
 

 

         LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR AS PROVAS 

CADERNO 
DE  

PROVAS(1) 

Processo Seletivo de 
Estagiários 

              PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

       E D I T A L      02/2019 

 

 
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 02/2019. 

 
APÓS AS PROVAS: 
 
✓ DIA: 25/02/2019 até às 23h59 – GABARITO PROVISÓRIO 
✓ DIA: 26/02/2019 até às 23h59 – INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
✓ DIA: 28/02/2019 até às 23h59 – PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 

 
 



QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA (10 QUESTÕES) 

1. Identifique a alternativa onde todas as palavras seguem 

a mesma regra de acentuação. 

A) bocó, dó, sapê, jiló, maré, cajá. 

B) lâmpada, mágico, tóxico, câmera. 

C) ânsia, júri, país, pó, cômico. 

D) balaústre, órgão, tórax, saquê. 

 

2. A palavra "ARTEMÍSIA" significa: 

 

A) Mulher que modela potes de cerâmica 

B) Vendedor de obras de arte 

C) Espécie de Planta ramosa e aromática 

D) O mesmo que Artesanato 

 

 

3. Uma das opções abaixo está em desacordo com as 

demais. 

 

A) Rápido 

B) Prolixo 

C) Duradouro 

D) Longo 

 

 

4. A palavra “ENGODAR” significa: 

 

A) Caminhar  

B) Fazer Dieta 

C) Engordar 

D) Mentir 

 

 

5. "___ você não foi à escola?"; "___ eu estava doente". 

A alternativa que completa corretamente as lacunas é: 

 

A) Por quê, porque. 

B) Porque, porque. 

C) Por que, porquê. 

D) Por que, porque. 

 

 

6. Preencha as lacunas corretamente: 

I. Os funcionários estavam de ___ humor naquela segunda-feira. 

II. Laura passou ___ e foi levada para casa. 

III. O motor da motocicleta apresentou ___ desempenho durante 

os testes na fábrica. 

IV. ___ chegaram de viagem e já começaram a trabalhar. 

V. Nunca pratique o ___; pratique sempre o bem. 

A) mau – mal – mau – mal – mal. 

B) mau – mau – mau – mal – mau. 

C) mal – mau – mal – mal – mal. 

D) mau – mal – mal – mal – mal. 

 

 

7. Complete as frases abaixo apontando na sequencia o 

antônimo de todas as palavras que aparecem entre 

parênteses: 

 

I. Ele demonstrou-se contente na prova, entretanto teve um 

(ótimo) resultado. 

II. Participaremos de um evento (inferior) ao que já tínhamos 

participado, e com alegria, concluído. 

III. A reitora apresentou diferenciadas propostas na reunião, com o 

objetivo de proporcionar aos alunos (piores) salas de aula e 

quadra esportiva. 

IV. A direção da empresa solicitou à coordenação do projeto, 

(velhas) contribuições de ideias para um bom planejamento. 

V. Lucas e Maria exigiram, furiosamente, a Anselmo que de forma 

rápida (dormisse). 

VI. João era um grande homem. Sempre(desonesto) e inteligente. 

 

 

A) Máximo | Melhor | Bons | Antigas | Sonhasse | Omisso 

B) Pior | Pior | Melhores | Novas | Adormecesse | Mentiroso 

C) Bom | Redutor | Maiores | Novas | Roncasse | Submisso 

D) Péssimo | Superior | Melhores | Novas | Acordasse | Honesto 

 

8. Aponte em qual das alternativas abaixo as palavras 

destacadas são antônimas: 

 

I. Mauro era um rapaz belo e Leonardo muito lindo. 

II. Rafaela esbanjava alegria na festa. Ao vê-la, Henrique 

sorria de tanta felicidade. 

III. João era um homem certo em todos os negócios. Já 

Eduardo, fazia tudo sempre errado. 

IV. O carinho do amigo fazia com que Tereza aos poucos 

retomasse o afeto que sentia por ele. 

 

A) I 

B) III 

C) II 

D) IV 

 

9. Na frase: “os jovens da atualidade não têm interesse 

pelo ensino superior e aqueles que o acabam elegendo 

são os de pior desempenho escolar”; a palavra que não 

pode substituir a expressão em destaque pois causaria 

prejuízo de sentidos é: 

 

A) Parcela 

B) Resultado 

C) Performance 

D) Rendimento 

 

10. Marque a frase incorreta com relação ao uso de 

“agente”, “a gente” e “há gente”: 

 

A) Há gente demais aqui nessa sala. 

B) O agente da polícia não permitiu que o suspeito fugisse. 

C) Agente não precisa de tantos cobertores e vamos 

disponibilizar estes aqui para doação. 

D) Ele só me perguntou que horas a gente poderia entregar o 

documento. 

 

 



QUESTÕES DE MATEMÁTICA (05 QUESTÕES) 

11. Num passeio da escola, os 260 alunos foram levados em 

4 ônibus. Cada ônibus transportou o mesmo número de 

alunos. Quantos alunos foram em cada ônibus? 

 

A) 60 

B) 64 

C) 65 

D) 66 

 

 

 

12. Um feirante guardou 3 centenas de laranjas em 6 

caixotes. Quantas laranjas foram guardadas em cada 

caixote? 

 

A) 50 

B) 40 

C) 60 

D) 30 

 

 

 

13. Para fazer um trabalho a Professora dividiu as 3 turmas 

do 5º ano com 108 alunos em 4 grupos. Quantos grupos 

foram formados? 

 

A) 25 

B) 26 

C) 27 

D) 24 

 

 

 

14. Quanto é 8x2+7² ? 

 

A) 49 

B) 65 

C) 27 

D) 31  

 

 

15. Pedro tem 30 anos e tem mais três irmãos: Bianca de 

27 anos, Victor de 23 anos e Alex de 18 anos. Qual a 

diferença de idade entre Pedro e irmão caçula? 

 

A) 13 anos 

B) 11 anos 

C) 12 anos 

D) 14 anos 

 

 

 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS (05 QUESTÕES) 

16. Assinale a alternativa correta quanto ao oceano que 

banha o território brasileiro. 

A) Oceano Pacífico 

B) Oceano brasileiro 

C) Oceano Atlântico 

D) Oceano Índico 

17. Se tratando de capitais brasileiras, qual a capital de 

TOCANTINS: 

A) João Pessoa 

B) Cuiabá 

C) Palmas 

D) Campo Grande 

 

18. A falta de vegetação do solo aliada à força das 

correntezas, das chuvas, ou dos rios faz com que o solo se 

desloque provocando: 

A) o esfriamento do solo. 

B) a erosão. 

C) o reflorestamento. 

D) a erosão eólica. 

 

19. O planeta está sofrendo porque gastamos em excesso 

água e energia, consumimos muito, e produzimos grandes 

quantidade de “lixo”, dentre outros fatores; assim é 

necessário que tomemos atitudes como: 

A) Fazer queimadas para limpar o solo. 

B) Descartar os dejetos orgânicos nos terrenos baldios, rios, 

córregos e lagos. 

C) Regar plantas e colocar pesticidas para preservar o solo. 

D) Promover atitudes sustentáveis, tanto para as pessoas 

quanto para o meio ambiente. 

 

20. O Brasil é formado por: 

A) 20 Estados e o Distrito Federal. 

B) 21 Estados e o Distrito Federal. 

C) 25 Estados e o Distrito Federal. 

D) 26 Estados e o Distrito Federal. 


