
 

 

         LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR AS PROVAS 

CADERNO 
DE  
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Estagiários 

        PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ - SETUC 

    E D I T A L      15/2019 

PRODUÇÃO DE FIGURINOS 

 
CADERNO DE QUESTÕES: 

 Verifique se este caderno de questões é composto de 10 questões objetivas de múltipla escolha com 4 alternativas, 
contendo 05 de Específicas, 05 de Lingua Portuguesa. 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 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 15/2019. 

 
APÓS AS PROVAS: 
 

 DIA: 04/11/2019 até às 23h59 –  Divulgação do Caderno de Questões e Gabarito Preliminar 
 DIA: 05/11/2019 até às 23h59 –  Interposição de Recursos Gabarito 
 DIA: 13/11/2019 até às 23h59 –  Divulgação do Gabarito Oficial e Classificação Etapa 1 e 2   
 

  É impressindível que o candidato tome ciência das informações contindas no edital de seleção. 
  Local das publicações (site) endereço:  https://portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/pref-taubate-out19/ 
 



QUESTÕES ESPECÍFICAS (5 QUESTÕES) 

1. Cita-se abaixo, alguns estilistas brasileiros, exceto: 

 

A) Zuzu Angel 

B) Alexandre Herchcovitch 

C) Clodovil Hernandes 

D) Kaio Lagerfeld  

 

 

2. No século XVII, existia um conjunto que as mulheres 

usavam para cavalgar. O conjunto era feito de um 

tecido bem grosso e começou a ser chamado de 

“Tailleur” que significa Alfaiate. Este nome se deu 

porque devido o tecido ser muito grosso, apenas um 

alfaiate poderia costura-lo. Após o século XIX, com a 

revolução feminina, a urbanização e o aumento de 

pratica de esportes por parte das mulheres, o “Talleur” 

passou a ser dotado não somente de saia, mas, de 

calça também. Este modelo é composto por quantas 

peças de roupa? 

 

 

A) 1 Peça 

B) 2 Peças 

C) 3 Peças 

D) 4 Peças 

 

 

3. Tia Nastácia, possui um figurino próprio que é descrito 

algumas vezes na narrativa, o ________, que é sua 

indumentária básica e que simboliza a sua função de 

criada da família. Complete: 

 

 

A) Óculos 

B) Chapéu 

C) Casaco de Lã 

D) Avental 

 

 

4. A saia godê tem a forma de qual figura geométrica? 

 

A) Quadrado 

B) Retângulo 

C) Triangulo 

D) Circulo 

 

 

5. A partir da planta com mesmo nome, este tecido é 

uma opção muito boa para o calor, costuma ser 

aplicado em calça, bermuda, blazer, vestidos e saias. 

Tem um toque rústico e amarrota com facilidade – o 

que é considerado o charme deste material. Existe 

também uma versão mista, combinada com viscose, 

que amassa menos e ainda mantém a baixa de 

aquecimento e custo. Normalmente aparece em tons 

cru ou branco, mas, já existem processos de coloração 

em tons mais vibrantes. Trata-se de: 

 

A) Seda 

B) Cambraia 

C) Lã Fria 

D) Linho 

 

 

QUESTÕES LINGUA PORTUGUESA (5 QUESTÕES) 

6. Complete a frase: "Água às refeições é ________ 

para a saúde. Essa é uma das muitas precauções 

que ________ tomar, se se quer conservar a 

silhueta." 

 

A) mau, é preciso 

B) mau, são precisas 

C) mal, é precisa 

D) mal, são precisas 

 

7. Em todas as alternativas a concordância nominal 

fez-se corretamente, exceto em: 

 

A) Eu observava no velho boiadeiro o destemor e a força 

quase lendários. 

B) Estavam emudecidos, para sempre, as almas, as vozes e 

os risos dos estudantes. 

C) Aquelas mesmas figuras pareceram a nós meio estranhas. 

D) O prefeito quer o decreto o mais breve e incisivo possíveis. 

 

8. Aponte a única série em que pelo menos um 

vocábulo apresente erro no que diz respeito à 

acentuação gráfica: 

 

A) êxodo – aperfeiçoe 

B) álbuns – atraí-lo 

C) ritmo – itens 

D) redimí-la – grátis 

Analise o texto abaixo para responder as questões                      

9 e 10. 

 

9. Retire entre as alternativas abaixo, palavras 

retiradas do texto, assinale a alternativa em que 

todas as palavras sejam oxítonas: 

 

A) rasgar, colar, até 

B) caixinha, vidas, loucura. 

C) faço, respirei, cometi 

D) encontrei, caxinha, tá 

 

10. No texto acima há apenas uma palavra 

proparoxítona. Você sabe qual é essa palavra? 

 

A) Documentos 

B) História 

C) Loucura 

D) Odiava 


