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CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE 

  

TTRRIIBBUUNNAALL  RREEGGIIOONNAALL  EELLEEIITTOORRAALL  DDOO  EESSTTAADDOO  DDEE  SSÃÃOO  PPAAUULLOO  
  

 
Caderno de Questões 

NÍVEL MÉDIO 
 

Data: 08/09/2019 - 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 
(Objetiva), uma Folha de Respostas com seu nome e 
CPF para transcrever as respostas da prova (confira se 
os seus dados estão corretos). 

4. As Folhas de Respostas não serão substituídas em 
qualquer hipótese, devendo o candidato tomar o 
devido cuidado no seu manuseio e preenchimento. 

5. Na correção da Folha de Resposta Objetiva, 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. A prova terá duração máxima de 2 (duas) horas com 
permanência mínima de 1 (uma) hora, o candidato 
poderá levar o caderno de questões objetiva. 

7. 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. 

8. 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; 

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. 

 
9. O gabarito preliminar será divulgado no site do CIEE 

no dia 09/09/2019. 
10. Os recursos referentes às questões aplicadas na 

prova e respectivas respostas corretas publicadas em 
gabarito preliminar, só serão aceitos no dia 
10/09/2019, e deverão ser enviados no e-mail 
recursoestagiariotre@ciee.org.br, conforme 
formulário, disponível no site do CIEE na internet 
(www.ciee.org.br), no link do processo seletivo. 

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

13. 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. 

14. A classificação definitiva será divulgada no dia 
22/10/2019, no site do CIEE na internet. 

15. O prazo de validade do Edital é de um ano, a contar 
da data da homologação do resultado final, podendo 
ser prorrogado a critério do TRE. 

16. 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. 

17. 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:recursoestagiariotre@ciee.org.br
http://www.ciee.org.br/
http://www.ciee.org.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Tempo incerto 

 

Os homens têm complicado tanto o 
mecanismo da vida que já ninguém tem certeza 
de nada: para se fazer alguma coisa é preciso 
aliar a um impulso de aventura grandes 
sombras de dúvida. Não se acredita mais nem 
na existência de gente honesta; e os bons têm 
medo de exercitarem sua bondade, para não 
serem tratados de hipócritas ou de ingênuos.  

Chegamos a um ponto em que a virtude é 
ridícula e os mais vis sentimentos se mascaram 
de grandiosidade, simpatia, benevolência. A 

observação do presente leva‐nos até a descer 
dos exemplos do passado: os varões ilustres de 
outras eras terão sido realmente ilustres? Ou a 
História nos está contando as coisas ao contrário, 
pagando com dinheiro dos testamentos a opinião 
dos escribas?  

Se prestarmos atenção ao que nos dizem 
sobre as coisas que nós mesmos presenciamos 
– ou temos que aceitar a mentira como a arte 
mais desenvolvida do nosso tempo, ou desconfi-
aremos do nosso próprio testemunho, e 
acabamos no hospício!  

Pois assim é, meus senhores! Prestai 
atenção às coisas que vos contam, em família, 
na rua, nos cafés, em várias letras de forma, e 

dizei‐me se não estão incertos os tempos e se 
não devemos todos andar de pulga atrás da 
orelha!  

A minha esperança estava no fim do mundo, 
com anjos descendo do céu; anjos suaves e 
anjos terríveis; os suaves para conduzirem os que 
se sentarão à direita de Deus, e os terríveis para 
os que se dirigem ao lado oposto. Mas até o fim 
do mundo falhou; até os profetas se enganam, a 
menos que as rezas dos justos tenham podido 
adiar a catástrofe que, afinal, seria também uma 
apoteose. E assim continuaremos a quebrar a 
cabeça com estes enigmas cotidianos. [...] 

Os pedestres pensam que devem andar no 
meio da rua. Os motoristas pensam que devem 
pôr os veículos nas calçadas. Até os bondes, 
que mereciam a minha confiança, deram para 
sair dos trilhos. Os analfabetos, que deviam 
aprender, ensinam! Os revólveres, que eram 
consideradas armas perigosas, e para os quais 
se olhava a distância, como quem contempla a 
Revolução Francesa ou a Guerra do Paraguai – 
pois os revólveres andam agora em todos os 

bolsos, como troco miúdo. E a vocação das 
pessoas, hoje em dia, não é nem para o diálogo 
com ou sem palavras, mas para balas de 
diversos calibres. Perto disso a carestia da vida 
é um ramo de flores. O que anda mesmo caro é 
a alma. E o demônio passeia pelo mundo, 
glorioso e impune.  

(MEIRELES, Cecília. 1901‐1964. Escolha o seu 
sonho. Crônicas – 26ª ed.– Rio de Janeiro: 

Record, 2005 ‐ Adaptado.) 

 

1. Levando em consideração as ideias do texto, é 
possível afirmar que, segundo a autora: 
 

(A) Há uma inversão de valores atualmente, 
que a torna cética sobre o comportamento social. 
(B) Existe uma contestação social em relação 
às relações humanas e às implicações ocorridas. 
(C) As acepções sociais devem ser 
conservadas, a fim de restabelecer a 
sociedade. 
(D) Para se construir uma sociedade mais 
igualitária, é necessário proferir sobre todos os 
fatos. 

 

2. Considerando que os pronomes são elementos 
que funcionam apenas dentro do discurso, 
referindo-se a outras palavras no contexto 
linguístico, e estas, por sua vez, referem-se aos 
significados extralinguísticos (objetos, lugares, 
pessoas que existem fora da linguagem), assinale a 
afirmativa que evidencia pronome possessivo. 
 

(A) “Até os bondes, que mereciam a minha 
confiança, deram para sair dos trilhos.” (6º§) 

(B) “A observação do presente leva-nos até 
a descer dos exemplos do passado (...)” (2º§) 
(C) “Prestai atenção às coisas que vos contam, 
em família, na rua, nos cafés, em várias letras de 
forma (...)” (4º§) 

(D) “(...) e dizei‐me se não estão incertos os 
tempos e se não devemos todos andar de pulga 
atrás da orelha!” (4º§) 
 

3. No excerto “E a vocação das pessoas, hoje 
em dia, não é nem para o diálogo com ou 
sem palavras, mas para balas de diversos 
calibres.” (6º§), podemos inferir que: 

 

(A) Nas relações com o próximo não há 
motivos para elucidar problemas. 
B) O diálogo não existe; apenas armas 
potentes são usadas para resolver conflitos 
sociais. 
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(C) As pessoas não resolvem problemas 
tranquilamente; têm a violência como 
intermediária. 
(D) Não há preocupação com o próximo, 
com a alma humana, já que não existe paz 
entre as pessoas. 
 

4. Considerando a adequação linguística, assim 
como a vigência do Novo Acordo Ortográfico, 
assinale a afirmativa que apresenta ERRO de 
grafia. 
 

(A) Ter ideias benevolentes hoje em dia é um 
ato heroico. 
(B) Há muitos contra-tempos quando a violência 
impera na sociedade. 
(C) As pessoas veem os diálogos como 
forma de melhorar a sociedade. 
(D) A esperança e a confiança são consideradas 
atitudes antioxidantes para a alma. 
 

5. A autora, segundo o texto, colocava a sua 
expectativa no fim do mundo, pois consi-
derava ser uma maneira de: 
 
(A) Punir os maus e compensar os bons. 
(B) Refletir sobre a vida e os equívocos 
vivenciados. 
(C) Considerar o comportamento humano 
como o adequado hoje em dia. 
(D) Começar um novo julgamento, dando à 
humanidade novas oportunidades. 
 

6. Em “E o demônio passeia pelo mundo, 
glorioso e impune.” (6º§), a expressão 
“glorioso” significa: 

 
(A) Soberbo. 
(B) Apreciado. 
(C) Triunfante. 
(D) Alucinante. 
 

7. Assinale a afirmativa descrita do texto que 
exprime circunstância de tempo. 
 
(A) “O que anda mesmo caro é a alma.” (6º§) 
(B) “Os homens têm complicado tanto o 
mecanismo da vida (...)” (1º§) 
(C) “E assim continuaremos a quebrar a 
cabeça com estes enigmas cotidianos.” (5º§) 
(D) “(...) pois os revólveres andam agora em 
todos os bolsos, como troco miúdo.” (6º§) 
 

8. No trecho “Ou a História nos está contando 
as coisas ao contrário, pagando com dinheiro 
dos testamentos a opinião dos escribas?” (2º§), 
o ponto de interrogação tem como propósito: 
 
(A) Fazer uma indagação. 
(B) Marcar uma hipótese secundária. 
(C) Revelar uma pausa insignificante. 
(D) Enfatizar o ponto de vista da autora. 
 

9. De acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa e, ainda, a vigência do Novo Acordo 
Ortográfico, assinale a alternativa em que há 
ERRO de grafia. 
 
(A) A violência social é super-resistente. 
(B) Muitos cidadães andam no meio da rua. 
(C) A mão de obra foi desenvolvida como 
uma arte. 
(D) Eu perdoo com muita facilidade as 
pessoas que me fazem mal. 
 

 
10.  Em “Chegamos a um ponto em que a 
virtude é ridícula (...)” (2º§), a ação verbal 
expressa um fato: 
 
(A) Atual. 
(B) Incerto. 
(C) Remoto. 
(D) Imaginado. 

 
MATEMÁTICA 

 

11. Três amigos, Anderson, Bernardo e Cida, 
irão apresentar um trabalho na faculdade sobre 
os direitos do trabalhador brasileiro. Para isso, 
resolveram dividi-lo em três tópicos: Remune-
ração, Saúde e Lazer, sendo que cada amigo 
irá falar apenas de um tópico. Considere que: 
 

 Cida não será a primeira a se apresentar; 

 Anderson irá apresentar o tópico Saúde 
antes de Cida; e, 

 o primeiro tópico a ser tratado será 
Remuneração. 
 

Com base nessas informações, pode-se 
concluir que a ordem de apresentação será: 
 
(A) Anderson, Bernardo e Cida. 
(B) Bernardo, Cida e Anderson. 
(C) Bernardo, Anderson e Cida. 
(D) Anderson, Cida e Bernardo. 
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12. Em uma repartição de órgão público há um 
total de 180 servidores ativos no ano de 2019. 
Desses servidores, 30% têm previsão de se 
aposentarem até o fim do ano. Quantos 
servidores ativos essa repartição pública terá, 
no ano de 2020, caso não contrate nenhum 
novo servidor? 
 
(A) 54. 
(B) 108. 
(C) 126. 
(D) 144. 
 

13. Daiane é uma criança que está ansiosa 
para ser adulta. Ela mede, periodicamente, sua 
altura e risca com um giz a parede para saber 
quanto ela cresceu. Considerando que, no início 
de 2018, Daiane media 1 metro e 14 
centímetros e que, em agosto de 2019, sua 
altura chegou a 1 metro e 42 centímetros, 
quanto Daiane cresceu nesse período? 
 
(A) 28 cm. 
(B) 30 cm. 
(C) 32 cm. 
(D) 34 cm. 
 

14. Gustavo é operador de telemarketing e faz 
96 ligações por dia para oferecer o produto da 
empresa onde trabalha aos clientes. Entre 
essas ligações, 16 são bem sucedidas e o 
produto é vendido ao cliente. Mantendo-se essa 
eficiência em suas vendas, quantas ligações 
Gustavo deverá fazer para vender 25 produtos? 
 
(A) 125. 
(B) 150. 
(C) 175. 
(D) 200. 
 

15. Para viajar de São Paulo até o Rio de 
Janeiro, Miranda gastou R$ 245,00 com 
combustível e mais 30% desse valor com 
pedágio. Qual foi o custo total da viagem de 
Miranda? 
 
(A) R$ 275,50. 
(B) R$ 304,50. 
(C) R$ 311,25. 
(D) R$ 318,50. 
 

16. Tales, sua esposa e seus dois filhos 
pequenos viajaram de ônibus. Sabe-se que o 

preço da passagem para adultos é de R$ 86,00 
e o preço da passagem para crianças é de R$ 
66,00. Quanto Tales gastou com passagens 
para toda a sua família? 
 
(A) R$ 304,00. 
(B) R$ 314,00. 
(C) R$ 324,00. 
(D) R$ 344,00. 
 

17. Cristiana utiliza 25 ml de shampoo cada vez 
que vai lavar o cabelo. O número de vezes que 
Cristiana poderá lavar o cabelo, se comprar 3 
frascos com 475 ml de shampoo está 
compreendido entre 
 
(A) 40 e 44. 
(B) 45 e 49. 
(C) 50 e 54. 
(D) 55 e 60. 
 

18. Marcelo estava monitorando seu gasto de 
energia em uma corrida de 5 km e constatou 
que queimou um total de 400 calorias. Se 
Marcelo realizar uma corrida de 7.300 metros, 
quantas calorias ele irá queimar? 
 
(A) 512 calorias. 
(B) 536 calorias. 
(C) 584 calorias. 
(D) 600 calorias. 
 

19. Sendo m a raiz da equação 18x – 3 = 3x 
+18, qual é o valor de m x m? 
 
(A) 1,40. 
(B) 1,96. 
(C) 2,80. 
(D) 14,00. 
 

20. Durante a divisão dos bens entre os seus 
dois filhos, certo pai resolveu deixar 60% dos 
seus bens para o filho mais novo e os R$ 
480.000,00 restantes para o filho mais velho. 
Qual é o valor total dessa herança? 
 
(A) R$ 800.000,00. 
(B) R$ 960.000,00. 
(C) R$ 1.120.000,00. 
(D) R$ 1.200.000,00. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
21. De acordo com a Lei Federal nº 11.788, de 
25/9/2008, são requisitos para a não criação do 
vínculo empregatício do estágio, EXCETO: 
 
(A) Celebração de termo de compromisso 
entre o educando e a parte concedente do 
estágio, somente. 
(B)  Celebração de termo de compromisso 
entre o educando, a parte concedente do 
estágio e a instituição de ensino. 
(C) Compatibilidade entre as atividades 
desenvolvidas no estágio e aquelas previstas 
no termo de compromisso.  
(D) Matrícula e frequência regular do 
educando em curso de educação superior, de 
educação profissional, de ensino médio, da 
educação especial e nos anos finais do ensino 
fundamental, na modalidade profissional da 
educação de jovens e adultos e atestados pela 
instituição de ensino. 
 

22. O Secretário-Geral da ONU, António 
Guterres, pediu, durante a cúpula do G7, em 
Biarritz, a mobilização da comunidade 
internacional para preservar a Amazônia, onde 
os incêndios florestais estão se multiplicando. O 
G7 prometeu, no dia 26 e agosto de 2019, uma 
ajuda emergencial de milhões de dólares para 
enviar aviões de combate a incêndios e uma 
ajuda de médio prazo para o reflorestamento. 

 ( Fonte: https://noticias.uol.com.br/ultimas-
noticias/afp/2019/08/26/secretario-geral-da-onu-

pede-maior-mobilizacao-internacional-pela-
amazonia.htm. Acesso  em: 26/08/2019. Com 

adaptações.) 

 
São considerados países membros do G7, 
EXCETO: 
(A) Brasil. 
(B) França. 
(C) Canadá. 
(D) Estados Unidos. 
 

23. Quanto às competências dos agentes de 
integração, como auxiliares no processo de 
aperfeiçoamento do instituto do estágio, 
segundo a Lei Federal nº 11.788, de 25/9/2008, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
(A) Identificar oportunidades de estágio. 
(B) Fazer o acompanhamento administrativo. 
(C) Realizar a cobrança dos estagiários por 
este serviço. 

(D) Encaminhar negociação de seguros 
contra acidentes pessoais. 
 

24. “Participantes do Encceja (Exame Nacional 
para Certificação de Competências de Jovens e 
Adultos) tiveram como tema das redações ‘A 
organização do tempo e o acesso às redes 
sociais’ e ‘Novas formas de consumo 
consciente’, ambos bastante atuais. O exame 
foi criado com o objetivo de avaliar o 
conhecimento das pessoas que voltaram a 
estudar porque não conseguiram concluir o 
ensino __________________ ou 
_________________ na idade adequada.” 
Assinale a alternativa que completa correta e 
sequencialmente a afirmativa anterior. 
 
(A) médio / superior 
(B) fundamental / médio 
(C) fundamental / educação infantil 
(D) fundamental incompleto / superior 
 

25. Considerando a Lei Federal nº 11.788, de 
25/9/2008, a jornada de atividade em estágio, 
no caso de estudantes do ensino superior, da 
educação profissional de nível médio e do 
ensino médio regular, não deverá ultrapassar: 
 
(A) Duas horas diárias e quarenta horas 
semanais. 
(B) Quatro horas diárias e vinte horas 
semanais. 
(C) Quatro horas diárias e trinta horas 
semanais. 
(D) Seis horas diárias e trinta horas 
semanais. 
 

26. Todos os dias, ao amanhecer, dezenas de 
chineses e outros asiáticos chegam de ônibus 
às instalações da refinaria de Puerto La Cruz, 
no estado venezuelano de Anzoátegui. Sua 
presença constante nessa enorme instalação, 
cuja expansão o governo venezuelano espera 
que relance sua indústria de petróleo, é um 
exemplo do peso da aliança com a China no 
setor mais estratégico da economia 
venezuelana. Atualmente, o presidente da 
Venezuela é: 
 
(A) Evo Morales. 
(B) Martín Vizcarra. 
(C) Nicolás Maduro. 
(D) Tabaré Vásquez. 
 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2019/08/26/secretario-geral-da-onu-pede-maior-mobilizacao-internacional-pela-amazonia.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2019/08/26/secretario-geral-da-onu-pede-maior-mobilizacao-internacional-pela-amazonia.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2019/08/26/secretario-geral-da-onu-pede-maior-mobilizacao-internacional-pela-amazonia.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2019/08/26/secretario-geral-da-onu-pede-maior-mobilizacao-internacional-pela-amazonia.htm
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27. Com o objetivo de conferir se há potencial 
cancerígeno ou de alterações endócrinas e 
reprodutivas, dentre outros riscos à saúde 
humana, o perfil toxicológico de ingredientes 
ativos que são base para agrotóxicos à venda 
no Brasil serão reavaliados. Qual o órgão 
responsável por esta avaliação? 
 
(A) Ministério Público. 
(B) Ministério da Saúde. 
(C) Ministério das Minas e Energias. 
(D) Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). 
 

28. A Petrobras iniciou, em agosto deste ano, a 
fase vinculante de processo para venda da 
totalidade de suas participações em 8 
concessões terrestres de exploração e 
produção de petróleo e gás, o chamado Polo 
Rio Ventura, na Bahia. É possível afirmar que a 
Petróleo Brasil S/A (Petrobras) tem como 
principal objetivo a exploração: 
 
(A) De nióbio, em Araxá. 
(B) De gás de cozinha, no Paraguai. 
(C) Petrolífera, no Brasil, em prol da União. 
(D) Minério, no Brasil e países participantes 
do Mercosul. 
 

29. A desvalorização do yuan deixa as 
exportações chinesas mais baratas. O yuan 
recuou para a mínima de 11 anos contra o dólar 
no dia 26/08/2019, e as ações chinesas caíram 
com a intensificação da disputa comercial com 
o seguinte país: 
 
(A) Peru. 
(B) México. 
(C) Canadá. 
(D) Estados Unidos. 
 

30. O presidente Jair Bolsonaro anunciou 
medidas que liberam dinheiro do FGTS e do 
PIS/Pasep. A medida provisória que altera as 
regras para o saque do FGTS (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço), neste ano e 

início do próximo, evidencia que todos os 
trabalhadores, que têm recursos no FGTS, 
poderão sacar imediatamente até: 
 
(A)R$ 500,00 por conta ativa. 
(B) R$ 600,00 por conta inativa. 
(C) R$ 500,00 por contas ativas e inativas. 
(D) R$ 1.000,00 por contas ativas e inativas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


