
 

 

         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 

OFICINAS PEDAGÓGICAS 

 
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. Na educação, o teatro apresenta-se como excelente 

ferramenta, já que atua como um recurso importante 

para a formação comportamental. Por meio de jogos 

teatrais e do trabalho no palco é possível acionar, sem 

muito esforço, as sete inteligências e desenvolver as 

habilidades a elas relacionadas. As alternativas abaixo 

contém algumas das 8 inteligências, exceto: 

 

A) Inteligência Linguística 

B) Inteligência Lógica 

C) Inteligência Espiral 

D) Inteligência Musical 

 

2. Muito se sabe a respeito da importância do Teatro na 

Educação em todos os campos de atuação. Os 

princípios pedagógicos do Teatro traçam relações 

claras entre Teatro e educação. Daí a ênfase em 

aspectos simbólicos, de linguagem e comunicação 

que vem sendo estudados e sistematizados na área, 

donde podem se destacar algumas ideias e 

metodologias. Qual das alternativas abaixo, 

corresponde ao gênero teatral de menor uso possível 

das palavras e maior uso de gestos? 

 

A) Melodrama 

B) Opera 

C) Revista 

D) Pantomima 

 

3.  Citam-se abaixo alguns dos mais importantes 

educadores, que criaram metodologias utilizadas até 

hoje nas escolas do Brasil e Exterior, exceto: 

 

A) Paulo Freire (1921 - 1997) 

B) Oscar Niemeyer (1907 – 2012) 

C) Dermeval Saviani (1943) 

D) Célestin Freinet (1896-1966) 

 

4. A palavra recreação provém do verbo latino 

“recreare”, que significa recrear, reproduzir, renovar. 

A recreação compreende todas as atividades 

espontâneas, prazerosas e criadoras, que o indivíduo 

busca para melhor ocupar seu tempo livre. A 

recreação teve sua origem na: 

 

A) Pré-história 

B) Período Neolítico 

C) Era Moderna 

D) Era dos Metais  

 

5. __________, teórica, autora e professora brasileira 

que dedicou sua vida ao estudo e às práticas da 

relação entre Teatro e Educação. Tornou-se 

professora aos 17 anos, após concluir o magistério 
trabalhou com formação de professores para a escola 

primária, pesquisa que resultou na criação do Teatro 

Infantil pertencente ao Instituto de Educação. 

Complete: 

 

A) Olga Reverbel 

B) Rita Villa Lobos 

C) Maria Carlota Langhouts 

D) Núbia Esterbrith 

 

QUESTÕES LINGUA PORTUGUESA (5 QUESTÕES) 

6. Analise o trecho da letra para responder a questão: 

 

Oh! meu Anjo da guarda eu quero saber 

Porque ele partiu, Anjo, me diz porque? 

Porque sem ele, Anjo, eu não quero mais viver (...) 
      

 (Meu Anjo Da Guarda - Malu Rodrigues) 

Observando o trecho da música, na frase "Oh, meu 

Anjo...". A palavra destacada sugere: 

 

A) Espanto. 

B) Impaciência. 

C) Invocação. 

D) Surpresa. 

 

7. Na frase “Para negociar esta dívida, provavelmente 

irei ao banco amanhã”. A palavra grifada indica: 

 

A) Advérbio de Dúvida 

B) Advérbio de Igualdade 

C) Advérbio de Modo 

D) Advérbio de Negação 

 

8. Na frase “Chegaram da festa tarde demais”. O sujeito é: 

 

A) Indeterminado 

B) Permanente 

C) Identificado 

D) Composto 

 

9. Analise as palavras e identifique a alternativa que 

contenha  a única palavra com erro de grafia: 

 

A) Vertigem 

B) Acarajé 

C) Rabujento 

D) Enraizar 

 

10. O conteúdo da charge abaixo se alinha a que tipo de 

teoria demográfica? 

 

 

 

 

 

 

 

Retirado de: <Discurso Retórico>. Acesso em: 10/10/2014. 

A) Reformista, pois critica as desigualdades sociais em razão do 

preconceito das classes mais abastadas da sociedade. 

B) Malthusianismo, por afirmar que as populações de elevada 

renda crescem em proporções menores do que as populações 

de baixa renda. 

C) Reformista, por apregoar o direito das camadas mais pobres 

das estratificações sociais de terem acesso aos medicamentos 

anticoncepcionais. 

D) Neomalthusianismo, por defender que as melhorias sociais 

manifestam-se a partir do controle do crescimento 

populacional por meio de métodos contraceptivos. 


