
 

 

         LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR AS PROVAS 

CADERNO 
DE  

PROVAS 

Processo Seletivo de Estagiários 
              PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

       E D I T A L      10/2018 

 

 
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. 

 
 
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-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 10/2018. 

 
APÓS AS PROVAS: 
 
 DIA: 26/11/2018 até às 23h59 – Divulgação do Gabarito Preliminar e Caderno de Questões. 
 DIA: 27 e 28/11  até às 17h00 – Prazo para interposição de Recursos (vide Edital 10/2018). 
 DIA: 30/11/2018 até às 17h00 – Divulgação do Gabarito Oficial. 
 DIA: 30/11/2018 até às 23h59 – Divulgação da Classificação Final. 

 
 



QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Analise o trecho e escolha a alternativa que 

apresenta a circunstância correta: 

 

“Se não fosse nadadora, não teria sobrevivido à 

travessia entre Izmir, na Turquia, para onde tinha 

fugido da guerra em minha terra natal, a Síria, e a 

Ilha de Lesbos, na Grécia”  
(Adapt. Trecho Disponível em http://veja.abril.com.br/esporte/saudade-

da-minha-cama/.Acesso em 22/10/2018.) 

 

(A) modo.  

(B) condição.  

(C) causa.  

(D) negação.  

 

2. A palavra que expressa o contrário do significado 

de “erradicar” é: 

 

(A) fixar.  

(B) tirar. 

(C) extrair.  

(D) eliminar. 

 

3. Os vocábulos que preenchem corretamente as 

lacunas do texto abaixo são: 

 

“O nadador chegou ___ etapa final da 

competição, ___vésperas do seu aniversário. 

Ele aspirava ___ medalha de ouro ___muito 

tempo”. 

 

(A) a – as – uma – há 

(B) a – às – uma – a 

(C) à – as – um – a 

(D) à – às – uma – há 

 

 

4. Analise o texto oral reproduzido abaixo: 

           “Ê cara, tô azarando uma mina que é 

o maior barato”. 

Assinale a opção que apresenta, para o texto oral 

reproduzido acima, uma versão de acordo com as 

características do registro escrito da língua culta 

padrão. 

 

(A) Ei, estou paquerando uma menina muito legal! 

(B) Estou interessado(a) em uma moça bonita e 

inteligente. 

(C) Estou dando em cima de uma garota bem 

maneira. 

(D) Não há mulher mais sinistra do que a que eu 

tô de olho!   

 

 

 

 

 

 

 

5. Considere o texto: 

 

Durante dias, viajaram sentados ____ 

bancos improvisados, ____ o sol forte das 

estradas esburacadas, sem sinto de 

segurança ou qualquer conforto, mesmo 

com as tarifas abusivas na região. Cansados 

apenas murmuravam algumas palavras ____ 

a viagem. O motorista estava ciente _____ à 

tais reclamações, ____ nada podia fazer 

sobre o assunto. ____ a situação atualmente 

segue _____ fortes investigações, para 

promover a justiça e punir os responsáveis 

pelo desvio de verbas direcionadas. 

 

As palavras que preenchem corretamente as 

lacunas das frases acima, na sequência em que 

elas se encontram, são: 

 

(A) sobre – sob – sobre – quanto – mas – Contudo 

– sob. 

(B) sobre – sob – sob – sobre – mas – Contudo – 

sobre. 

(C) sobre – sobre – sob – quanto – porém – 

Porém – sob. 

(D) sob – sobre – sobre – quanto – contudo – 

Porém – sobre. 

 

6. Marque a opção em que não há correspondência 

entre a locução adjetiva e o adjetivo apresentado 

em seguida. 

 

(A) Horário da tarde – vespertino. 

(B) População das margens dos rios – 

ribeirinha. 

(C) Alimento sem sabor – inodoro. 

(D) Característica da região – regional. 

 

7. Assinale a opção em que o pronome pessoal não 

está empregado de acordo com a norma culta. 

 

(A) Ele trouxe esse presente para mim. 

(B) A salada de tomate é para eu comer. 

(C) Pedi-lhe licença para sair da sala. 

(D) Este exame é para mim fazer. 

 

8. Assinale a única sentença em que a palavra 

destacada concorda corretamente com o 

substantivo. 

 

(A) Dado a necessidade de sair agora, então vá. 

(B) A saída dos alunos hoje é meio-dia e meio. 

(C) As moças mesmas pediram ao chefe para 

sair. 

(D) Eu gosto de mais amor e menas confiança. 

 

 



 

 

9. Analise a frase abaixo: 

 

SMS: ANA, EU SOUBE QUE O TEMA DA FESTA 

É “ANOS 60”.  

 

O ordinal correspondente a 60 é: 

 

(A) sessenta.  

(B) seiscentésimo. 

(C) sexcentésimo.  

(D) sexagésimo. 

 

10. Assinale a opção em que as duas palavras estão 

corretamente grafadas. 

 

(A) Ferrujem – enjôo.  

(B) Regresso – intenssão. 

(C) Vajem – conteúdo.  

(D) Enxada – hidrômetro. 

 

      QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

11. Das 8.200 pessoas que se inscreveram para 

participar de determinado processo seletivo de 

estagiários, 20% estavam concorrendo ao cargo 

de Estagiário de Pedagogia. Os organizadores do 

processo seletivo observaram que o número de 

vagas para Estágio de Pedagogia correspondia a 

10% do total de inscritos que concorriam a esse 

cargo. Quantas eram as vagas para Estagiários de 

Pedagogia? 

 

(A) 82 

(B) 164 

(C) 328 

(D) 450 

12. O seguro de determinado automóvel em 2018 foi 

de R$ 3853,00 reais. Considerando uma simulação 

realizada no ultimo mês, a previsão de custo do 

seguro para este mesmo automóvel em 2019 é de                               

R$ 4000,00 reais, sendo assim, qual o valor do 

aumento percentual que o proprietário do 

automóvel terá de lançar em seu orçamento em 

2019? 

 

(A) 1,74%  

(B) 2,53% 

(C) 14% 

(D) 3,81% 

 

 

 

13. Ao receber seu pagamento mensal, uma auxiliar 

gastou um quarto do que tinha no mercado. Em 

seguida, gastou dois terços do que lhe restou na 

Farmácia, ficando com somente R$ 250,00. O 

valor da pensão recebida pelo segurado foi: 

 

(A) R$ 1.000,00 

(B) R$ 400,00 

(C) R$ 650,00 

(D) R$ 900,00 

   

 

14. Um rato, ao se exercitar em sua roda de 

exercícios, realiza 27 voltas em 3 minutos. 

Quantas rotações ele terá completado em 91 

minutos?  

 

(A) 953 voltas  

(B) 270 voltas  

(C) 337 voltas  

(D) 819 voltas  

 

15. Um avião particular parte da cidade A, num ângulo 

de 40° com o Norte, e chega à cidade B. A seguir, 

girou 30° para direita rumo à cidade C, conforme o 

gráfico abaixo: 

 

Sabendo que a distância AB é a mesma que BC, 

para que o avião fosse, em linha reta, da cidade A, 

diretamente para a cidade C, seria necessário 

partir num ângulo, com o norte, de: 

(A) 25° 

(B) 55° 

(C) 48° 

(D) 52° 

 

 

 



 

       QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

16. Considerando que “Água e Óleo em um Copo” é 

uma mistura heterogênea de dois líquidos 

imiscíveis e de densidades diferentes. Podem-se 

obter a separação dos líquidos puros por meio de: 

 

I. Sublimação. 

II. Decantação. 

III. Filtração. 

 

Dessas afirmações, apenas: 

 

(A) I é correta. 

(B) II é correta. 

(C) II e III são corretas. 

(D) I e II são corretas. 

  

17. Qual o menor País do Mundo? 

 

(A) Malta. 

(B) Vaticano. 

(C) Romênia.  

(D) França. 

 

18. As pessoas desse tipo sanguíneo são consideradas 

doadores universais: 

 

(A) Tipos Sanguíneos A e B.  

(B) Tipo Sanguíneo O.  

(C) Tipo Sanguíneo A.   

(D) Tipo Sanguíneo B. 

 

19. Ao todo, o Brasil tem 12 regiões hidrográficas, 

dentre as quais, a maior de todas é a:   

 

(A) Bacia Amazônica. 

(B) Bacia do Paraguai.  

(C) Bacia do Atlântico Sul.   

(D) Bacia de São Francisco.  

 

20. Segunda maior cidade em população na Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, 

Taubaté, em 05 de dezembro de 2018, 

completará: 

 

(A) 297 anos. 

(B) 397 anos.  

(C)122 anos.   

(D) 373 anos. 


