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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR AS PROVAS 
 

 

CADERNO DE QUESTÕES: 

 Verifique se este caderno de questões é composto de 10 questões objetivas de múltipla escolha com 4 alternativas, 
contendo 05 de Específicas, 05 de Lingua Portuguesa. Se o mesmo estiver incompleto ou apresentar qualquer outro defeito, 
solicite ao fiscal que tome as providências cabíveis. 

 Em cada questão há apenas uma opção correta. Marque somente uma letra como resposta. 

 

CARTÃO-RESPOSTA: 

 Cuidado ao marcar o cartão-resposta, este não poderá ser substituído. 

 Casos de Anulação: questões em branco, com rabisco, mancha, rasura ou com mais de uma opção assinalada. 

 Use caneta esferográfica azul ou preta para marcar a resposta preenchendo o espaço, de modo que a tinta da caneta 
fique bem visível e cubra toda a letra, seguindo o exemplo abaixo: 

 

 

Ao terminar as provas, verifique cuidadosamente se você passou todas as suas respostas para o cartão-resposta. 

 Depois de preenchido o cartão-resposta, assine-o e entregue ao fiscal. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

 As provas terão duração de uma hora, já estando incluído o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

 Não é permitido fazer qualquer tipo de comunicação com outros candidatos durante as provas, bem como é proibido 
fazer perguntas sobre as questões aos fiscais. Caso tenha alguma duvida quanto as regras do processo seletivo, levante o 

braço e aguarde o fiscal. 

 Não é permitido o uso de celular, calculadora ou qualquer outro tipo de consulta durante a prova. 

 SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo o candidato que agir de forma contraditória ao disposto no edital 01/2020. 

 

APÓS AS PROVAS: 
 

 DIA: 12/03/2020 até às 23h59 – Divulgação do Caderno de Questões e Gabarito Preliminar 
 DIA: 13/03/2020 até às 23h59 – Interposição de Recursos Gabarito 
 DIA: 19/03/2020 até às 23h59 – Divulgação do Gabarito Oficial e Classificação Etapa 1 e 2 

 
É impressindível que o candidato tome ciência das informações contindas no edital de seleção. 

Local das publicações (site) endereço: https://portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/pref-taubate-setuc-fev2020/ 



QUESTÕES ESPECÍFICAS (5 QUESTÕES) 

 

1 - Quem, abaixo citado, não foi um estilista brasileiro? 

 

A) Zuzu Angel 

B) Alexandre Herchcovitch 

C) Clodovil Hernandes 

D) Monteiro Lobato 

 

2 - O conjunto de tailleur (tailhêr) é composto por quantas 
peças de roupa? 

 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

 

3 - A saia godê guarda-chuva tem a forma de qual figura 
geométrica? 

 

A) Quadrado 

B) Retângulo 

C) Triangulo 

D) Circulo 

 

4 - Um terno, a rigor, é composto por quantas peças de 
roupa? 

 

A) 5 

B) 1 

C) 3 

D) 4 

 

5 - As roupas neon e os cabelos escandalosos são 
características de qual década? 

 

A) década de 80 

B) década de 40 

C) década de 20 

D) década de 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÕES LINGUA PORTUGUESA (5 QUESTÕES) 

 

6- Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são 
acentuados por serem oxítonos: 

 

A) você, capilé, Paraná, lápis, régua 

B) parabéns, vêm, hífen, saí, oásis 

C) paletó, avô, pajé, café, jiló 

D) amém, amável, filó, porém, além 

 

7 - A palavra "herói" tem a mesma regra de acentuação de: 

 

A) Anéis, fiéis, papéis, constrói, caubói. 

B) Ideia, colmeia e asteroide. O enunciado traz a 

palavra acentuada incorretamente. 

C) Réis, céu, véu, dói, sóis. 

D) Jacaré, café, armazém, também, refém. 

 

8- A única alternativa que possui uma onomatopeia é: 

 

A) O pé da mesa quebrou. 

B) Às cinco da manhã o galo cantou: cocoricóóóóó. 
C) Quase morri de susto! 

D) O rei do futebol é brasileiro. 

 

9- Assinale a alternativa que corresponda aos substantivos 
coletivos das palavras abaixo: 

 

LOBO, ESTRELA, PEIXE. 

 

A- Bando, Constelação, Cardume. 

B- Alcateia, Constelação, Cardume. 

C- Manada, Universo, Peixaria. 

D- Alcateia, Sistema Solar, Oceano. 

 

10- Qual das palavras a seguir está escrita de forma 

incorreta: 

 

A) Exposto 

B) Descascar 

C) Prezervação 

D) Imprescindível 


