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MMIINNIISSTTÉÉRRIIOO  PPÚÚBBLLIICCOO  DDOO  EESSTTAADDOO  DDEE  SSÃÃOO  PPAAUULLOO  

 
Caderno de Questões 

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 
 

Data: 28/07/2019 - Horário: Das 14:00 às 16:00 
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 2(duas) 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 inicio da prova, sob pena de ser desclassificado do 
certame. 

8. O candidato poderá levar o caderno de questões, somente após 1 
(uma)hora do inicio da prova. 

9. 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. 
10. 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 7, subitem 

7.9  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. 

 

11. Os gabaritos serão divulgados no site do CIEE nos dias 29/07 

(gabarito provisório) e 02/09 (gabarito oficial).  
12. Os recursos referentes às questões aplicadas nas provas e 

respectivas respostas corretas publicadas em gabarito provisório, 

só serão aceitos somente no dia 30/07/2019, e deverão ser 
enviados no e-mail mpsprecursos@ciee.org.br , conforme Anexo lll 
do Edital, disponível  no site do CIEE na internet (www.ciee.org.br), 

no link do processo seletivo. 
13. 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. 
14. Serão elaboradas 3 listas de classificação, divididas por, pessoa 

com deficiência, especifica dos estudantes negros e lista geral. 

15. 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. 

16. A classificação definitiva será divulgada no dia 16/09/2019, no site 
do CIEE na internet. 

17. O prazo de validade deste concurso será de 12 (doze) meses, a 

partir da publicação de seu resultado definitivo, podendo ser 
prorrogado por igual período, a critério do Procurador-Geral de 
Justiça. 

18. 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. 

19. 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:mpsprecursos@ciee.org.br
http://www.ciee.org.br/
http://www.ciee.org.br/


 

  
PROVA – NÍVEL MÉDIO/ TÉCNICO 

Página 2 de 6 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Solidariedade 
 

[...] Não tenho dúvida alguma em afirmar 
que Karl Marx foi uma personalidade 
excepcional, tanto por sua inteligência como por 
sua generosidade, pois dedicou a sua vida à 
luta por um mundo menos injusto. 

Graças a homens como ele, as relações de 
capital e trabalho – que, na época, eram 
simplesmente selvagens – mudaram, alcançando 
as conquistas que as caracterizam hoje. Marx 
contribuiu para mudar a sociedade humana, muito 
embora o seu sonho da sociedade proletária se 
tenha frustrado. 

Nisso ele errou, e nós, que acreditávamos 
em suas ideias, erramos com ele. Isso não 
significa, porém, que o sonho da sociedade 
igualitária tenha que ser sepultado. Continua 
vivo e o que importa é encontrar outros meios 
de torná-lo realidade. Já alguns países têm 
avançado nessa direção. 

Mas, para que esse avanço prossiga é 
necessário reconhecer que o sonho marxista 
estava errado, ainda que bem-intencionado. Se 
insistirmos nos dogmas ditos revolucionários – 
como a luta de classes e a demonização da 
iniciativa privada –, não sairemos do impasse 
que inviabilizou o regime comunista onde ele se 
implantou. 

Há que reconhecer que, se sem o trabalhador 
não se produz riqueza, sem o empreendedor 
também não. Entregar o destino da economia a 
meia dúzia de burocratas foi um dos equívocos 
que levaram ao fracasso os regimes comunistas 
onde ele se implantou. 

Tampouco pode-se negar que o regime 
capitalista se move essencialmente pela 
exploração do trabalho e pela acumulação do 
lucro. A ambição desvairada pelo lucro é o mal do 
capitalismo que deve ser extirpado. E, creio eu, 
isso talvez possa ser feito sem violência, uma vez 
que, de fato, ninguém necessita de acumular 
fortunas fantásticas para ser feliz. 

A sociedade também não necessita ser 
irretorquivelmente igualitária, mesmo porque as 
pessoas não são iguais. Um perna de pau não 
deve ganhar o mesmo que o Neymar, nem o Bill 
Gates o mesmo que ganha um chofer de táxi.  

E, por falar nisso, para que alguém necessita 
ter a sua disposição milhões e milhões de dólares? 
Para jantar à tripa-forra? Se ele investir esse 
dinheiro numa empresa, criando bem e dando 
emprego às pessoas, tudo bem. Mas ninguém 
necessita ter dez automóveis de luxo, vinte casas 
de campo nem dezenas de amantes. 

Tais fortunas devem ser divididas com outras 
classes sociais, investidas na formação cultural e 
profissional das pessoas menos favorecidas, 
usadas para subvencionar hospitais e instituições 
para atender pessoas idosas e carentes. 

Sucede que só avançaremos nessa direção 
se pusermos de lado os preconceitos esquerdistas 
e direitistas, que fomentam o ódio entre as 
pessoas. 

Sabem por que Bill Gates deixou a presidência 
de sua empresa capitalista para dirigir a entidade 
beneficente que criou? Porque isso o faz mais 
feliz, dá sentido à sua vida. 

 
(Ferreira Gullar. Folha de S. Paulo, 04 de dezembro de 
2016. Adaptado. *Último texto do poeta Ferreira Gullar 

publicado no dia de sua morte.) 

 
 

1. A relação de sinonímia entre vocábulos 
distintos corresponde a determinados 
aspectos semânticos contextuais. 
Considerando-se a preservação do sentido 
original do texto, os vocábulos 
destacados poderiam ser substituídos 
adequadamente pelas respectivas sugestões, 
EXCETO. 
(A) “Porque isso o faz mais feliz, dá sentido 

à sua vida.” (11º§) – entusiasmo 
(B) “Tais fortunas devem ser divididas com 

outras classes sociais, (...)” (9º§) – 
riquezas 

(C) A ambição desvairada pelo lucro é o 
mal do capitalismo que deve ser 
extirpado.” (6º§) – alucinada 

(D) “Marx contribuiu para mudar a 
sociedade humana, muito embora o 
seu sonho da sociedade proletária se 
tenha frustrado.” (2º§) – colaborou 

 
2. “Sucede que só avançaremos nessa direção 

se pusermos de lado os preconceitos 
esquerdistas e direitistas, que fomentam o 
ódio entre as pessoas.” (10º§) O vocábulo 
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destacado anteriormente denota como 
significado contrário: 

 
(A) Cortam. 
(B) Inventam. 
(C) Estimulam. 
(D) Enfraquecem. 

 
3. Considerando que as figuras de linguagem 

são opções estilísticas utilizadas para 
aumentar o grau de literariedade dos 
textos, é possível inferir que o trecho “Um 
perna de pau não deve ganhar o mesmo 
que o Neymar, nem o Bill Gates o mesmo 
que ganha um chofer de táxi.” (7º§) 
evidencia uma: 

 
(A) Ironia. 
(B) Antítese. 
(C) Metáfora. 
(D) Hipérbole. 

 
4. Em “Não tenho dúvida alguma em afirmar 

que Karl Marx foi uma personalidade 
excepcional, tanto por sua inteligência como 
por sua generosidade, pois dedicou a sua 
vida à luta por um mundo menos injusto.” 
(1º§), a expressão “personalidade 
excepcional” quer dizer: 

 
(A) Vulto entusiasta. 
(B) Pessoa lastimável. 
(C) Figura extraordinária. 
(D) Progênito surpreendente. 

 

 
5. Em “A sociedade também não necessita 

ser irretorquivelmente igualitária, mesmo 
porque as pessoas não são iguais.” (7º§), é 
CORRETO afirmar que a expressão 
“mesmo porque”: 
(A) Associa fatos e princípios contestados 

outrora. 
(B) Esclarece e constata os “dogmas ditos 

revolucionários” da sociedade. 
(C) Introduz um argumento para uma 

perspectiva externada anteriormente. 
(D) Concretiza uma sociedade igualitária em 

meio a um sistema controverso e 
irrepreensível.  

6. Na afirmativa “Marx contribuiu para mudar a 
sociedade humana (...)” (2º§) temos um 
sujeito: 

 
(A) Oculto. 
(B) Simples. 
(C) Composto. 
(D)  Inexistente. 

 

 
7. No trecho “Sabem por que Bill Gates deixou 

a presidência de sua empresa capitalista 
para dirigir a entidade beneficente que 
criou?” (11º§), o ponto de interrogação foi 
devidamente empregado para: 

 
(A) Assinalar uma indagação. 
(B) Enfatizar a opinião do autor. 
(C) Expressar indignação e revolta. 
(D) Marcar uma supressão do pensamento. 

 
8. Tendo em vista que sujeito é um termo 

essencial da oração sobre o qual se faz 
uma declaração, em “Continua vivo e o que 
importa é encontrar outros meios de torná-
lo realidade.” (3º§) o sujeito é: 

 
(A) Oculto. 
(B) Simples. 
(C) Composto. 
(D) Indeterminado. 

 
9. Em “A sociedade também não necessita 

ser irretorquivelmente igualitária, mesmo 
porque as pessoas não são iguais.” (7º§), o 
termo destacado pode ser substituído, sem 
alteração de sentido, por: 

 
(A) Realmente. 
(B) Propriamente. 
(C) Simplesmente. 
(D) Indiscutivelmente. 

 _   _______________________________________ 
 

10. De acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa, assinale a afirmativa que 
apresenta ERRO de grafia. 

 
(A) As divergências sociais serão 

analizadas e discutidas. 
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(B) A expectativa dos proletariados é uma 
sociedade mais justa. 

(C) Através de Marx, a sociedade se 
transformou notadamente. 

(D) Os trabalhadores estão obcecados com 
os investimentos culturais. 

 

 
MATEMÁTICA 

 
11. Ricardo trabalha com carteira assinada e 

do seu salário é descontado mensalmente 
um total de 18% para fins previdenciários, 
auxílio transporte etc, o que corresponde a 
um valor de R$ 342,00 de desconto. Qual é 
o salário de Ricardo? 

 
(A) R$ 1.800,00 
(B) R$ 1.900,00 
(C) R$ 2.000,00 
(D) R$ 2.100,00 

 
12. Lucas foi a um restaurante com sua 

namorada. Ao pedir o valor total da conta, 
descobriu que deveria pagar um total R$ 
136,00. Se Lucas pagar 10% de gorjeta 
como taxa de serviço, qual será o valor total 
que irá pagar? 

 
(A) R$ 144,40 
(B) R$ 147,30 
(C) R$ 148,50 
(D) R$ 149,60 
 

 
13. Em uma residência a conta de energia 

constava que fora consumida uma 
quantidade de 210 kWh de energia elétrica. 
Sabendo-se que o preço de cada kWh na 
localidade onde a casa se encontra é de R$ 
0,60, qual o valor a ser pago nessa conta 
de energia? 

(A) R$ 105,00 

(B) R$ 126,00 

(C) R$ 147,00 

(D) R$ 168,00 

 

 
14. Uma avaliação de desempenho 

educacional foi aplicada para todos os 

alunos de determinada cidade. Sabendo-se 
que 42% dos alunos obteve uma nota 
inferior à média exigida e que 52.200 
alunos obtiveram uma nota superior à 
média, pode-se concluir que participaram 
dessa avaliação: 

 
(A) 72.000 alunos 
(B) 86.000 alunos 
(C) 90.000 alunos 
(D) 124.000 alunos 

 

 
15. Micaela pegou emprestado no banco uma 

quantia de R$ 14.000,00. Ela deverá pagar 
em 20 parcelas de R$ 910,00. Qual a 
porcentagem de juros Micaela irá pagar? 

 
(A) 20% 
(B) 30% 
(C) 40% 
(D) 50% 
 

 
16. Cleiton comprou um carro seminovo por 

R$12.834,00 e pagou em parcelas fixas de 
R$713,00. Em quantas parcelas Cleiton 
dividiu seu o carro. 

 
(A) 15 
(B) 18 
(C) 19 
(D) 21 
 

 
17. Marina recebe um salário, cujo valor é de 
R$ 153,00 a mais do que o salário de José. 
Considerando que o valor do salário que José 
recebe é de R$ 1.897,00, qual é o salário de 
Marina? 
 

(A) R$ 2.000,00 
(B) R$ 2.050,00 
(C) R$ 2.100,00 
(D) R$ 2.150,00 

 
18. Pauliane está esperando por um aumento 

salarial de 30%, o que resultará em um 
salário final de R$ 2.600,00. Qual é o 
salário atual de Pauliane? 
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(A) R$ 1.900,00 
(B) R$ 1.950,00 
(C) R$ 2.000,00 
(D) R$ 2.050,00 

 

 
19. Camila é professora de uma turma com 48 

alunos. No dia das crianças, ela comprou 
624 doces e distribuiu igualmente para 
todos os seus alunos. Quantos doces cada 
aluno recebeu? 

  (A)  7 
  (B)  9 
  (C) 11 
  (D) 13 

 
20. A população de uma cidade no ano de 

2000 era de 160.000 habitantes. Segundo 
um estudo estatístico realizado pelo 
governo, em 2020, o número de habitantes 
será de 240.000. Qual será o aumento 
percentual do número de habitantes em 
2020 em relação ao ano de 2000? 

 
(A) 40% 
(B) 45% 
(C) 50% 

      (D) 150% 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
21. Considerada a maior região em extensão 

territorial composta pelos estados: 
Amazonas, Acre, Amapá, Tocantins, Pará, 
Roraima e Rondônia. Trata-se de: 

 

(A) Sul. 

(B) Norte. 

(C) Sudeste. 

(D) Centro-oeste. 

 
22. Fernando Collor de Mello foi o primeiro 

chefe de Estado eleito depois do fim da 
Ditadura Militar (1964-1985). Construiu a 
imagem de político avesso à corrupção. 
Uma de suas bandeiras era moralizar o 
serviço público. Por isso, ficou conhecido 
como: 

 

(A) “Caçador de Marajás”. 

(B) “Moralizador da República”. 

(C) “Caçador da Sonegação Fiscal”. 

(D) “Caçador de Funcionários Fantasmas”. 

 
 
23. Acordo firmado com o Ministério Público e a 

Polícia Federal, pelo qual o réu ou suspeito 
de cometer crimes se compromete a 
colaborar com as investigações e denunciar 
os integrantes da organização criminosa 
em troca de benefícios, como redução da 
pena. Trata-se do termo: 

 

(A) Peculato. 

(B) Compliance. 

(C) Sonegação Fiscal. 

(D) Delação Premiada. 

 
24. A Guerra Civil da Síria é um conflito que se 

estende desde 2011 entre vários grupos 
armados. O Observatório Sírio de Direitos 
Humanos já estimou como consequência 
do conflito mais de 470 mil mortos e mais 
de 11 milhões de refugiados sírios, dos 
quais 4,9 milhões migraram para fora do 
país. A Síria, convencionalmente 
denominada República Árabe da Síria, é 
uma nação localizada no(a): 

(A) África. 

(B) Europa. 

(C) Oceania. 

(D) Oriente Médio. 

______________________________________ 

 

25. Aquecimento global é o fenômeno do 
aumento da temperatura média do ar perto 
da superfície da Terra causado pelo 
acúmulo, em grande quantidade, de gases 
poluentes na atmosfera. São 
consequências do aquecimento global, 
EXCETO: 

(A) Aumento da produção de petróleo. 

(B) Destruição de ecossistemas marinhos. 

(C) Ondas de calor mais frequentes e 
intensas. 

(D) Aumento do nível do mar e constantes 
inundações nas áreas costeiras. 



 

  
PROVA – NÍVEL MÉDIO/ TÉCNICO 

Página 6 de 6 

 

26. Um juiz dos Estados Unidos ordenou o 
bloqueio de US$ 2,5 bilhões que seriam 
utilizados para construir um trecho de 
quase 130 quilômetros do muro prometido 
pelo presidente do país, Donald Trump, na 
fronteira com o: 

 

(A) México. 

(B) Canadá. 

(C) Paraguai. 

(D) Costa Rica. 

 
27. O governo federal publicou, nesta sexta-

feira, dia 28, no Diário Oficial da União 
(DOU), o Decreto nº 9.888, que atualiza 
regras da Política Nacional de 
Biocombustíveis, o RenovaBio. Entre as 
mudanças, a principal é a definição do 
início da emissão dos Créditos de 
Descarbonização (CBIOs) para 24 de 
dezembro deste ano, dias antes do início 
da vigência do programa, prevista para 
janeiro de 2020. 

(Disponível em: 
https://canalrural.uol.com.br/noticias/decret

o-atualiza-renovabio-cbios/. Acesso em: 
29/06/2019.) 

 
“Criados no RenovaBio, os títulos 

corresponderão a uma tonelada de 
_____________ retirada da atmosfera por 
um combustível renovável, ou emitida pelo 
combustível fóssil.” 

Assinale a alternativa que completa 
CORRETAMENTE a afirmativa anterior. 

 

(A) ozônio 

(B) nitrogênio 

(C) óxido nitroso 

(D) gás carbônico 

 
28. Hoje, com a substituição mais rápida de 

produtos, a quantidade de lixo produzida é 
cada vez maior. Para ter ideia dessa 
quantidade, só no Brasil são produzidas 
240 mil toneladas (240.000.000 
quilogramas) de lixo por dia. Quanto ao lixo 
espacial, assinale a alternativa CORRETA. 

 

(A) É produzido em hospitais, clínicas 
médicas e veterinárias, postos de 
saúde e farmácias.  

(B) É bastante variado, podendo conter 
cinzas, Iodos, óleos, ácidos, plásticos, 
papéis, madeiras, fibras, borrachas, 
metais, vidros e cerâmica.  

(C) É formado por restos de vegetais, 
papéis, embalagens plásticas, latas e 
outros objetos e materiais encontrados 
nos locais públicos. 

(D) É composto de satélites abandonados, 
restos de equipamentos gerados de 
explosão e choque, partes de foguetes, 
cintas metálicas (junções) e 
ferramentas. 

 
29. A América do Sul é constituída de pouco 

menos de 12% da superfície terrestre e 6% 
da população mundial; é um subcontinente 
que envolve a parcela meridional da 
América (continente americano). Em 
relação à América do Sul, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

(A) No norte, predomina a densa e 
úmida Floresta Amazônica. 

(B) O maior país da América do Sul é o 
Brasil, enquanto o menor país é o 
Suriname. 

(C) A composição étnica da população       
sul-americana é basicamente de índios, 
brancos e negros. 

(D) Na Argentina ocorre somente a criação 
de animais de pequeno porte (suínos, 
caprinos e ovinos). 

 
 30. O governo apresentou, no dia 20 de 

fevereiro deste ano, a proposta de Reforma 
da Previdência Social. O texto foi retratado 
pelo ministro da Economia: 

 

(A) Paulo Guedes. 

(B) Marcos Pontes. 

(C) Onyx Lorenzoni. 

(D) Augusto Heleno. 
 

 


