
 

 

 

 

 

 

         

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Verifique se este Caderno de Questões corresponde com o Grupo 

preposto em Edital e que você está matriculado, caso não seja, 
solicite a substituição para o fiscal da sala. Em caso de realizar a 

prova para o Grupo incorreto, não será realizada Substituição pós 
prova. 

2. Não haverá substituição da Folha de Respostas, em caso de rasura a 
resposta será anulada. Preencher a folha pintando todo o quadrinho, 
conforme exemplo:   

3. Cada candidato receberá um Caderno de Questões e uma Folha de 
Resposta que deverá preencher com seus dados para transcrever as 
respostas da prova. Confira se os dados estão corretos.  

4. A Folha de Resposta não será substituída em qualquer hipótese, 
devendo o candidato tomar o devido cuidado no seu manuseio e 
preenchimento. 

5. Na correção da Folha de Resposta, será atribuída nota 0 (zero) às 
questões não assinaladas ou que contiverem mais de uma alternativa 
marcada ou emenda ou rasura, ainda que legível. Não deverá ser feita 
nenhuma marca fora do campo reservado às respostas, pois qualquer 
marca poderá ser lida pelas leitoras ópticas, prejudicando o 
desempenho do candidato. 

6. O tempo previsto para aplicação das provas será de 1 hora, não 

havendo, por qualquer motivo, prorrogação em virtude de afastamento 

de candidato da sala. 

7. As provas serão realizadas sem consulta a qualquer material, não 
sendo permitida, durante sua realização, a comunicação entre os 

candidatos ou a utilização de aparelhos eletrônicos (BIP, telefone 
celular, walkman, agenda eletrônica, palmtop, notebook, receptor, 

máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, 
relógio do tipo databank, gravador, pager, etc.), livros, anotações ou 

qualquer outro tipo de receptor ou transmissor de dados e mensagens 
ou material semelhante. 

8. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do 
processo o candidato que, durante a realização da prova: 
*Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; 

*For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução de 
quaisquer das provas; 

*Faltar com a devida cortesia para com qualquer um dos 
examinadores, seus auxiliares, autoridades presentes ou candidatos; 

*Se recusar a entregar o material de provas ao término do 
tempo de provas; 

*Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o 
acompanhamento de fiscal; 

*Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, 
incorrendo em comportamento indevido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Os gabaritos serão divulgados no site www.taubate.sp.gov.br 
em  16/03 até às 23h59. 

10. Os recursos referentes às questões aplicadas nas provas e 
respectivas respostas corretas publicadas em gabarito 

provisório, só serão aceitos, nos dias 19/03 e 20/03. O 
candidato deve preencher o formulário, conforme modelo 

disponível para download no site www.taubate.sp.gov.br e 
entregar pessoalmente no CIEE Taubaté endereço Rua Dr. 

Pedro Costa, 330- CEP:12010-160-Centro-Taubaté. 

11. Se do exame dos recursos resultarem anulação de questão, a 

pontuação correspondente a essa questão será atribuída a 

todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

12. Serão elaboradas listas de classificação, divididas por curso 

em ordem decrescente de pontos obtidos. 
13. Não será fornecido ao estudante comprovante de classificação 

no processo seletivo, valendo, para esse fim, as listas de 

classificação divulgadas no site www.taubate.sp.gov.br. O 
resultado definitivo será divulgado a partir 23/03, no web site 

www.taubate.sp.gov.br. 
14. O processo seletivo terá validade até 1 (um) ano, podendo ser 

prorrogado a critério da Prefeitura. 

15. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a 

publicação de todos os atos, Editais e comunicados referentes 
a este processo seletivo devendo manter atualizados seus 

dados cadastrais junto a esta instituição. 
16. O CIEE não informará classificação e andamento do processo 

via telefone. O candidato deverá acompanhar as listas 
pessoalmente na Recepção da Unidade mais próxima ou 

aguardar convocação. 

17. A participação no processo seletivo implica na concordância 

com todas as normas e condições contidas no Edital de 
Seleção n. 05/2018. 

 

Processo Seletivo de Estagiários 

Prefeitura Municipal de Taubaté 

EDITAL 05/2018 

  

RG: Nome: 

Curso: Telefone: (         ) 
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QUESTÕES 

ESPECÍFICAS 
 

 

1- José Bento Monteiro Lobato era um homem 

de estatura baixa. Qual era exatamente sua 

estatura? 

 

a. 1.63 cm 

b. 1.73 cm  

c. 1.53 cm  

d. 1.23 cm  

 

2- Na obra “Memórias da Emília”, as crianças 

do mundo todo ficaram curiosas para 

conhecer o anjinho da asa quebrada. No 

sorteio dos países, quais foram concedidas a 

visitar o Sítio de Dona Benta e conhecer o 

anjinho? 

 

a. Americanas 

b. Francesas 

c. Inglesas 

d. Espanholas 

 

3- No capítulo “A Formiga Ruiva”, da obra 

“Reinações de Narizinho”. Emília recebe de 

presente um potinho com croquetes de: 

a. Gafanhoto 

b. Vespa 

c. Minhoca 

d. Besouro  

4- Popeye é um marinheiro famoso e muito 

forte. Ele derrota um pirata asqueroso no 

Sítio do Pica-pau Amarelo, seu rival chama-

se: 

a. Capitão Gancho 

b. Jack Sparrow 

c. Zarolho 

d. Barba Negra  

 

5- Emília escondeu o anjinho “Florzinha das 

Alturas” no oco da figueira. Ele ficou com 

muito medo dos bichos que vivem lá, e os 

chamava de: 

 

a- Morcegos 

b- Ratos de Asas 

c- Corujas 

d- Mosquito da Dengue 

 

6- O Saci convidou o Pedrinho para ir a 

cachoeira onde mora a Iara. Essa rainha 

das águas costuma aparecer sobre as pedras 

nas noites de lua. Complete a frase: “É 

muito possível que possamos surpreendê-la 

a pentear os seus -------------------------------- :  

  

a. lindos cabelos negros com o pente de 

madeira 

b. lindos cabelos verdes com o pente de ouro 

c. lindos cabelos azuis com o pente de prata 

d. nenhuma das alternativas estão corretas 

 

7- Pedrinho e o Saci para obrigar a terrível 

Cuca devolver a Narizinho, colocaram um 

líquido sem odor, pingando, pingando ...... 

 

a. Pingo d’agua 

b. Pingo de Alfazema 

c. Pingo de Álcool 

d. Pingo de Tempestade 

 

8- Os Sacis moram no bambuzal, e nascem do 

bambú. Precisamente eles nascem no: 

 

a. Décimo gomo 

b. Quarto gomo  

c. Primeiro gomo 

d. Sétimo gomo 

 

9- Narizinho condecorou a boneca Emília com 

um título nobre. Qual é o título? 

 

a. Viscondesa de Tremembé 

b. Condessa das três estrelinhas 

c. Marquesa de Santos  

d. Duquesa de Cambridge 

 

10- Conversando com Pedrinho, a menina 

Lúcia resolveu casar a Emília com um 

Nobre, apesar da farsa e da trama entre os 

primos. Qual o Marquês importante seria 

seu futuro noivo? 

 

a. Marquês de Rabicó 

b. Marques do Rio Branco 

c. Marquês do Herval 

d. Marquês Encerrabodes de Oliveira 

 

11-  ANALISE O TEXTO: 

Senhora! 

A felicidade do Reino das Águas Claras está 

nas vossas mãos. Nosso príncipe perdeu-se de 

amores e só pode ser salvo se a menina o 

aceitar como esposo. Ou casa-se ou morre – 

diz o médico da corte. 

Quererá a menina salvar este reino da 

desgraça, compartilhando o trono como nosso 

muito amado príncipe? 

 



Quem enviou esta carta para Narizinho? 

 

a. Dr Caramujo 

b. Dona  Aranha Costureira Real 

c. Príncipe Escamado 

d. Peixinhos do Mar 

 

 

12- A noite no Sítio do Picapau Amarelo, a 

turma se reunia para ouvir as histórias de 

Dona Benta e Tia Nastácia. Certa vez 

apareceu por lá um gato muito metido e 

mentiroso, falava de Nova York e que tinha 

viajado pelo mundo. Quem era este famoso? 

 

a. Gato de Botas 

b. Gato ladrão 

c. Gato Felix  

d. Gato Rajado 

 

13-  “Respeitável público, até logo. Disse que 

escreveria minhas memórias  e escrevi. Se 

gostaram delas, muito bem. Se não 

gostaram, pílulas! Tenho dito”. 

Este trecho da obra Memórias da Emília, foi 

escrito quando? 

 

a. 10 de agosto de 1996 

b. 10 de setembro de 1946 

c. 10 de agosto de 1936 

d. 10 de outubro de 1956 

 

 

14-  Na mata com seu novo amigo o Saci, de 

repente o coração de Pedrinho bateu 

apressado era. Veja.... Tem cabelos e pés 

virados para trás. 

 

a. Mula sem cabeça 

b. Curupira 

c. Boitatá 

d. Lobisomem 

 

15-  Emília para proteger o Anjinho das garras 

do Popeye, trocou o famoso espinafre que o 

deixava forte, por qual verdura? 

a. Alface 

b. Repolho 

c. Couve 

d. Brócolis 

 

 

 

PORTUGUÊS 
 

16 – Marque a alternativa em que a pontuação 

tenha sido feita de acordo com a norma culta. 

a) Ainda não o encontrei; não posso portanto, 

marcar o jantar. 

b) Levarei a mercadoria mas, não posso pagá-la à 

vista. 

c) A mim me acusam ainda, de ingênuo. 

d) Tudo era permitido no mosteiro, ou melhor, 

quase tudo. 
 

17 – Aponte o grupo com palavras grafadas 

corretamente. 

a) Recauchutagem - enxada - enxertar – enxofre 

b) Canjica - girassol - laje – Sergipe  

c) Quizer - fazer - pesquizar – atrazar 

d) Utilizar - alforje - catequizar – catalisar 

 

18 – Encontramos verbo transitivo direto na 

alternativa: 

a) O vento parece forte lá fora. 

b) O navio afundou com uma tonelada de soja. 

c) Não me oponho ao seu casamento. 

d) O monge acendeu as velas do corredor. 

 

19 – O tempo verbal está no presente na frase: 

a) Não terá a menor graça. 

b) A chuva aumentava. 

c) Já li tudo. 

d) N.d.a. 

 

20 – Na oração: “À medida que o tempo passava, 

ficávamos mais nervosos”, há uma locução 

conjuntiva indicativa de: 

a) Proporção  

b) Concessão 

c) Comparação 

d) Finalidade  

 

Boa Sorte! 


