
                  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     09/2019 

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 09/2019 



QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA (10 QUESTÕES) 

Assinatura do Candidato: _________________________________ 

1. Sobre o significado da palavra sublinhada em                       

“O prefeito subscreveu o documento.”, assinalar 

alternativa CORRETA: 

 

a) Sobrescritou. 

b) Endereçou. 

c) Escreveu sobre. 

d) Assinou. 

 

 

 

2. O significado da ação ou efeito de PROSTRAR, é: 

 

a) Um sentimento de tédio, indiferença ou falta de coragem.; 

b) Viver o hoje sem preocupações com o amanhã. É desfrutar a 

vida e os prazeres do momento em que se vive; 

c) Grande debilidade proveniente de doença ou cansaço; 

enfraquecimento; 

d) É a sensação de saudade originada pela lembrança de um 

momento vivido no passado ou de pessoas que estão 

distantes. 

 

 

 

3. Assinalar a alternativa que não apresenta um 

sinônimo de “FRUSTRADO”: 

 

a) Desapontamento 

b) Decepcionado 

c) Fracassado 

d) Jubiloso 

 

 

 

4. Com base na concordância nominal, assinalar a 

alternativa CORRETA: 

 

a) Seguem anexas foto; 

b) Havia ali menas mulheres do que homens; 

c) Saíram daqui bastantes pessoas;  

d) A gasolina está caro. 

 

 

 

5. A regência do verbo sublinhado está INCORRETA 

em: 

 

a) Toda ação implica em uma reação igual e contrária; 

b) Paguei todas as minhas dívidas a meus credores; 

c) O juiz procedeu ao julgamento nesta manhã; 

d) Os filhos não usufruíram a herança recebida. 

 

6.  base no conceito das palavras grafadas com                 

“Ç ou C e SS”, assinale a alternativa que está 

incorreta: 

a) maciço; 

b) execussão; 

c) concessão; 

d) necessidade; 

 

 

 

7. Leia as frases abaixo. Sobre as palavras em 

destaque, é correto afirmar que: 

 

I- Este livro é para eu ler? 

II- Este livro é para mim?  

 

 

a) As duas frases estão corretas; 

b) Somente a primeira frase está correta; 

c) As duas frases estão incorretas; 

d) A segunda frase é a única correta. 

 

8. Observe as alternativas abaixo e assinale a opção 

em que todas das palavras são proparoxítonas: 

  

a) Fábula, picolé, trânsito; 

b) Plástico, córrego, pântano; 

c) Inglês, elástico, mamífero; 

d) Agrotóxico, orgânico, saúde. 

 

9. Assinale a alternativa que apresenta o emprego 

incorreto do sinal indicativo de crase: 

 

a) Na placa do restaurante à quilo estava escrito: Sirva-se à 

vontade; 

b) Nos almoços em família costumamos fazer um brinde à vida; 

c) Sempre chovia à tarde quando voltávamos da escola; 

d) Nós fomos à igreja muito cedo, mas o pastor não estava à 

disposição para esclarecimentos. 

 

10. Leia a tirinha abaixo, dos Peanuts, para responder à 

questão. 

 

 

Conforme observa-se no quadrinho acima, pode-se afirmar 

que “sutileza” é o mesmo que: 

a) “rigor”; 

b) “originalidade”; 

c) “indelicadeza”; 

d) “suavidade”. 

 

 



QUESTÕES DE MATEMÁTICA (05 QUESTÕES) 

Assinatura do Candidato: _________________________________  

11. Pâmela, Carlos e Eduardo foram convidados a uma 

festa de aniversário de 15 anos e decidiram se 

juntar para comprar um presente. O presente 

escolhido custou R$ 350,00. Pâmela pagou 3/7 do 

valor total, Carlos pagou 3/5 do restante e Eduardo 

pagou o valor que restou. O valor pago por Eduardo 

foi: 

 

a) R$ 200,00; 

b) R$ 150,00; 

c) R$ 120,00; 

d) R$ 80,00. 

 

12. Uma comerciante de roupas comprou para sua loja 

30 casacos a R$ 50,00 cada e 25 regatas a R$ 18,00 

cada. Revendeu os casacos e regatas a R$ 90,00 e 

R$ 32,00, respectivamente. A quantidade mínima, 

em relação ao valor, dentre as listadas abaixo, de 

casacos e regatas a serem vendidos para suprir o 

gasto obtido com a compra é de, aproximadamente: 

 

a) 20 casacos e 5 regatas. 

b) 29 casacos e 6 regatas. 

c) 18 casacos e 7 regatas. 

d) 17 casacos e 8 regatas. 

 

13. Cassia tem R$ 1.500,00 para pagar as contas de 

telefone, água e luz. Sabe-se que a conta de 

telefone foi de R$ 237,00 a conta de água foi o 

dobro da conta de telefone e a conta de luz foi o 

triplo da conta de telefone. 

 

Portanto, após efetuar o pagamento das três contas, 

resta para Cassia a quantia de: 

 

a) R$ 58,00; 

b) R$ 68,00; 

c) R$ 88,00; 

d) R$ 78,00. 

 

14. Em certo concurso público, determinado candidato 

responde 5 questões a cada 15 minutos. 

Considerando-se a mesma proporção, quanto tempo 

esse candidato levará para responder uma prova 

com 60 questões? 

 

a) 3 horas; 

b) 3 horas e 15 minutos; 

c) 3 horas e 30 minutos; 

d) 4 horas. 

 

15. Se 3 máquinas funcionando 6 horas por dia 

imprimem 18.000 livros, durante 9 dias, quantas 

horas deverá funcionar 5 máquinas para imprimir 

200.000 livros em 45 dias? 

 

a) 7 horas. 

b) 8 horas. 

c) 9 horas. 

d) 10 horas. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS (05 QUESTÕES) 

16. Um dos maiores conflitos armados da história 

recente tem sido o conflito na Síria, que já 

ultrapassa seis anos e já matou mais de 450 mil 

pessoas. Sobre o conflito na Síria, assinale a 

alternativa correta: 

 

a) Síria vive um estado de guerra civil, conflito armado 

interno com envolvimento de outros países, como a Rússia 

e os Estados Unidos, ambos contra o regime de Bashar al-

Assad; 

b) O conflito sírio está gerando uma das maiores crises de 

refugiados da atualidade; 

c) Localizada no nordeste da África, a Síria é uma república 

democrática que segue a religião mulçumana; 

d) O início do conflito sírio teve como causa principal a 

reivindicação de parte de seu território pelo Estado 

Islâmico e os Estados Unidos e outros países ocidentais 

não possuem interesse no conluio sírio, por entenderem 

tratar-se de assunto interno do país. 

 

17. “O fornecimento de canudos plásticos foi proibido 

na cidade de São Paulo.” (Revista Galileu) 

Sobre o assunto, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) Existe muito plástico no lixo das praias brasileiras. Assim 

como outros resíduos, eles acabam no mar, causando 

piora nos habitats naturais e na saúde dos animais. 

b) Uma opção para continuar usando o plástico é optar pelo 

que é produzido de derivados de petróleo, o chamado 

“plástico verde”. 

c) A ideia é que os materiais sejam substituídos por canudos 

em papel reciclável, em material comestível ou 

biodegradável. 

d) Além da questão ambiental, o uso do plástico também é 

prejudicial para a saúde das pessoas, principalmente no 

que diz respeito às embalagens de alimentos. 

 

18. No dia 1º de janeiro, o salário mínimo nacional teve 

seu valor alterado para: 

 

a) R$ 954,00. 

b) R$ 998,00. 

c) R$ 988,00. 

d) R$ 1.006,00. 

19. Em meados da década de 30, foi desenvolvido o 

chuveiro elétrico, em qual país? 

a) França; 

b) Inglaterra; 

c) Brasil; 

d) Austrália. 

 

20. Em que período da pré-história o fogo foi 

descoberto? 

a) Neolítico 

b) Paleolítico 

c) Idade dos Metais 

d) Período da Pedra Polida 


