
 

 

         LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR AS PROVAS 

CADERNO 
DE  

PROVAS  

Processo Seletivo de 
Estagiários 

        PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ - SETUC 

    E D I T A L      15/2019 

PERSONAGENS DA OBRA DE MONTEIRO LOBATO                              
“SÍTIO DO PICA PAU AMARELO” 

 
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. Complete a frase “Era em ___________, o mês do 

dia de anos de Pedrinho e por todos considerado o 

melhor mês do ano.” 

 

A) Abril 

B) Outubro 

C) Janeiro 

D) Dezembro 

 

2. Emília tinha palavras especiais para tudo, que ela 

mesma ia inventando. Um exemplo eram as 

coisinhas dela, os guardadinhos, as curiosidades do 

seu museu, etc, eram os seus __________. Que 

para ela significava propriedade, coisa que 

pertence a alguém. De qual palavra do vocabulário 

próprio de Emília se trata? 

 

A) “Bilongues” 

B) “Mymeu” 

C) “Thinghis” 

D) “Paraphernes” 

 

3. O ____________, fazendeiro vizinho de Dona 

Benta, aparecia por lá de vez em quando a visitá-la. 

Era compadre de Dona Benta, homem dos bem 

antigos, dos que até rapé ainda tomam. Se 

tratando do personagem em questão, citado no 

livro Viagem ao Céu – 1932 pode-se completar 

corretamente a lacuna com a alternativa: 

 

A) Nhô Pitágoras 

B) Coronel Teodorico 

C) Compadre João 

D) Tio Barnabé 

 

 

4. O que é “Rapé”? 

 

A) Grão de Café verde 

B) Doce à base de Amendoim 

C) Sola de Sapato Gasta 

D) Fumo Torrado e Moído 

 

5. O aventureiro alemão Hans Staden (1525-1576), após 

naufragar, viveu meses – sob a ameaça de ser 

devorado – entre os índios tupinambás e testemunhou 

o costume da tribo de canibalizar os prisioneiros. No 

livro de Monteiro Lobato publicado em 1927, Dona 

Benta reconta esta que é uma das primeiríssimas 

aventuras acontecidas em terras brasileiras – e deixa 

de queixo caído a turma do Sítio do Picapau Amarelo. 

Inicialmente, a ideia de Hans Staden de Homberg, era 

conhecer qual país nessa empreitada? 

 

 

A) Holanda 

B) Brasil 

C) Irlanda 

D) Índia 

 

QUESTÕES LINGUA PORTUGUESA (5 QUESTÕES) 

6. Assinale a alternativa em que há oração sem 

sujeito. 

 

A) Esperanças haverá sempre. 

B) Ninguém trovejou de tanta raiva quanto eu. 

C) Haveria desejado ele tudo isso? 

D) Alguém havia aberto a porta. 

 

7. Marque a alternativa cujos substantivos 

recebem o acréscimo de 'es' para a marcação do 

plural: 

 

A) humor, mulher, anel. 

B) colher, cor, chafariz. 

C) sabor, cadeira, elevador. 

D) rumor, chafariz, céu. 

 

8. Assinale a alternativa que preenche corretamente 

as lacunas das orações respectivamente: 

 

I - Ele chegou _____ tempo de acompanhar o 

segundo tempo da partida de futebol. 

 

II - _____ várias diferenças entre o verbo “haver” 

e a preposição “a”. 

 

III - _____ muitos anos não viajava para o 

exterior. 

 

IV - _____ dois meses da promoção, pediu 

demissão da empresa onde trabalhava. 

 

V - O office-boy entregou _____ funcionária os 

documentos. 

 

 

A) I) há – II) há – III) há – IV) à – V) a 

 

B) I) a – II)  há – III) há – IV) a – V) à 

 

C) I) a – II)  há – III) a – IV) há – V) à 

 

D) I) à – II) a – III) a – IV) a – V) há 

 

9. Todas as proposições estão corretas, exceto: 

 

A) A pizza foi entregue em domicílio. 

B) Os convidados da festa foram levados a domicílio. 

C) A partir de fevereiro estaremos de férias. 

D) À partir de hoje os alunos terão aulas de informática. 

 

10. A frase em que há erro quanto ao emprego do 

pronome lhe é: 

 

A) Ter-lhe-iam falado a meu respeito? 

B) Louvemos-lhe, porque ele o merece. 

C) De Fernando só lhe conhecia a fama. 

D) Sei que não lhe agrada essa conversa. 


