
                  LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A  PROVA 

                 PREENCHA SEU GABARITO COM ATENÇÃO, ESSA FOLHA NÃO SERÁ SUBSTITUIDA

PROVA PROCESSO 
SELETIVO CONTÍNUO 

Processo Seletivo de Estagiários 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

E D I T A L     10/2019 

NOME:____________________________________________________CPF:__________________ 

CADERNO DE QUESTÕES: 

 Verifique se este caderno de questões é composto de 20 questões objetivas de múltipla escolha com 4 alternativas, contendo 10 de Língua Portuguesa, 05 

de Matemática, 05 de Conhecimentos Gerais. 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. 

GABARITO: 

 Cuidado ao marcar o gabarito, 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 GABARITO. Depois de preenchido, assine a prova e 

entregue-o 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 tipod e 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 10/2019 



QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA (10 QUESTÕES) 

1. A concordância verbal está de acordo com a norma 

padrão da língua portuguesa em 

 

a) O peão e o agricultor, por motivo de força maior, plantará 

o milho aqui. 

b) Falta setenta dias para começar a colheita do café nas 

encostas. 

c) São uma hora e quarenta e nove minutos precisamente. 

d) O engenheiro ou arquiteto visitará o loteamento amanhã. 

 

2. Assinale a frase onde a crase foi empregada 

incorretamente: 

 

a) A professora fez críticas à algumas alunas. 

b) Iremos à fazenda amanhã. 

c) Ela está à espera de vocês. 

d) Vou à biblioteca depois da aula. 

 

Leia o poema “Pátria”, de Olavo Bilac, para responder            

às questões de números 03 e 04: 

Ama, com fé e orgulho, a terra em que nasceste!   

Criança! Não verás nenhum país como este!   

Olha que céu! Que mar! Que rios! Que floresta!  

 A Natureza, aqui, perpetuamente em festa,   

É um seio de mãe a transbordar carinhos.   

Vê que vida há no chão! vê que vida há nos ninhos,   

Que se balançam no ar, entre os ramos inquietos!   

Vê que luz, que calor, que multidão de insetos!   

Vê que grande extensão de matas, onde impera   

Fecunda e luminosa, a eterna primavera!  

Boa terra! Jamais negou a quem trabalha   

O pão que mata a fome, o teto que agasalha...  

Quem com o seu suor a fecunda e umedece,   

Vê pago o seu esforço, e é feliz, e enriquece! 

 Criança! Não verás país nenhum como este:   

Imita na grandeza a terra em que nasceste! 
http://www.blocosonline.com.br/literatura/poesia/brpoe/brpoe017.htm 

 

3. Analisando o verso “É um seio de mãe a transbordar 

carinhos...” é correto afirmar que a predicação da 

expressão verbal destacada: 

 

a) Depende de um termo que lhe complete, ligando-se a ele 

com auxílio de uma preposição.  

b) Depende de um termo que lhe complete, ligando-se a ele 

sem auxílio de uma preposição.  

c) Depende de um termo que lhe complete, ligando-se a ele 

com auxílio de um advérbio.  

d) Não depende de um termo que lhe complete o sentido, 

pois tem sentido por si só.   

 

4. É correto afirmar que nesse poema o autor : 

 

a) valoriza a natureza que inicia a festa quando chega a 

primavera.  

b) reclama da quantidade de insetos e do calor que faz na 

terra descrita.  

c) expressa as saudades de sua terra e do tempo em que ele 

era criança.  

d) enaltece a beleza e a riqueza da terra que recompensa 

quem trabalha. 

Analise a charge abaixo para responder a questão 5: 

 

5. O discurso de uma das personagens da tirinha 

sofreu algumas alterações, provocadas pelo uso de uma 

figura de linguagem muito empregada no discurso 

político. Laerte construiu o efeito de humor baseado 

em: 

 

a) hipérboles 

b) paronímias 

c) eufemismos 

d) polissemias 

 

6. A linguagem conotativa preza pelo emprego das 

palavras em sentido figurado ou simbólico.  

 

Assinale a alternativa em que se faz uso desse tipo de 

linguagem.  

 

a) “tratava-se de achar um material que ficasse 

incandescente” 

b) “naquele experimento era como se o ar tivesse sido 

retirado, pois o oxigênio facilita a combustão”.  

c) “filamentos diferentes testados pela equipe de queimavam 

em poucos minutos”  

d)  “Durante anos realizaram testes nos filamentos, não 

pregaram olho enquanto isso” 

 

7. Analise a frase abaixo e assinale a alternativa 

correta: 

 

“Diga______ elas que estejam daqui_______ pouco 

________ porta da biblioteca”. 

 

a) à, há, a 

b) a, há, à 

c) a, a, à 

d) à, a, a 

 

8. Identifique a alternativa em que o verbo destacado 

não é de ligação: 

 

a) A criança estava com fome. 

b) Ele tem andado confuso. 

c) Ficou em casa o dia todo. 

d) A jovem continua sonhadora. 

 

http://www.blocosonline.com.br/literatura/poesia/brpoe/brpoe017.htm


9. Dos substantivos compostos plurais abaixo, qual 

está incorreto? 

 

a) contas-correntes 

b) abelhas-mestras 

c) mãos-boba 

d) salários-família 

 

10. Assinale a alternativa que apresenta o substantivo 

coletivo CORRETAMENTE: 

a) Grupo de artistas = constelação. 

b) Grupo de cavalgaduras = rebanho. 

c) Cadeia de montanhas = cordilheira. 

d) Raios de sol = réstia. 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA (05 QUESTÕES) 

11. Renata foi ao supermercado e comprou                  

R$ 326,15 em mercadorias. Quando retornou para 

casa, viu que seu marido também havia ido ao 

supermercado e comprado os mesmos produtos, com 

desconto de 5% na compra, gastando pouco menos 

que Renata. Tendo em vista o desconto que o marido 

conseguiu, somado ao valor que Renata gastou, 

quanto ficou o valor das mercadorias? 

 

a) R$ 619,69 
b) R$ 636,00 
c) R$ 652,30 

d) R$ 647,00 
 
12. Um trem, deslocando-se a uma velocidade média 
de 400Km/h, faz determinado percurso em 3 horas. 
Assinale a alternativa que corresponde ao tempo em 
que ele faria esse mesmo percurso se a velocidade 
utilizada fosse de 480km/h. 
 
a) 04:30h 
b) 02:30h 
c) 01:25h 
d) 01:00h  
 

13. Se em um recipiente é possível armazenar no 
máximo  365 orbes, quantos recipientes serão 
necessários para armazenar 569.400 orbes?  

 
a) 189 recipientes 
b) 2.360 recipientes 
c) 1.560 recipientes 
d) 389 recipientes 

 
14. Um escrivão digita 2 páginas de um depoimento em 

12 minutos. Quanto tempo levará para digitar 10 
páginas. 

 
a) 01h20 min.  
b) 12h00 min. 

c) 01h30 min.  

d) 01h00 min. 

15. Qual o preço de 125 Bananas a R$ 8,60 a dúzia?  
 
a) R$ 89,58  

b) R$ 179,16  

c) R$ 10,41  

d) R$ 20,83 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS (05 QUESTÕES) 

16. Historicamente, o nordeste brasileiro beneficiou-se 
de uma economia agrícola baseada na produção de: 

a) Cana-de-açucar 
b) Café 
c) Trigo 
d) Borracha 

17. Antes de chamar-se definitivamente Brasil, o País 
recebeu outros nomes. Assinale a alternativa que 
apresenta o primeiro nome dado ao Brasil pelos 
portugueses, quando aqui chegaram. 

a) Pindorama. 
b) Terra dos Papagaios. 

c) Terra de Vera Cruz. 
d) Ilha de Vera Cruz 
 
18. Leveduras (fermento), bolores, mofos, cogumelos e 
orelha-de-pau são espécies pertencentes ao: 

a) Reino Monera 
b) Reino Fungi 
c) Reino Animalia 
d) Reino Plantae 
 
19. Em 29 de maio de 2019, o IBGE completou 83 anos 

de sua criação. Este instituto foi criado no contexto 

histórico do(a): 

 

a) Estado Novo, de Getúlio Vargas. 

b) Plano de Metas, de Juscelino Kubitschek 

c) Transição Democrática, de José Sarney 

d) Ditadura Militar, de Costa e Silva 

 

20. “MEC desiste de pedir vídeos de alunos durante Hino 

Nacional por questões técnicas e de segurança”. (G1) 

 

 

Sobre a notícia acima assinale a alternativa correta. 

 

a) Ministério da Educação enviou e-mail para as escolas 

pedindo a leitura de uma carta do ministro, seguida da 

execução do Hino Nacional. Crianças seriam filmadas 

durante o ato. 

 

b) O Ministro da Educação atualizou nova legislação quanto à 

obrigatoriedade do hino nas escolas públicas, por 

entender que faz parte da obrigação cidadã do 

estabelecimento de ensino público. 

 

c) Ministério da Educação cancelou a obrigatoriedade do hino 

nas escolas particulares; quanto às públicas, segue sendo 

obrigatório. 

 

 

d) Ministério da Educação proibiu a execução do hino nas 

escolas, por entender ferir o princípio da laicidade. 

 

 

______________________________________________________ 


