
 

Prefeitura 

Municipal de 

Itaóca – SP 

Nível: 

Superior 

 

Processo Seletivo Estagiários 

Prova 

23/11/2019 

 

1 1 

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 - Na frase “A menina é inteligente.”, a palavra sublinhada é:  

(A) Substantivo 

(B) Adjetivo 

(C) Pronome 

(D) Verbo 

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 - Na frase “Ela estudava para a prova quando a luz 
apagou.”, o verbo sublinhado ocorre em qual tempo do 
indicativo? 

(A) Presente 

(B) Pretérito Imperfeito 

(C) Pretérito Perfeito Simples 

(D) Pretérito-Mais-Que-Perfeito 

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 todas as palavras possuem 

“hiato”; 

(A) Faísca, anão. 

(B) Água, coitado. 

(C) Saída, Poesia.  

(D) Cruel, ladeira. 

9 - Assinale a alternativa que NÃO associa corretamente o 
SUBSTANTIVO ao seu COLETIVO: 

(A) Disco => pinacoteca 

(B) Caminhão => frota 

(C) Avião => esquadrão 

(D) Abelha => enxame 

10 - Assinale o provérbio que tem ideia semelhante a seguinte 
frase: “A palavra é de prata, o silêncio é de ouro!”: 

(A) Quem semeia vento, colhe tempestade.  

(B) Quem canta seus males espanta! 

(C) Boca fechada não entra mosca.  

(D) Um dia é da caça, outro do caçador.  

MATEMÁTICA 

11 - Laura tem 35 anos e seu filho tem 8 anos. Quando seu 
filho tiver o triplo da idade, qual será a soma da idade dos 
dois? 

(A) 43 

(B) 59 

(C) 62 

(D) 75 

12 - Comprei uma garrafa de refrigerante de 2 litros. No almoço 
tomei 25% da garrafa. No jantar tomei mais 20% do que 
havia sobrado no almoço. Quanto de refrigerante ainda 
tenho? 

(A) 1,0 litros 

(B) 1,2 litros 

(C) 1,5 litros 

(D) 1,6 litros 

13 - O mínimo múltiplo comum entre 3, 7 e 9 é: 

(A) 19 

(B) 21 

(C) 27 

(D) 63 

14 - Assinale a alternativa que indica o máximo divisor comum 
(MDC) entre os números abaixo: 

6, 12, e 15 

(A) 3 

(B) 6 

(C) 12 

(D) 24 
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15 - Num terreno existem 3 galinhas, 4 cachorros e 6 cavalos. 
No total existem quantas PATAS de animais? 

(A) 13 

(B) 24 

(C) 46 

(D) 52 

 CONHECIMENTOS GERAIS 

16 - Qual a capital do estado de Alagoas? 

(A) Maceió 

(B) Campo Grande 

(C) São Luís 

(D) Cuiabá 

17 - Qual o país mais populoso do planeta? 

(A) Índia 

(B) Brasil 

(C) China 

(D) Indonésia 

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 - O dia de Tiradentes é comemorado em 21 de Abril e é 
considerado um feriado nacional no Brasil. Esta data 
homenageia a figura do herói nacional que lutou pela 
independência de Minas Gerais do domínio dos 
portugueses. Essas informações referem-se a: 

(A) Dom Pedro I 

(B) Marechal Deodoro da Fonseca 

(C) Pedro Álvares Cabral 

(D) Joaquim José da Silva Xavier 

 

 

 


