
 

 

         LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR AS PROVAS 
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DE  
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Estagiários 

        PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ - SETUC 

    E D I T A L      15/2019 

SONOPLASTIA / ILUMINADOR 

 
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. As ondas sonoras são vibrações que ao penetrarem no 

nosso ouvido produzem sensações auditivas. Tem 

como suas principais características Intensidade, 

Frequência, Duração e Timbre. As ondas sonoras são 

produzidas por qualquer objeto que, ao ser estimulado 

cause perturbação ao meio. O som se propaga nos 

meios sólidos, líquidos e gasosos. O valor da 

velocidade do som depende do meio material em que 

se propaga, sendo maior nos sólidos e menor nos 

meios gasosos. A velocidade do som depende também 

da temperatura do meio. Quanto maior a temperatura, 

maior será sua velocidade. No ar, em condições 

normais a temperatura e a velocidade do som no nível 

do mar, são de aproximadamente: 

 

A) 25° C e 325,33 m / s 

B) 20° C e 340,29 m / s 

C) 18° C e 237,38 m / s 

D) 21° C e 354,26 m / s 

 

2. Um filtro de cor combina elementos de refração de luz 

e pigmentos orgânicos, que podem estar misturados a 

uma base transparente ou aplicados sobre a 

superfície. Em 1950, foram produzidas as gelatinas 

(filtros de cor), porém, desde então os filtros 

começaram a ser produzidos em plástico. Qual o 

melhor filtro de luz para iluminar uma cena que 

retrata “lembrança”? 

 

A) Rosa 

B) Vermelho 

C) Verde 

D) Ambar 

 

3. O LED (Light Emiting Diode) tem capacidade de 

transformar a energia elétrica em luz em estado 

sólido, sem a utilização de filamentos (comuns em 

lâmpadas convencionais). Os refletores de LED 

possuem luz: 

 

A) Fria 

B) Morna 

C) Quente 

D) Oscilante 

 

4. Imagine que duas pessoas estão cantando a mesma 

nota. Você poderia afirmar que esses dois sons são 

diferentes por que: 

 

A) Pessoas diferentes possuem timbres diferentes de voz 

B) Cada pessoa aprende uma técnica vocal diferente 

C) Vozes diferentes são cantadas em tons diferentes 

D) Quando duas pessoas cantam ao mesmo tempo, as notas 

se distanciam por um semitom. 

 

5. Quando se trata da altura do som, indica: 

 

A) Sons lentos e rápidos. 

B) Sons fortes e fracos. 

C) Sons graves e agudos. 

D) Nenhuma das opções anteriores. 

 

 

 

QUESTÕES LINGUA PORTUGUESA (5 QUESTÕES) 

 

6. Assinale as palavras paroxítonas que estão 

corretamente acentuadas: 

 

A) Saida, hífen, café, herói, asteroide. 

B) Maracujá, farmácia, véu, pá, má. 

C) Trofeu, cordel, papel, céu, jacaré. 

D) Dominó, faísca, baiuca, bóia. 

 

7. A única alternativa que possui uma onomatopeia é: 

A)  O pé da mesa quebrou. 

B)  O rei do futebol é brasileiro. 

C)  Quase morri de susto! 

D) Às cinco da manhã o galo cantou: cocoricóóóóó. 

 

8. Assinale a alternativa que possui um substantivo 

comum, simples e abstrato: 

 

A)  girassol 

B) medo 

C)  livro 

D) floricultura 

 

9. Relacione as colunas de acordo com os 

substantivos coletivos: 

 

1) Banca   

2) Fauna   

3) Flora   

4) Chusma 

       

(  ) gente, pessoas 

(  ) animais de uma região 

(  ) vegetais de uma região 

(  ) examinadores 

 

A) 1, 2,3,4 

B) 4,2,3,1 

C) 2,4,1,3 

D) 3,4,2,1 

 

10. Analise as freses abaixo: 

 

Navegar é preciso. 

Fumar faz mal à saúde. 

Beber antes de dirigir pode provocar acidentes. 

 

Nas orações acima, o sujeito é: 

 

A) determinado simples. 

B) determinado elíptico. 

C) indeterminado. 

D) inexistente. 

 


