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MMIINNIISSTTÉÉRRIIOO  PPÚÚBBLLIICCOO  DDOO  EESSTTAADDOO  DDEE  SSÃÃOO  PPAAUULLOO  

 
Caderno de Questões 

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 
 
 

Data: 26/10/2019 - Horário: Das 11:00 às 13:00 
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 
28/10/2019 (gabarito provisório) e 11/11/2019 
(gabarito definitivo).  

12. Os recursos referentes às questões aplicadas nas 
provas e respectivas respostas corretas publicadas 
em gabarito provisório, serão aceitos exclusivamente 
no dia 29/10/2019, 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 
21/11/2019, 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/
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

1. Assinale a alternativa em que a palavra 
esteja corretamente escrita. 

 

(A) Previlégio.  
(B) Garajem.  
(C) Algema. 
(D) Ingeção.  

 
2. Assinale a alternativa que apresenta um 

antônimo para a palavra “bondoso”. 
 

(A) Afetuoso.   
(B) Maléfico.  
(C) Condescendente.  
(D) Generoso.  

 

3. Assinale a alternativa que apresenta uma 
metáfora. 

 

(A) Ele foi cruel como um monstro.  
(B) Toda profissão tem seus espinhos. 
(C) Não quero estudar hoje. 
(D) O rei do animais foi implacável. 

 

4. Assinale a alternativa correta no que se 
refere à pontuação.  

 

(A) Ana sua professora, não vai dar, aula 
hoje.  

(B) Competidores de várias cidades, 
participarão, da gincana.  

(C) - Você é daqui, mesmo, perguntei. 
(D) São Paulo, 20 de outubro de 2019.  

 

5. Assinale a alternativa em que o termo 
destacado é o sujeito da frase. 

 

(A) Marina fez um bolo de aniversário. 
(B) Os moços eram folgados. 
(C) Ninguém lhe telefonou. 
(D) Havia baratas no porão. 

 

6. De acordo com a norma-padrão da língua 
portuguesa quanto à concordância verbal, 
assinale a alternativa correta.  

 

(A) Acontece tantas coisa aqui. 
(B) Faz dois meses que terminei o 

trabalho.  
(C) Haviam três anos que não nos 

víamos. 
(D) Tudo era hipóteses.  

 

 
 
 
 
  

7.    A crase foi corretamente empregada em: 
 

(A) Preenchi o gabarito à lápis.  
(B) Vim à mando do meu pai. 
(C) Não vou à festas e eventos. 

       (D)  Todos voltaram à piscina.  
 

 
8. De acordo com a norma-padrão da língua 

portuguesa quanto à concordância 
nominal, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Elas nada tinham de ingênuas. 
(B) As fotos foram enviadas junto com a 

documentação. 
(C) Vão anexos os pareceres das últimas 

reuniões. 
(D) Na festa de ontem tinha menas 

pessoas. 
 

9. No que se refere à regência nominal, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) O lugar era acessível a todos. 
(B) Tenha amor a seus pais.  
(C) Era favorável com o projeto.     
(D) Ele está apto a exercer a profissão.  

 

10. Na frase “Os filhos obedecem os pais” há 
um ERRO de:   
 

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

 

 
MATEMÁTICA 

 
11.  Uma loja está vendendo suas mercadorias 

com um desconto de 10%. Uma bolsa que 
custa normalmente R$ 120,00, com o 
desconto sairá por: 

 

(A) R$ 112,00 
(B) R$ 108,00 
(C) R$ 102,00 
(D) R$   98,00 

 

12. Numa oficina de costura, 5 costureiras 
fazem 90 aventais por dia. Se 
aumentarmos a quantidade de costureiras 
para 12, essa produção passa a ser de:  

 

(A) 216 aventais. 
(B) 225 aventais. 
(C) 230 aventais. 
(D) 236 aventais. 
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13. Numa divisão, o divisor é 16, o quociente é 

25 e o resto 0, então o dividendo é: 
 

(A) 400 
(B) 409 
(C) 411 
(D) 415 

 
14. Laís fez 1/5 de seu trabalho ontem. 

Sabendo que esse trabalho tem no total 30 
questões, ainda faltaram fazer: 

 

(A) 26 questões. 
(B) 25 questões. 
(C) 24 questões. 
(D) 23 questões. 

 
15. Carlos comprou uma TV nova. Deu R$ 

450,00 de entrada e vai pagar o restante 
em 8 parcelas de R$ 230,00. O valor total 
que Carlos vai pagar pela TV é de:  

 

(A) R$ 1.810,00. 
(B) R$ 1.908,00. 
(C) R$ 2.015,00. 
(D) R$ 2.290,00. 

 

16. Numa adição de três parcelas, a primeira é 
12.345, a segunda é 9.870 e o total é igual 
a 26.804. A terceira parcela deverá ser: 

 

(A) 5.100. 
(B) 5.089. 
(C) 4.810. 
(D) 4.589. 

 

17. Um litro de combustível custa, em média, 
R$ 4,49. Para encher um tanque de 48 
litros, gasta-se um total de:  

 

(A) R$ 280,10. 
(B) R$ 215,52. 
(C) R$ 250,15. 
(D) R$ 246,08. 

 

18. Um quilo de carne para bife custa, em 
média, R$ 32,50. Se uma pessoa comprou 
1,8 kg e carne pagou um total de:  

 

(A) R$ 58,50. 
(B) R$ 56,20. 
(C) R$ 54,12. 
(D) R$ 52,80. 
 

19. Vera recebe mensalmente R$ 2.300,00 e 
terá um aumento de 12% no próximo mês. 
Dessa forma, passará a ganhar: 

 

(A) R$ 2.460,00. 
(B) R$ 2.576,00. 
(C) R$ 2.689,00. 
(D) R$ 2.717,00. 

 
20. Um carro faz o trajeto entre duas cidades 

em 4h a uma velocidade de 90 km/h. Se 
aumentar a velocidade para 120 km/h, ele 
demorará:  

 

(A) 2 horas. 
(B) 2,5 horas. 
(C) 3 horas. 
(D) 3,5 horas. 

 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
21. Foi encontrado, no mês de outubro de 

2019, mais um corpo em ___________, 
onde uma barragem da Vale se rompeu no 
dia 25 de janeiro. Com isso, o número de 
desaparecidos diminuiu para 18 e o número 
de corpos localizados são de 252, até o 
momento. 

 

 Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna acima. 
 

(A) Mariana 
(B) Brumadinho 
(C) Pernambuco 
(D) Ouro Preto 

 
22. É uma questão de cidadania e 

responsabilidade social, e resultado do 
intenso consumo. Uma educação séria nas 
escolas e nas ruas sobre, por exemplo, seu 
destino, aliada a penalidades para crimes 
dessa ordem, pode ajudar a melhorar o 
quadro atual. Trata-se da(o): 
 

(A) venda de animais silvestres. 
(B) bullying. 
(C) lixo. 
(D) consumo de carne bovina. 

 
23. É um bioma que apresenta clima semiárido 

e pode ser encontrado na região Nordeste 
do Brasil: 
 

(A) pantanal. 
(B) mata atlântica. 
(C) caatinga. 

       (D)  pampas. 
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24. Foi o documento que, sancionado em 1888, 

extinguiu a escravidão no Brasil: 
 

(A) Lei Eusébio de Queirós. 
(B) Lei do Ventre Livre. 
(C) Lei Áurea. 
(D) Lei dos Sexagenários. 

 
25. No dia 19 de outubro de 2019, ocorreu o 

Dia D contra essa epidemia em 41,9 mil 
unidades de saúde de todo o Brasil. Até o 
dia 25 de outubro, o Ministério da 
Saúde quer vacinar 2,6 milhões de crianças 
de 6 meses a 5 anos, grupo que constitui o 
público-alvo da vacina. Trata-se da(o): 
 

(A) malária. 
(B) cólera. 
(C) leptospirose. 
(D) sarampo. 

 
26. É a energia produzida a partir da energia 

cinética das massas de ar em movimento 
(vento): 
 

(A) hidráulica. 
(B) biogás. 
(C) nuclear. 
(D) eólica. 

 
27. Recentemente, foram encontradas 

toneladas de vazamento de óleo pelas 
praias da região ___________ do Brasil.  

 

 Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna. 

 

(A) Sudeste 
(B) Nordeste 
(C) Sul 
(D) Norte 

 
28. No mês de agosto de 2019, a Amazônia foi, 

no cenário nacional e internacional, foco de: 
 

(A) debates acerca da escassa exploração 
de borracha. 

(B) queimadas e desmatamento. 
(C) protestos em massa de tribos 

indígenas, que geraram caos e 
violência. 

(D) campanha de preservação ambiental 
mundial, na qual líderes de vários 
países se encontraram na Amazônia 
para protestarem contra o 
desmatamento. 

 

29. Esse regime possui caráter autoritário, 
repressivo, censurador e nacionalista. No 
Brasil, ocorreu de 1964 a 1985, podendo-se 
destacar os presidentes Humberto de 
Alencar Castelo Branco, Artur Costa e 
Silva, Emílio Médici e Ernesto Geisel. Trata-
se da(o):  
 

(A) ditadura militar. 
(B) comunismo. 
(C) democracia. 
(D) monarquia. 

  
30.   A União Europeia é uma união econômica e 

política formada por 28 países situados, em 
sua maioria, na Europa. O conturbado 
BREXIT diz respeito à saída:  
 

(A) dos Estados Unidos. 
(B) da Finlândia. 
(C) da Coreia do Norte. 
(D) do Reino Unido.    
 

 


