
 

 

         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      03/2019 

 

 
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 01/2019. 
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1. Assinale a alternativa em que todas as palavras 

estão grafadas corretamente: 

 

(A) paralisar, pesquisar, ironizar, deslizar. 

(B) alteza, empreza, francesa, miudeza. 

(C) cuscus, chimpanzé, encharcar, encher. 

(D) chineza, marquês, garrucha, meretriz. 

 

2. Assinale a alternativa em que todas as palavras 

que seguem, utilizam corretamente “g” ou “j”: 

 

(A) varejista; viagem; majestade 

(B) fuligem; vertijem; ferrugem 

(C) miragem;  falanje; laranjeira 

(D) vejetação; passagem; vigia 

 

3. Se tratando de derivação, seguindo o modelo 

“Insensato – Insensatez”, assinale a única 

alternativa incorreta: 

 

(A) lúcido – lucidez 

(B) altivo – altivez 

(C) honrado – honradez 

(D) pequeno – baixo 

 

4. Indique qual é a frase cujo uso do “porquê” está 

correto. 

 

(A) Por que recebi ontem, fui ao parque de diversões. 

 

(B) Tania não foi trabalhar hoje porque está doente. 

 

(C) Mudei de canal por quê quis. 

 

(D) O funcionário não entendeu o por que de tanta 

pressão. 

 

5. Escolha a alternativa em que a oração está 

pontuada adequadamente: 

 

(A) Os músicos conversando sobre os velhos tempos 

lembraram-se de Pichelli o melhor maestro que já 

conheceram. 

 

(B) Os músicos, conversando sobre os velhos tempos, 

lembraram-se de Pichelli, o melhor maestro que já 

conheceram. 

 

(C) Os músicos conversando, sobre os velhos tempos, 

lembraram-se de Pichelli o melhor Maestro que já 

conheceram. 

 

(D) Os músicos conversando sobre os velhos tempos 

lembraram-se, de Pichelli, o melhor maestro que 

já conheceram. 

 

6. A frase em que o acento grave indica 

corretamente a ocorrência de crase é: 

 

 

(A) O suspeito está disposto à colaborar com as 

investigações. 

 

(B) Marcelo disse à ela que não viajará nas férias. 

 

(C) Ele sempre faz tudo às pressas, por isso está 

sempre correndo. 

 

(D) Ele sempre gostou de andar à cavalo. 

 

7. A palavra que substitui a expressão “sem parar”, 

sem alterar o sentido, é: 

 

(A) incontinuamente.  

(B) incessantemente.  

(C) imparcialmente.  

(D) imperceptivelmente. 

 

8. Analisando as alternativas abaixo assinale a única 

alternativa que indique o significado de “delatar”: 

 

(A) desprezar.  

(B) desafiar.  

(C) denunciar.  

(D) inocentar. 

 

9. " Rápido, o raio risca o céu e ribomba". Qual é a 

figura de linguagem desta frase?  

 

(A) Aliteração 

(B) Gradação 

(C) Onomatopéia 

(D) Anáfora 

 

10. Assinale a alternativa que melhor represente o 

significado de “OSCITAÇÃO”: 

 

(A) Bocejar 

(B) Amamentar 

(C) Omitir 

(D) Apartar 
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11. Qual montante teremos em 6 meses se 

aplicarmos um capital inicial de R$5.000,00 a um 

juros simples de 5% ao mês? 

 

(A) R$ 5.250 

(B) R$ 5.500 

(C) R$ 5.750 

(D) R$ 6.500 

 

12. Certa máquina copiadora faz, no máximo, 30 

cópias por minuto. Essa máquina só pode 

funcionar, no máximo, duas horas por dia. Para 

essa máquina fazer 18.000 cópias, são necessários 

pelo menos: 

 

(A) 4 dias 

(B) 5 dias 

(C) 6 dias 

(D) 8 dias 

 

13. Em uma panificadora são produzidos 90 pães de 

15 gramas cada um. Caso queira produzir pães de 

10 gramas, quantos iremos obter? 

 

(A) 125 pães 

(B) 111 pães 

(C) 100 pães 

(D) 135 pães 

 

14. Júlia recebeu um aumento de 10% e com isso seu 

salário chegou a R$1.320,00. O salário de Júlia 

antes do aumento era igual a? 

 

(A) R$1.188,00 

(B) R$1.200,00 

(C) R$1.220,00 

(D) R$1.310,00 

 

15. Duas Prefeituras estão planejando conjuntamente 

a pavimentação de uma estrada, cada uma 

trabalhando a partir de uma das extremidades. Se 

uma delas pavimentar 2/5 da estrada e a outra os 

81 km restantes, a extensão dessa estrada é de: 

 

(A) 125 km 

(B) 135 km 

(C) 142 km 

(D) 145 km 

Prova Administração 15/02/2019 – Conhecimentos 

Gerais 

16. Termo usado para denominar assassinatos de 

mulheres cometidos em razão do gênero. Ou seja, 

quando a vítima é morta por ser mulher: 

 

(A) Homicídio 

(B) Genocídio 

(C) Feminicídio 

(D) Paleocídio 

 

17. Processo de aumento da temperatura média dos 

oceanos e da atmosfera da Terra causado por 

massivas emissões de gases que intensificam o 

efeito estufa, originados de uma série de 

atividades humanas. Trata-se de: 

 

(A) Resfriamento Global 

(B) Condensação Ambiental 

(C) Aquecimento Global 

(D) Poluição Ambiental 

 

18. c e é considerado o maior rio em extensão e 

volume de água do mundo: 

 

(A) Rio São Francisco 

(B) Rio Paraíba  

(C) Rio Amazonas 

(D) Paraná 

 

19. Capitão (...) foi um bandeirante paulista que 

fundou Taubaté: 

 

(A) Jacques Félix 

(B) Campos Mourão 

(C) José B.Monteiro Lobato 

(D) Amácio Mazzaropi 

 

20. Dos listados abaixo, assinale a alternativa que 

represente o maior mamífero terrestre brasileiro: 

 

(A) Baleia Azul 

(B) Anta 

(C) Jiboia 

(D) Ariranha 

 

anatenaico 


