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NOME COMPLETO:_________________________________________________________  
NOME SOCIAL:____________________________________________________________ 
CURSO: _______________________________________________________________ 
RG nº __________________________ CPF nº ___________________________  
ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A): ________________________________________ 
MUNICÍPIO (local de estágio): _____________________________________________ 
 

 
 LEIA AS SEGUINTES INFORMAÇÕES COM ATENÇÃO  
 
- A prova terá duração de 3 horas, com início previsto para 09h00 e término previsto para 
12h00.  
- Na folha de respostas, há quatro campos de marcação: um campo para cada uma das quatro 
opções a, b, c e d, sendo que o candidato deve preencher apenas aquele correspondente à 
resposta julgada correta, de acordo com o comando da questão.  
- O candidato deve marcar, obrigatoriamente, para cada questão, um, e somente um, dos 
quatro campos da folha de respostas, sob pena de invalidação da questão.  
- O candidato deve transcrever as respostas da prova escrita para a folha de respostas, que 
será o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da folha de 
respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deve proceder em conformidade 
com as instruções específicas contidas no Edital de Abertura do Concurso e na folha de 
respostas. Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.  
- Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento 
indevido da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem 
em desacordo com o Edital ou com a folha de respostas, tais como marcação rasurada ou 
emendada ou campo de marcação não preenchido integralmente.  
- O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, 
danificar a sua folha de respostas.  
- Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas, 
salvo em caso de candidato que tenha solicitado atendimento especial para esse fim.  
- O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu nome, 
seu número de inscrição e o número de seu documento de identidade.  
- O candidato somente poderá se retirar do local de realização da prova após 40 minutos de 
seu início.  
- O candidato poderá levar consigo o caderno de questões, desde que se retire do local de 
aplicação da prova, após 1 (uma) hora de seu início. 
- Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova 
em razão do afastamento de candidato da sala de prova.  
- Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na Internet, no endereço 
eletrônico www.ciee.org.br, no dia 05/08/2019. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 3. 

 

E a bolsa masculina? 

 

Vou a um encontro formal. Boto paletó e gravata. E começo a encher os bolsos: 

chaves, celular, caneta, cartões de crédito e de visita, carteira, documentos pessoais e 

do carro, talão, óculos de sol, lenço, iPod — ninguém é de ferro. Em minutos meu 

terno estufa. O botão do paletó não fecha por causa do celular. Meu traseiro fica 

quadrado devido aos documentos acomodados nos bolsos de trás. A calça, por causa 

do peso, escorrega pela barriga, que salta sobre o cinto! E minha elegância 

desaparece! Pior: dali a pouco tudo se confunde. Para achar algum desses itens, 

vasculho o interior de minhas roupas com os dedos. Vou pegar a caneta e retiro as 

chaves. 

O vestuário masculino tornou-se obsoleto, essa é a verdade. As sortudas das 

mulheres têm as bolsas. A bolsa feminina equivale à caixa-preta do avião. Só se sabe 

o que há lá dentro após uma investigação minuciosa. São itens variados, que vão de 

maquiagem a tíquetes de passagens antigas e fotos de entes queridos amassadas. 

Mas é confortável. A proprietária de uma bolsa enfia o que quiser lá dentro. Resgata 

quando houver necessidade. Mesmo se for preciso espalhar o conteúdo no sofá.  

A bolsa masculina já esteve em moda. (...) Houve um tempo em que homens 

usavam bolsas elegantes. Recheadas de inutilidades, mas, apesar dessa contradição, 

úteis. Grandes grifes ainda produzem bolsas masculinas. Poucos as usam. 

Os executivos preferem as pastas. Elas costumam oferecer compartimentos para 

laptop, documentos variados, bloco de notas, remédios, três ou quatro celulares, 

enfim... tudo! Tais quais as bolsas femininas, abrigam mistérios. Só são esvaziadas de 

tempos em tempos, diante de uma ameaça de divórcio, por exemplo. Com frequência, 

moscas, vespas e até aranhas secas são encontradas entre a papelada. 

Pastas são sérias demais. Não combinam com um jeans informal, uma camiseta 

leve e tênis. E o pior: é muito fácil esquecê-las. Ou vê-las arrebatadas pelas mãos de 

um larápio.  
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Alguns preferem mochilas. Executivo de terno e gravata com mochilinha de lona 

nas costas é uó. Livros, laptop, documentos, perfumes, desodorantes, cuecas limpas e 

até sujas no caso de viagens rápidas lutam para se acomodar dentro da lona.  

Os papas da moda masculina vivem discutindo o número de botões de paletós, a 

largura das lapelas, se as barras são para dentro ou fora. Redesenham relógios que 

se tornam cada vez mais inúteis em um mundo onde se veem as horas no celular. 

Mas ninguém propõe uma solução radical para a roupa do homem. 

A volta da bolsa é apenas um item. Enquanto a moda feminina evolui e se 

transforma a cada ano, a masculina marca passo.(...) 

(WALCYR CARRASCO - Adaptado) 

 
1. De acordo com o que se depreende do texto, é correto afirmar que 
 

(A) homens evitam usar bolsas porque as esquecem com frequência ou têm 
medo de que sejam roubadas. 

(B) a moda masculina continua preocupando-se com relógios e botões ao invés 
de proporem uma inovação radical no modo de se vestir dos homens, que 
não evolui ou se modifica há algum tempo. 

(C) é difícil para as mulheres combinarem suas bolsas, pois o atual mercado não 
atende as suas necessidades, assim como as dos homens.  

(D) é muito mais confortável carregar todos os objetos pessoais nos bolsos de 
um paletó ou da calça do que utilizar uma bolsa.  

 
2. Leia o trecho abaixo. 
 
 Ou vê-las arrebatadas pelas mãos de um larápio. 
 
 Assinale a alternativa que apresenta um antônimo para a palavra em destaque. 
  

(A) Gatuno. 
(B) Ladrão.  
(C) Honesto. 
(D) Conhecido.  

 
3. Na frase “Mas é confortável. A proprietária de uma bolsa enfia o que quiser lá 

dentro.”, a palavra destacada corresponde a mesma classe de palavras do 
destaque em 

 
(A) Os executivos preferem as pastas.  
(B) E se sente a noite entrada. 
(C) Houve um tempo em que homens usavam bolsas elegantes. 
(D) A volta da bolsa é apenas um item. 

 
4. Assinale a alternativa em DESACORDO com a norma-padrão da língua 

portuguesa no que diz respeito à ortografia. 
 

(A) Não houve paralisação nessa semana! 
(B) No campo “observação”, por gentileza, insira um asterisco. 
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(C) A reunião se estendeu além do tempo previsto. 
(D) Para esse caso, teremos uma excessão. 

 
 

5. A frase “Tenho que ver com meus próprios olhos” apresenta como figura de 
linguagem a(o) 

  
(A) hipérbole. 
(B) perífrase. 
(C) onomatopeia. 
(D) pleonasmo. 

 
6. Assinale a alternativa correta no que se refere ao plural das palavras. 
 

(A) As cidades-satélites geralmente não têm indústrias. 
(B) Tem dois carro-fortes parados em frente ao banco. 
(C) Por gentileza, três hamburguers de frango. 
(D) Os guardas-vidas chegaram? 

 
7. Assinale a alternativa em DESCONFORMIDADE com a norma-padrão da língua 

portuguesa no que diz respeito à concordância nominal. 
 

(A) André estuda as línguas francesa e alemã. 
(B) O júri declarou culpado o pai e seus filhos. 
(C) Peguei emprestados a caneta e o caderno. 
(D) É necessária a tua presença no evento? 

 
8. Analise a frase abaixo. 
 

A maior parte das pessoas podem voltar atrás, ainda que em tão pouco tempo. 
 

 A frase acima  
 

(A) apresenta um erro de ortografia. 
(B) apresenta um erro de concordância nominal. 
(C) apresenta um erro de concordância verbal. 
(D) está de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa. 
 
_________________________________________________________________ 

9. Analise as frases abaixo quanto a grafia das palavras e seus contextos. 
 

I. Não tinha a discrição na embalagem. / Todos estão quietos, por gentileza, 
mantenha a descrição. 

II. Você está ciente de que infligiu a lei? / O guarda infringiu uma multa 
altíssima. 

III. Não darei meus cumprimentos a ele. / Qual o comprimento desta saia?  
 
 Está correto o contido apenas em 
 

(A) II. 
(B) I e II. 
(C) II e III. 
(D) III.  
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10. Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam corretamente 
acentuadas. 

 
(A) Cajú / árduo / freguês / reduzí-los 
(B) Espontâneo / melância / álbum / látex 
(C) Hífen / revólver / decência / instruí-los 
(D) Planície / elétrons / pólens / túneis 

 
11. Assinale a alternativa em que a palavra destacada é um pronome demonstrativo. 
 

(A) Ricardo levou nossos cobertores para o andar debaixo. 
(B) O lugar onde paramos era bem movimentado. 
(C) Isso que você tem nas mãos é seu?  
(D) Algo a incomoda, Priscila?  

 
12. Assinale a alternativa correta no que se refere à concordância verbal. 
 

(A) Mais de um manifestante já perderam a vida nesse protesto. 
(B) Havia cinco anos que ela abandonara. 
(C) Quando saí de casa, passavam das onze horas. 
(D) Choveram todos os dias daquele mês. 

_____________________________________________________________________ 
 
Considere a tirinha abaixo para as questões de 13 a 15.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. De acordo com o que se depreende da imagem e do texto, é correto afirmar que  
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I. os pais do menino estavam preocupados com o bem estar do filho diante da 

mudança repentina do clima. 
II. o menino tinha certeza que era o responsável pela mudança do clima. 
III. a linguagem não-verbal da tirinha permite compreender que o menino não 

havia percebido a mudança na temperatura. 
 
 Está correto o contido em 
 

(A) I. 
(B) I e II. 
(C) II e III. 
(D) I, II e III. 

  
14. Na frase “Hoje eu ainda não derrubei nada” a palavra destacada é um(a)  
 

(A) advérbio de modo.  
(B) advérbio de tempo. 
(C) conjunção. 
(D) pronome relativo. 
___________________________________________________________ 

 
15. Assinale a alternativa que apresenta somente sinônimos da palavra “despencou”. 
  

(A) arriou / ruiu. 
(B) murchou / rechaçou. 
(C) vigorou / desabou. 
(D) desmoronou / perdurou. 

 
16. Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam corretamente grafadas. 
 

(A) Vertijem / anestésico / aprasível 
(B) Esitar / companhia / desperdício 
(C) Refúgio / facínio / pagé 
(D) Hélice / antevéspera / contágio 

 
17. Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam corretamente grafadas 

de acordo com o contexto. 
 

(A) Ninguém diferiu o pedido. Foi negado no ato. 
(B) O remédio ainda não havia sortido efeito. 
(C) O perigo era iminente. Nada poderia ser feito. 
(D) Preciso verificar se há concerto possível para esse defeito. 

_____________________________________________________________________ 
 
18. Assinale a alternativa em que a palavra em destaque NÃO exerça a função de 

numeral. 
 

(A) Mamãe também repetiu a quinta série? 
(B) Só me interessa se o imóvel for no vigésimo andar. 
(C) Ainda não achei a outra metade. 
(D) Seus livros? Ambos estão no carro. 
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19. Analise a frase abaixo. 
 

Não apenas estamos no mesmo barco, como todos sentimos enjôo. 
 

 A frase acima  
 

(A) apresenta um erro de ortografia. 
(B) apresenta um erro de acentuação. 
(C) apresenta um erro de concordância verbal. 
(D) está de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa. 
_________________________________________________________________ 

 
20. Assinale a alternativa em que a palavra em destaque esteja corretamente 

flexionada quanto ao grau, considerando a norma-padrão da língua portuguesa. 
 

(A) Acenderam uma lampadinha de nada. 
(B) Era uma ruinha de esquina, muito escondida. 
(C) Este paizinho fica ao leste europeu? 
(D) É só tomar duas colherinhas desse xarope. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

21.  Assinale a alternativa que apresenta, no pacote LibreOffice, a aplicação que 
oferece recursos de apresentações similares aos do Microsoft PowerPoint. 
 
(A) Slide. 
(B) Present. 
(C) Impress. 
(D) Show. 

 
22.  Na ferramenta Calc, do LibreOffice, para editar o formato de data e hora de uma 

célula é necessário navegar na barra de menus pelas opções 
 
(A) Formatar > Células. 
(B) Editar > Formatos. 
(C) Formatar > Datas. 
(D) Editar > Data e Hora. 

 
23.  Para selecionar diferentes pedaços de um texto no LibreOffice Writer, é 

necessário primeiro selecionar uma parte que se deseja e, para os demais blocos, 
é necessário pressionar e segurar a tecla 
 
(A) Shift. 
(B) Alt. 
(C) PgDn. 
(D) Ctrl. 

 
24.  São ferramentas básicas do Windows 7, EXCETO 

 
(A) Wordpad. 
(B) Avast Antivirus. 
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(C) Bloco de Notas. 
(D) Gravador de Passos. 

 
25.  No Painel de Controle, a ferramenta “Programas e Recursos” permite ao usuário, 

entre outras funções, 
 
(A) desinstalar aplicativos. 
(B) configurar a utilização de processamento. 
(C) definir cotas e particionar discos. 
(D) gerenciar memória RAM diretamente. 

 
26.  Para que o atalho de uma aplicação esteja sempre presente na Barra de Tarefas 

do Windows 7, é necessário, quando a aplicação estiver em execução, por 
exemplo, clicar com o botão direito sobre ela e depois na opção 
 
(A) colar na barra de tarefas. 
(B) fixar na barra de tarefas. 
(C) manter na barra de tarefas. 
(D) sempre mostrar na barra de tarefas. 

 
27.  No Windows 7, o comando de teclado para mostrar a Área de Trabalho é 

 
(A) Windows + D. 
(B) Ctrl + Alt + D. 
(C) Windows + A. 
(D) Ctrl + Alt + A. 

 
28.  Antigamente, os mouses não possuíam conectores USB. Seus conectores eram 

iguais àqueles de teclados, do tipo PS/2. Por padrão, mas não obrigatório, a cor 
desse conector, para diferenciá-lo daquele do teclado, era 
 
(A) azul. 
(B) vermelho. 
(C) roxo. 
(D) verde. 

 
29.  O Google é uma empresa que fornece uma série de ferramentas online de fácil 

acesso, com uma vasta gama de cobertura de atividades, que vão desde 
entretenimento até serviço de armazenamento na nuvem. São ferramentas 
oferecidas pelo Google: 
 
(A) Slack, Fotos e Hangouts. 
(B) WhatsApp, Facebook e Maps. 
(C) Gmail, Maps e YouTube.  
(D) Fotos, Gmail e Trello. 

30.  Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma ferramenta de busca online, 
similar ao Google. 
 
(A) Bing. 
(B) Yahoo! Search. 
(C) DuckDuckGo. 
(D) Onions. 


