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LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - De acordo com a grafia correta, assinale a alternativa que 
preenche as lacunas em branco: 

“Na ___ plenária estudou-se a ___ de direitos territoriais a 
estrangeiros.” 

(A) sessão – seção 

(B) seção – cessão 

(C) sessão – cessão 

(D) seção - sessão 

2 - Há uma alternativa errada. Assinale-a: 

(A) imigrar = sair do país; emigrar = entrar no país 

(B) cozer = cozinhar; coser = costurar 

(C) comprimento = medida; cumprimento = saudação  

(D) consertar = arrumar; concertar = harmonizar 

3 - Das frases abaixo, uma não corresponde ao uso de crase. 
Qual? 

(A) Nas férias, pretendo ir à França. 

(B) Ele pediu às crianças que o ajudassem. 

(C) Condenaram-no à morte. 

(D) Salvou-se, graças às provas apresentadas. 

4 - Assinale a alternativa em que o plural dos substantivos 
compostos está CORRETO: 

(A) Quinta-feiras 

(B) Guarda-roupas 

(C) Altos-falantes 

(D) Águas-de-colônias 

5 - Assinale a opção em que a palavra em destaque está 
empregada incorretamente: 

(A) Durma cedo, senão acordará tarde amanhã. 

(B)  Estava mau informado, por isso equivocou-se. 

(C) Disse que há cinco anos, ganhou na loteria. 

(D) Mal chegou a chover, o barraco deslizou. 

6 - Assinale a alternativa em que a escrita das palavras está 
CORRETA: 

(A) Lagartixa; Xarque 

(B) Xícara; Xuxu 

(C) Salsicha; Mochila 

(D) Fantoche; Pexincha 

7 - Assinale a única alternativa em que a divisão silábica 
está correta: 

(A) ex-su-dar 

(B) ar-gu-i-u 

(C) e-ni-gma 

(D) que-i-jo 

8 - Assinale a alternativa em que a palavra um é numeral e 
não artigo indefinido. 

(A) Estou procurando um carro para comprar. 

(B) Conheci um rapaz muito educado. 

(C) A casa que aluguei tem um banheiro. 

(D) Preciso de um empregado com urgência. 

9 - O sinônimo de “coagir” é:  

(A) obrigar 

(B) inventar 

(C) estabelecer 

(D) proibir 

10 - O antônimo de “excesso” é: 

(A) abundância 

(B) exceto 

(C) escassez  

(D) exagero 

MATEMÁTICA 

11 - Josué comprou um aparelho de televisão e pagou de 
entrada 20% do valor total do aparelho. Sabendo que o valor 
restante a ser pago é R$ 1.440,00, então, o valor total desse 
aparelho de televisão é: 

(A) R$ 2.400,00 

(B) R$ 2.200,00 

(C) R$ 2.000,00 

(D) R$ 1.800,00 

12 - Comprei uma garrafa de Suco de Laranja de 2 litros. No 
almoço tomei 25% da garrafa. No jantar tomei mais 20% 
do que havia sobrado no almoço. Quantos litros de suco 
de laranja  ainda tenho? 

(A) 1,0 litros 

(B) 1,2 litros 

(C) 1,5 litros 

(D) 1,6 litros 

13 - Somando o dobro de 82 com o triplo de 25, obtém-se: 

(A) 189 

(B) 201 

(C) 214 

(D) 239 

14 - Um garoto lavou os 400 copos de uma festa. Ele 
recebeu R$ 0,05 por copo que lavou e pagou R$ 0,25 
por copo que quebrou. No fim do serviço, recebeu R$ 
18,00. Quantos copos foram quebrados? 

(A) 8 

(B) 7 

(C) 5 



 

Prefeitura 

Municipal de 

Itararé – SP 

Nível: 

Técnico/ 

Superior  

Processo Seletivo Estagiários 
Prova 

12/01/2020 

 

2 2 

(D) 4 

15 -  Para a organização das Olimpíadas de Matemática de 
uma escola, os 72 alunos foram divididos em 9 grupos 
com a mesma quantidade de participantes. Assinale a 
alternativa que apresenta a quantidade de participantes 
de cada grupo. 

(A) 5 

(B) 7 

(C) 8 

(D) 10 

 CONHECIMENTOS GERAIS 

16 - Qual a capital do estado de Alagoas? 

(A) Maceió 

(B) Campo Grande 

(C) São Luís 

(D) Cuiabá 

17 - Em qual cidade do estado de Minas Gerais houve o 
rompimento da barragem da empresa Vale no mês de 
Janeiro de 2019? 

(A) Belo Horizonte 

(B) Mariana 

(C) Brumadinho 

(D) Uberlândia 

18 - É a energia produzida a partir da energia cinética das 
massas de ar em movimento (vento): 

(A) hidráulica 

(B) biogás 

(C) eólica 

(D) nuclear 

19 - Recentemente, foram encontradas toneladas de vazamento 
de óleo pelas praias da região ___________ do Brasil. 

(A) Nordeste 

(B) Sudeste 

(C) Sul 

(D) Norte 

20 - Qual dos países abaixo NÃO faz fronteira com o Brasil? 

(A) Venezuela 

(B) Colômbia 

(C) Bolívia 

(D) Chile 

 

 

 


