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      PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Processo Seletivo Simplificado nº 036/2019 
para  

AJUDANTE GERAL FEMININO 

 

Prova Objetiva 
 
 

 

 

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM. 
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA. 

 
 Desligue qualquer aparelho eletrônico (celulares, smartwatches e demais itens constantes no item 
3.4. do Edital do presente Processo Seletivo) e mantenha-os embaixo de sua carteira. 
 
 Você deve assinar no campo específico para isto, a Folha de Respostas. A não assinatura por parte 
do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática do mesmo. 
 
 Você está recebendo um Caderno de Questões com 30 (trinta) questões objetivas. Verifique se 
este caderno corresponde com a sua opção de inscrição. 
 
 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões. 
Responda a todas as questões. 
 
 Os candidatos não poderão levar consigo o caderno de questões por razões de segurança e 
direitos autorais conforme item 3.7. do Edital do presente Processo Seletivo. 
 
 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão. 
 
 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o 
exemplo: 
 
 
 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova sob pena de eliminação. 
 
 A prova terá duração de 3 horas. O tempo mínimo de permanência na sala é de 30 minutos. 
 
 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do 
candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Processo Seletivo. 
 
 Deixe sobre a carteira apenas Caneta, Lápis e Borracha. 
 
 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala. 

 

 
 

 
 

BOA PROVA ! 
 

 

Nome do Candidato 

RG CPF DATA DE NASCIMENTO 



 

LINGUA PORTUGUESA - (10 QUESTÕES) 
 
 
1 – O copo está sobre a mesa.  A palavra sobre é o mesmo que: 
(A) Embaixo de. 
(B) Em cima de. 
(C) Atrás de. 
(D) Na frente de. 
 
2 – O principal objetivo do Petrobras é refinar 150 mil __________ diários de petróleo. Para completar a frase 
a forma correta é: 
(A) barrils. 
(B) barriz. 
(C) barris. 
(D) barrizes. 
 
3 – Qual das palavras abaixo só pode ser usada no plural? 
(A) Estações. 
(B) Amores. 
(C) Lápis. 
(D) Santos. 
 
4 – Assinale a alternativa em que as palavras estão corretamente escritas: 
(A) Cabeleireiro / Advogado. 
(B) Cabelereiro / Advogado. 
(C) Cabeleireiro / Adivogado. 
(D) Cabelereiro / Adivogado. 
 
5 – Qual das alternativas apresenta palavras que preenchem adequadamente as lacunas abaixo? 
Ele _____ o nome do instrumento: _____. Porém, algumas pessoas não entenderam, então ele _____, mais 
uma vez.  
(A) Cítara / Citará / Citara. 
(B) Citará / Citara / Cítara. 
(C) Citará / Cítara / Citará. 
(D) Citara / Cítara / Citará. 
 
6 – Quem canta, os males espanta. Esta frase expressa sentimento de: 
(A) Esperança.  
(B) Otimismo. 
(C) Alegria. 
(D) Encanto. 
 
7 – Assinale a alternativa que NÃO contém dígrafo consonantal. 
(A) Junho. 
(B) Pessoas. 
(C) Gripe. 
(D) China. 
 
8 – Indique a alternativa em que o * se completa com J: 
(A) Ma*estade. 
(B) Rabu*ento. 
(C) Mar*em. 
(D) Su*estão. 
 
9 – Qual das palavras abaixo tem as sílabas INCORRETAMENTE divididas? 
(A) fós-fo-ro.  
(B) tra-ba-lhar. 
(C) li-vra-ri-a. 
(D) ma-de-i-ra. 
 
10 – Dentre as palavras abaixo, há ERRO de acentuação em: 
(A) Polo Petroquímico. 
(B) Porto de Itaguaí. 
(C) Município de Magé. 
(D) Area de influência. 
 

 

 



 

MATEMÁTICA - (10 QUESTÕES) 
 
1 - Luiz foi à feira e comprou duas dúzias e meia de laranjas. Quantas laranjas ele comprou?  
(A) 12. 
(B) 24. 
(C) 30.        
(D) 36. 
 
2 - Um terço de hora equivale a:  
(A) 600 segundos. 
(B) 1.200 segundos. 
(C) 2.400 segundos. 
(D) 3.600 segundos. 
 
3 - Um touro pesando 50 arrobas foi arrematado em um leilão de gado. Qual o peso desse touro em 
quilogramas? 
(A) 500.              
(B) 750.              
(C) 1000.               
(D) 1250. 
 
4 - Durante as compras, uma senhora colocou numa mesma sacola 0,8 kg de carne de frango, 300 g de queijo 
e 50 mg de temperos secos. O peso desta sacola é:  
(A) 1.100,05 g. 
(B) 1.150 g. 
(C) 0,835 kg. 
(D) 835 mg. 
 
5 - Ao pagar três cafezinhos e um sorvete com uma nota de R$10,00, João recebeu R$1,20 de troco. Se o 
sorvete custa R$1,60 a mais que cada cafezinho, qual é, em reais, o preço de um cafezinho? 
(A) R$ 1,80. 
(B) R$ 2,00.          
(C) R$ 2,20.         
(D) R$ 2,40. 
 
6 – O médico receitou um remédio, mas orientou ao paciente para tomar 8 gotas por cada 12 kg do seu peso. 
Se o paciente pesa 72 kg ele tem que tomar:  
(A) 108 gotas.  
(B) 78 gotas. 
(C) 68 gotas. 
(D) 48 gotas.  
 
7 – Somando-se ao maior com o menor dos números a=0,432; b=0,9; c=0,79 e d=0,298, obtém-se: 
(A) 1,572. 
(B) 1,69. 
(C) 1,198. 
(D) 0,829. 
 
8 – José nasceu em 1917 e faleceu no final do ano de 1996. Se, ao chegar ao Rio, ele já tinha 20 anos, e 
morou nesta cidade até sua morte, durante quantos anos ele morou no Rio? 
(A) 53.  
(B) 59.   
(C) 73. 
(D) 78.  
 
9 – Dalva gostaria de ter uma televisão pequena em sua sala e, procurando em diversas lojas, achou a que 
queria por R$620,00. Felizmente, no fim de semana, a loja anunciou uma promoção oferecendo 20% de 
desconto em todos os produtos. Assim, Dalva pode comprar sua televisão por: 
(A) R$ 508,00. 
(B) R$ 512,00. 
(C) R$ 482,00. 
(D) R$ 496,00.  
 
 
 
 
 
 
 



 

10 – O primeiro censo brasileiro foi realizado em 1872. Na época, o Brasil era uma monarquia e ainda existia 
escravidão. Foram contadas 9.930.480 pessoas, das quais 1.510.806 foram declaradas escravas. Em 1872, 
quantas pessoas foram declaradas não escravas no Brasil? 
(A) 8.419.674.  
(B) 8.420.486. 
(C) 8.422.514. 
(D) 8.502.176.  
 

CONHECIMENTOS GERAIS - (10 QUESTÕES) 

 
1 - São pratos típicos da culinária indígena, EXCETO: 
(A) Tapioca. 
(B) Quibebe. 
(C) Pirão.        
(D) Pamonha. 
 
2 - A vegetação predominante na Região Norte de Mato Grosso é: 
(A) Floresta Amazônica. 
(B) Pantanal. 
(C) Cerrado. 
(D) Tundra. 
 
3 - Qual o atual regime e sistema político do Brasil? 
(A) República Legislativa.              
(B) República Parlamentarista.              
(C) República Monarquista.               
(D) República Presidencialista. 
 
4 - Qual a função da ONU? 
(A) Zelar pela cultura em todas as nações. 
(B) Financiar países em desenvolvimento. 
(C) Gerenciar acordos de comércio entre os países. 
(D) Unir as nações com o objetivo de manter a paz e a segurança mundial. 
 
5 - Quais as respectivas cores da reciclagem do papel, do vidro, do metal e do plástico? 
(A) vermelho, amarelo, verde e azul. 
(B) azul, amarelo, verde e vermelho.          
(C) azul, verde, amarelo e vermelho.         
(D) verde, amarelo, azul e vermelho. 
 
6 – O Brasil é o maior país da América do Sul, com um território que se estende por cerca de 47% porção 
centro-oriental do continente sul-americano. Banhado a leste pelo oceano Atlântico, o Brasil possui 23.102 
km de fronteiras, sendo 15.735 km terrestres e 7.367 km marítimas. Todos os países da América do Sul fazem 
fronteira com o Brasil, com exceção de: 
(A) Argentina e Paraguai.  
(B) Chile e Equador. 
(C) Chile e Bolívia. 
(D) Equador e Peru.  
 
7 – Normalmente, quantos litros de sangue uma pessoa tem? Em média, quantos são retirados numa doação 
de sangue? 
(A) Tem entre 1 a 3 litros. São retirados 450 mililitros. 
(B) Tem entre 6 a 8 litros. São retirados 450 mililitros. 
(C) Tem entre 2 a 4 litros. São retirados 450 mililitros. 
(D) Tem entre 4 a 6 litros. São retirados 450 mililitros. 
 
8 – Qual era o nome de Aleijadinho? 
(A) João Francisco Lisboa.  
(B) Manuel Francisco Lisboa.   
(C) Antônio Francisco Lisboa. 
(D) José Francisco Lisboa.  
 
9 – Quem foi o primeiro homem a pisar na Lua? Em que ano aconteceu? 
(A) Neil Armstrong, em 1969. 
(B) Yuri Gagarin, em 1969. 
(C) Neil Armstrong, em 1961. 
(D) Yuri Gagarin, em 1961.  
 



 

10 – Em que ano ocorreu a Queda do Muro de Berlim? 
(A) 1989.  
(B) 1999. 
(C) Não ocorreu a Queda do Muro de Berlim. 
(D) Nenhuma das Alternativas.  
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