
Questão Disciplina Pergunta Alternativa Correta Alternativa B Alternativa C Alternativa D

1 Português Escreve-se com “SS”: DI___MULADO EXCE__ÃO PER___EVERAR DECI___ÃO

2 Português

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.”

sessão – cessão sessão – seção seção – cessão seção - sessão

3 Português

Assinale a opção que completa as lacunas de forma 

correta.

Eu não fui à reunião __________ estava cansada e não 

entendo __________

isso está sendo criticado por todos. __________ falam 

todos sobre isso?

__________?

porque, por que, por 

que, por quê

porque, por quê, 

porquê, por quê

por que, porquê, por 

que, porquê

porque, por quê, por 

que, porque

4 Português

Analise a frase abaixo.

“Deu cinco horas no relógio da sala.”

De acordo com a norma-padrão da

Língua Portuguesa, a frase acima

apresenta um ERRO de:

concordância verbal. regência nominal. regência verbal. ortografia.

5 Português

Empregue corretamente os

termos “mas” e “mais”:

Ele saiu cedo de casa, _____ o

congestionamento o atrasou.

Sem _____ nem menos, decidiu

viajar para a Europa.

Giovana era a aluna _____ inteligente

de sua turma.

Eles estavam felizes, _____ a chuva

atrapalhou a cerimônia de casamento

ao ar livre.

mas – mais – mais – 

mas

mais – mas – mas – 

mais

mais – mais – mais – 

mas

mas – mas – mas – 

mais

6 Português
O período em que o pronome possessivo está mal

empregado é:

Dirijo-me a Vossa 

Senhoria, a fim de 

solicitar o vosso

apoio.

Dirijo-me a ele, a fim 

de solicitar seu apoio.

Dirijo-me a ti, a fim de 

solicitar o teu apoio.

Dirijo-me a vós, a fim 

de solicitar o vosso 

apoio.

7 Português
Assinale a alternativa em que todas as palavras

estejam escritas corretamente:
Muçulmano, pesquisar Decizivo, abuzivo Percução, agrecivo Marsiano, setim

8 Português
Em que caso todos os vocábulos são grafados com

"x" ?

__enófobo, en__erido, 

en__erto, __epa

_ícara, __ávena, 

pi__e, be__iga

li__ar, ta__ativo, 

sinta__e, bro__e

ê__tase, e__torquir, 

__u__u, __ilrear

PROCESSO SELETIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ - EDITAL 03/2021

GABARITO PROVISÓRIO - PUBLICADO 21/09/2021    



9 Português

Assinale a alternativa que corresponda ao plural dos

substantivos abaixo.

alemão/ nariz/ réptil

alemães/ narizes/ 

répteis
alemões/ nariz/ réptils alemãos/ nariz/ réptils

alemãos/ narizes/ 

répteis

10 Português
Assinale a alternativa que completa corretamente as

palavras com “z‟:

moderni__ar// 

eterni__ar
osmo__ e // parali__ia catali__ador // ali__ar poeti__a // profeti__a

11 Português
A conjugação do verbo regular “vender‟ no Futuro do

presente é:
venderei vendo vendi vendera

12 Português
Na frase: “O pé da mesa estava quebrado” foi empregada

a figura de linguagem:
Catacrese Sinestesia Eufemismo Personificação

13 Português

Leia o trecho abaixo e assinale a alternativa correta que

se relaciona com a pontuação descrita:

“É utilizado no início de frases diretas para indicar os

diálogos do texto bem como para substituir os parênteses

ou dupla vírgula”.

Travessão Vírgula Aspas Dois pontos

14 Português
Assinale a alternativa em que a crase está corretamente

utilizada:
Ligo-te hoje à noite.

O menino veio à pé 

para a escola.

Ficou à pensar nela o 

dia todo!

Vou embora daqui à 

quinze minutos.

15 Português
Nas frases a seguir, a regência verbal está correta,

EXCETO:

É mais sábio obedecer 

os seus pais.

Que tal assistirmos ao 

filme?

Essa sua desconfiança 

procede de situações 

passadas.

Informei o 

acontecimento aos 

policiais.

16 Português Não é sinônimo de ABASTADO: Vistoso Abonado Próspero Farto

17 Português NÃO é antônimo de OBSOLETO: Enfadonho Defasado Anacrônico Arcaico

18 Português
Assinale a alternativa em que o uso do hífen é 

INCORRETO:
Contra-regra Anos-luz Guarda-chuva Bem-vindo

19 Português Assinale a frase que deveria conter CRASE:
Saímos a noite da 

oficina.

Fomos levados a 

extremos por causa da 

crise.

Nada devo a eles.
A lei passa a vigorar 

quando for publicada.

20 Português
Na frase: “Vamos FUGIR PARA OUTRO LUGAR”, ocorre

qual figura de linguagem?
Pleonasmo Paradoxo Antítese Metonímia

21
Conhecimentos 

Gerais
O que é o Acordo de Paris?

Acordo internacional 

que trata do

aquecimento global

Acordo internacional 

que trata da

restrição de imigrantes 

em Paris

Acordo internacional 

que trata do

Desenvolvimento 

Sustentável

Acordo internacional 

que trata da

poluição radioativa



22
Conhecimentos 

Gerais

Qual a função da ONU

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES

UNIDAS)?

Unir as nações com o 

objetivo

de manter a paz e a 

segurança

mundial

Zelar pela cultura em 

todas as

nações

Financiar países em

desenvolvimento

Gerenciar acordos de 

comércio

entre os países

23
Conhecimentos 

Gerais
O clima que caracteriza o Cerrado é: Tropical Continental. Clima Equatorial.

Clima Tropical de 

Altitude.
Tropical Úmido.

24
Conhecimentos 

Gerais

Uma barragem da mina Córrego do Feijão, da mineradora 

Vale se

rompeu no final de janeiro de 2019, onde ficava essa 

barragem?

Brumadinho/MG Mariana/MG Miraí/MG Cataguases/MG

25
Conhecimentos 

Gerais

Quando falamos da flora de uma região, estamos referindo-

nos ao

conjunto de plantas de 

uma área.

conjunto de animais 

de uma área.

conjunto de 

vertebrados de uma 

área.

conjunto de 

protozoários de uma 

área.

26
Conhecimentos 

Gerais

Assinale a alternativa que apresenta a maior bacia 

hidrográfica:
Bacia Amazônica Bacia do Parnaíba

Bacia do Tocantins-

Araguaia

Bacia do São 

Francisco

27
Conhecimentos 

Gerais

A Princesa Isabel foi responsável por um grande

feito na história do Brasil. Qual foi este feito?

A libertação dos 

escravos.
A libertação do Brasil. A libertação dos índios.

A instituição do 

Português como 

língua oficial.

28
Conhecimentos 

Gerais

Qual foi o Imperador Romano acusado de mandar

incendiar Roma ?
Nero. Julio César Tiberius. Brutus

29
Conhecimentos 

Gerais

O Sistema Solar é formado por oito planetas, dezenas de

satélites naturais, milhares de asteroides, meteoros,

meteoroides e cometas que giram em torno do sol.

Assinale a alternativa correta:

Júpiter: Maior planeta 

do sistema solar. 

Formado

principalmente pelos 

gases hidrogênio, 

hélio e metano e,

ainda, um pequeno 

núcleo sólido no 

interior.

Mercúrio: É o segundo 

planeta mais próximo 

do Sol. Além do

Sol e da Lua é o corpo 

celeste mais brilhante 

no céu.

Saturno: É um planeta 

gasoso e sua 

atmosfera é 

constituída,

principalmente, de 

hidrogênio, hélio e 

metano.

Mercúrio: Planeta 

mais distante do Sol. 

Um gigante gasoso,

tal como Júpiter, 

Saturno e Urano.

30
Conhecimentos 

Gerais

Assinale a alternativa que apresenta os

países que fazem fronteira com o estado do

Rio Grande do Sul.

Uruguai e Argentina Chile e Paraguai. Paraguai e Uruguai. Argentina e Chile.

31 Matemática

Com 12 laranjas, dona Getulina fez 1,2 litros

de suco. O número de laranjas necessárias

para ela fazer exatamente seis litros desse suco

é:

60. 36. 48. 72.



32 Matemática

Um canil possui 28 compartimentos para abrigar cães. Em

cada um deles cabem 16 cães. Quantos cães podem ser

abrigados nesse canil?

448. 387. 516. 619.

33 Matemática

Um objeto custa R$ 50.320,00. O comprador terá ainda

R$ 5.328,00 de despesa de frete. Quanto o comprador vai

pagar?

R$ 55.648,00. R$ 52.321,00. R$ 53.124,00. R$ 54.456,00.

34 Matemática
Em 2015, completei 42 anos de

idade. Em 2030, terei
57 anos. 59 anos. 55 anos. 58 anos.

35 Matemática

Dona Luísa foi ao mercadinho e

gastou R$ 260,00 em compras,

sabendo que este valor representa

1/5 do seu salário. Quanto ela ganha

no mês?

R$1.300,00. R$1.205,00. R$1.311,00. R$1.315,00.

36 Matemática

Para fazer sua festa Marta contratou um

buffet para servir os seus 400 convidados.

Marta pagará ao todo R$15.000,00 pela

festa. Qual foi o valor cobrado pelo buffet

por convidado?

R$ 37,50. R$ 40,00. R$ 35,70. R$ 37,00.

37 Matemática

Miguel foi à loja para comprar um

video game. O preço do produto que ele

gostou era R$3.400,00, mas como ele se

dispôs a pagar à vista, o vendedor

concedeu 10% de desconto. Quanto Miguel

pagou pelo video game?

R$3.040,00. R$2.990,00. R$3.000,00. R$3.060,00.

38 Matemática

Uma usina produz 600 litros de álcool com 8.000 quilos de 

cana-de-açúcar. Quantos litros de álcool serão produzidos 

com 14.000 quilos de cana-de-açúcar?
1050. 800. 960. 1400.

39 Matemática

Ezequiel comprou uma televisão e resolveu pagar à prazo. 

Sabendo que o valor à vista é de R$ 1.950,00 e que o valor 

total à prazo é 12% maior que o valor à vista, quanto 

Ezequiel vai pagar no total?

R$ 2.184,00. R$ 1.983,00. R$ 2.026,00. R$ 2.352,00.

40 Matemática

Janaína comprou um vestido à vista e obteve 14% de 

desconto. Sabendo que ela pagou R$ 189,20, qual era o 

valor original do vestido?

R$ 220,00. R$ 194,00. R$ 208,20. R$ 234,00.


