
 
 

Processo Seletivo de Estágio 
Prefeitura Municipal de Taubaté 

EDITAL 06/2018 

Nível Superior 
 
Nome:                          RG            
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 
 

1. Verifique se este Caderno de Questões corresponde 
com o Grupo preposto em Edital e que você está 
matriculado, caso não seja, solicite a substituição para 
o fiscal da sala. Em caso de realizar a prova para o 

Grupo incorreto, não será realizada Substituição pós 
prova. 

2. Não haverá substituição da Folha de Respostas, em 
caso de rasura a resposta será anulada. Preencher a 
folha pintando todo o quadrinho, conforme exemplo:
   

3. Cada candidato receberá um Caderno de Questões e 
uma Folha de Resposta que deverá preencher com 
seus dados 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 1 

hora, não havendo, por qualquer motivo, prorrogação 

em virtude de afastamento de candidato da sala. 

7. As provas serão realizadas sem consulta a qualquer 
material, não sendo permitida, durante sua realização, 

a comunicação entre os candidatos 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 
receptor ou transmissor de dados e mensagens ou 
material semelhante. 

8. Terá sua prova anulada e será automaticamente 
eliminado do processo o candidato que, durante a 
realização da prova: 

*Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais 
para a sua realização; 

*For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a 
execução de quaisquer das provas; 

*Faltar com a devida cortesia para com qualquer um 
dos examinadores, seus auxiliares, autoridades 
presentes ou candidatos; 

 

*Se recusar a entregar o material de provas ao 
término do tempo de provas; 

*Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o 
acompanhamento de fiscal; 

*Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos 
trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido. 

9. Os gabaritos serão divulgados no site 

www.taubate.sp.gov.br em  09/04. 

10. Os recursos referentes às questões aplicadas nas 
provas e respectivas respostas corretas 
publicadas em gabarito provisório, só serão 

aceitos, nos dias 10/04 e 11/04. O candidato deve 
preencher o formulário, conforme modelo 
disponível para download no site 
www.taubate.sp.gov.br e entregar pessoalmente 
no CIEE Taubaté endereço Rua Dr. Pedro Costa, 

330- CEP:12010-160-Centro-Taubaté. 

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 listas de classificação, divididas 
por curso em ordem decrescente de pontos 
obtidos. 

13. Não será fornecido ao estudante comprovante de 

classificação no processo seletivo, valendo, para 
esse fim, as listas de classificação divulgadas no 
site www.taubate.sp.gov.br. O resultado definitivo 

será divulgado a partir 12/04, no web site 
www.taubate.sp.gov.br. 

14. O processo seletivo terá validade até 1 (um) ano, 

podendo ser prorrogado a critério da Prefeitura. 

15. É de inteira responsabilidade do candidato, 
acompanhar a publicação de todos os atos, 
Editais e comunicados referentes a este processo 
seletivo devendo manter atualizados seus dados 

cadastrais junto a esta instituição. 
16. O CIEE não informará classificação e andamento 

do processo via telefone. O candidato deverá 
acompanhar as listas pessoalmente na Recepção 

da Unidade mais próxima ou aguardar 
convocação. 

17. A participação no processo seletivo implica na 
concordância com todas as normas e condições 

contidas no Edital de Seleção n. 06/2018. 
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LÍNGUA PORTUGUESA (10 QUESTÕES) 
 

Considere o texto a seguir para as questões de 01 a 03: 
 
         “Poema só para Jaime Ovalle" 
 
Quando hoje acordei, ainda fazia escuro 
 (Embora a manhã já estivesse avançada). 
Chovia. 
Chovia uma triste chuva de resignação 
Como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. 
Então me levantei, 
Bebi o café que eu mesmo preparei, 
Depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei pensando... 
- Humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. 
 
(Adaptado de BANDEIRA, Manuel In: Manuel Bandeira; poesia completa e 
prosas. Rio de Janeiro 1974) 

 
01.  De acordo com a percepção do poema, há a presença de vários 

verbos. Qual das alternativas abaixo, reúne todos os verbos citados no 
texto? 

 
a) bebi, triste, escuro, deitei, o, estivesse, vida, pensando, amei, preparei, 

tempestuoso, noite; 
b) chovia, pensando, levantei, bebi, preparei, deitei, acendi, fiquei, acordei, 

fazia, estivesse, amei; 
c) levantei, pensando, fazia, chovia, mulheres, que, quando, me, noite, deitei, 

bebi, calor; 
d) humildemente, nas, café, estivesse, tempestuoso, cigarro, contraste, manhã, 

um, então, deitei, resignação. 
 
02. Qual das alternativas abaixo reúne todos os adjuntos adverbiais, que 

podem ser identificados no texto? 
 
a) quando, hoje, depois, novamente, humildemente; 
b) cigarro, novamente, triste, então, mulheres; 
c) café, cigarro, escuro, pensando, vida; 
d) levantei, hoje, noite, que, deitei. 
 
03. No poema, o verso “Bebi o café que eu mesmo preparei”, o eu lírico 

exprime: 
 

a) Solidão 
b) Sofrimento 
c) Agressividade 
d) Dependência 
 
04. Depois de analisar as frases abaixo, assinale a alternativa correta e que 

aponte todos os adjetivos ordenadamente: 
 
I-“Enquanto os homens exercem seus podres poderes. Motos e fuscas avançam 
os sinais vermelhos” (Caetano Veloso) 
 
II-“Um dia ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. Olhou-a dum 
jeito muito mais quente do que costumava olhar” (Vinicius de Moraes e Chico 
Buarque) 
 
III-“Um pierrô apaixonado, que vivia só cantando por causa de uma colombina, 
acabou chorando, acabou chorando” (Noel Rosa e Heitor Prazeres) 
 
IV-“Amanhã será um lindo dia, da mais louca alegria, que se possa imaginar” 
(Guilherme Arantes) 
 
a) I - exercem, podres  

II - chegou, quente  
III - apaixonado  
IV - lindo, imaginar  
 
 

b) I - podres, fuscas  
II - diferente, jeito  
III - apaixonado  
IV - Amanhã, louca  
 

c) I - Enquanto, vermelhos  
II - costumava, quente  
III – causa 
IV - lindo, dia 
 

d) I - podres, vermelhos  
II - diferente, quente  
III - apaixonado  
IV - lindo, louca  
 

05. Na frase: “A cigarra começa a cantar assim que a primavera a desperta”. 
Nas suas quatro ocorrências no período, a palavra “a” classifica-se, 
respectivamente como: 

 
a) artigo, preposição, artigo, pronome 
b) artigo, pronome, preposição, pronome 
c) pronome, artigo, pronome, artigo 
d) artigo, preposição, pronome, artigo 
 
06. Assinale a alternativa em que o “Antônimo” das palavras abaixo foram 

exprimidos corretamente: 
 

Abundante | Arrogante | Alarido | Encalvecido 
 

a) Minguado | Triste | Paz | Escalvado 
b) Pouco | Humilde | Algazarra | Agradecido 
c) Escasso | Modesto | Silêncio | Hirsuto 
d) Prospero | Confiante | Gritaria | Calvo 
 
07. "Afinal, lá se está sempre contente." Nesta oração o tipo de sujeito é: 
 
a) oculto 
b) composto 
c) determinado 
d) indeterminado 
 
08. "Pagam bem lá?" Nesta oração o sujeito é: 

 
a) oculto 
b) simples 
c) indeterminado 
d) oração sem sujeito 

 
09. Qual das palavras destacadas a seguir não é um adjetivo? 

 
a) As pesquisas eliminaram PARTE da emoção; 
b) Os BONS candidatos nem sempre são eleitos; 
c) Nas eleições há feriado NACIONAL; 
d) As GRANDES empresas patrocinam candidatos. 
 
10. Indique a letra na qual as palavras completam, corretamente, os 

espaços das frases abaixo: 
  

I - Quem possui deficiência auditiva não consegue ______ os sons com nitidez.  
II - Hoje são muitos os governos que passaram a combater o ______ de 
entorpecentes com rigor.  
III - O diretor do presídio ______ pesado castigo aos prisioneiros revoltosos. 
 
a) discriminar - tráfico - infligiu  
b) discriminar - tráfico - infringiu  
c) descriminar - tráfego - infringiu  
d) descriminar - tráfego - infligiu 

 
 



MATEMÁTICA (05 QUESTÕES) 

 
11. Um jovem violinista prestou concurso de bolsas em duas Orquestras 

famosas. Suponha que, em uma delas, a probabilidade de que ele seja 
aprovado é de 30%, enquanto na outra, pelo fato de a prova prática ter 
sido mais fácil, a probabilidade de sua aprovação sobe para 40%. 
Nessas condições, a probabilidade deque esse violinista seja aprovado 
em pelo menos uma dessas Orquestras é de: 
 

a) 70% 
b) 68% 
c) 60% 
d) 58% 
 
 
12. Um pedreiro resolveu construir em seu terreno e para isso, começou 

realizando algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que, 
das seis estacas colocadas, três eram vértices de um triângulo 
retângulo e as outras três eram os pontos médios dos lados desse 
triângulo, conforme pode ser visto na figura abaixo, em que as estacas 
foram indicadas por letras: 

 
 

 
    A região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria ser calçada com 

concreto. Nessas condições, a área a ser calçada corresponde: 
 
a) à mesma área do triângulo AMC.  
b) à mesma área do triângulo BNC. 
c) à metade da área formada pelo triângulo ABC 
d) ao triplo da área do triângulo MNC. 
 
 
13. Uma certa quantidade de óleo foi armazenada em latas de 2 litros cada 

uma, obtendo-se assim 60 latas. Se fossem usadas latas de 3 litros, 
quantas latas seriam necessárias para colocar a mesma quantidade de 
óleo? 

 
a) 20 latas 
b) 50 latas 
c) 43 latas 
d) 40 latas 
 
 
 
14. Um auxiliar de produção, trabalhando 8 horas por dia, durante 10 dias, 

realiza a montagem de 7.500 peças para automóvel. Quantas horas por 
dia deve trabalhar esse auxiliar de produção para que ele possa 
realizar a montagem de 6.000 peças em 4 dias? 

 
a) 20 horas 
b) 16 horas 
c) 18 horas 
d) 12 horas 

 
 
 
15. Assinale a alternativa que contenha um número real "a" para que as 

expressões: (3a + 6)/ 8 e (2a + 10)/6 sejam iguais.      
 
a) 18 
b) 22 
c) 10 
d) 3 

 

CONHECIMENTOS GERAIS (05 QUESTÕES) 

 
 

16. Assinale a alternativa correta: 
 
a) O mar vermelho fica na China; 
b) Os Golfinhos são mamíferos; 
c) Os pássaros são animais invertebrados; 
d) A velocidade da luz é a mesma que a do som. 
 
17. De quem é a famosa frase “Penso, logo existo”? 

 
a) Platão 
b) Galileu Galilei 
c) Descartes 
d) Sócrates 
 
18. Em que período da pré-história o fogo foi descoberto? 

 
a) Neolítico 
b) Paleolítico 
c) Idade dos Metais 
d) Idade Média 
 
19. Em 2018, completa-se 100 anos da morte do autor do nosso Hino à 

Bandeira e um dos escritores mais importantes do Parnasianismo no 
Brasil. É conhecido como "Príncipe dos Poetas Brasileiros", título que 
recebeu em 1907. Além disso, é membro fundador da Academia 
Brasileira de Letras e patrono do serviço militar. 
Defensor da obrigatoriedade do serviço militar, com outros 
intelectuais, fundou a Liga da Defesa Nacional. Tendo em conta o seu 
ideal cívico, o Dia do Reservista é comemorado no dia do seu 
nascimento, 16 de dezembro. 
 
A quem se refere o texto acima? 
 

a) Olavo Bilac 
b) Monteiro Lobato 
c) Santos Dumont 
d) Nelson Gonçalves 
 
20. É um distúrbio neuropsiquiátrico que se caracteriza por múltiplos 

tiques, motores ou vocais, que perdura por mais de um ano. Foi 
primeiramente descrita em 1825, pelo médico francês Jean Marc 
Gaspard Itard. Contudo, foi apenas em 1884 que esta doença foi 
denominada síndrome, quanto um estudante de medicina publicou um 
relato da patologia. O número de casos dessa doença tem sido 
crescente, sendo provavelmente em consequência da maior 
disponibilidade de informações e conhecimentos sobre a enfermidade, 
por parte das equipes de saúde responsáveis por diagnosticá-la. 
Normalmente, a síndrome inicia-se durante a infância ou juventude de 
um indivíduo, ocasionalmente tornando-se crônica. No entanto, 
habitualmente durante a vida adulta, os sintomas tendem a amenizar. 
Na grande maioria dos casos (80%), a manifestação clínica inicial da 
doença são os tiques motores. Estes englobam piscar, franzir a testa, 
contrair a musculatura da face, balançar a cabeça, contrair em trancos 
os músculos do abdômen ou outros grupos musculares, bem como 
outros movimentos mais elaborados, como tocar ou bater em objetos 
que se encontram próximos. 
Não existe cura para essa desordem, mas há controle. Pesquisas têm 
evidenciado a importância da utilização de uma forma de terapia 
comportamental cognitiva, chamada de tratamento de reversão de 
hábitos.  
A que síndrome se refere o texto acima? 
 

a) Síndrome de Tourette 
b) Síndrome de Borderline 
c) Síndrome de Down 
d) Síndrome de Asperger 

 
 


