2.150,00. 

 

22. Fabiana comprou uma panela no 
mercado que tinha o valor inicial de R$ 
78,00. Havia 20% de desconto ao pagar 
com cartão de crédito. Dessa forma, o 
valor pago após o desconto foi de: 

 

(A) R$ 63,60. 
(B) R$ 62,40. 
(C) R$ 53,00. 
(D) R$ 15,60. 

 

23. Paloma resolveu organizar seus livros e 
percebeu a falta de alguns deles. Ela 
tinha 230 livros antes e havia adquirido 5 
livros na última semana, porém possuía 
apenas 190 livros na estante. Para 
descobrir quantos faltavam, realizou o 
seguinte cálculo:  

 

 230 – x + 5 = 190 
 

 Dessa forma, Paloma chegou à 
conclusão de que faltam: 

 

(A) 20 livros. 
(B) 35 livros. 
(C) 45 livros. 
(D) 50 livros. 

 

24. Ana foi ao açougue e adquiriu 1.250 g de 
carne branca e 2.500 g de carne 
vermelha. Sabendo que os valores são 
vendidos em kg, ela adquiriu: 

 

(A) 3,75 kg. 
(B) 3,70 kg. 
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(C) 3,65 kg. 
(D) 3,50 kg. 
___________________________________ 
 

25. Beatriz comprou um computador em 
uma loja onde o modelo desejado estava 
com 30% de desconto à vista. Sabendo 
que o valor sem desconto era R$ 2.520, 
assinale a alternativa que apresenta o 
valor do desconto obtido: 

 
 

(A) R$ 734,00. 
(B) R$ 746,00. 
(C) R$ 756,00. 
(D) R$ 763,00. 

 

 
26. Fábio compra, em média, 45 kg de ração 

para alimentar seus 5 cachorros. 
Sabendo que no próximo mês ele 
cuidará do cachorro de uma amiga e que 
este consome a mesma quantidade de 
ração, Fábio precisará comprar: 

 

(A) 47 kg de ração. 
(B) 54 kg de ração. 
(C) 60 kg de ração. 
(D) 72 kg de ração. 

 

27. Jéssica realizou o pagamento da conta 
de telefone em atraso: pagou somente 
no dia 6, sendo o vencimento no dia 5. 
Sabendo que a taxa de juros por atraso é 
de 2% sobre o valor total da fatura (R$ 
90,00), ela pagará: 

 

(A) R$ 1,80 de juros. 
(B) R$ 3,60 de juros. 
(C) R$ 5,40 de juros. 
(D) R$ 6,20 de juros. 

 

28. Osvaldo assa aproximadamente 50 pães 
a cada hora. Para assar 150 pães, ele 
demorará: 

 

(A) 60 minutos. 
(B) 90 minutos. 
(C) 150 minutos. 
(D) 180 minutos. 

 

29. Uma atleta corre todos os dias. 
Considerando que ela percorreu 2 km e 

que quando concluir mais  estará na 

metade do percurso, o total de km que 
falta percorrer é: 

 

(A) 1,5 km. 
(B) 2 km. 
(C) 3 km. 
(D) 4 km. 

 

30. Pedro precisou despachar dois pacotes 
através de uma transportadora, sendo 
um pacote com 2,3 quilogramas e o 
segundo pacote com 320 gramas. O 
peso total, em gramas, dos dois pacotes 
juntos é: 

 

(A) 2,62. 
(B) 2.620. 
(C) 2.940. 
(D) 2.300. 
 


