PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE ITANHAÉM
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO SELETIVO Nº 02/2019
GUARDA PATRIMONIAL

NOME: ______________________________________________________ CPF:___________________

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES:
1 - Ao receber o material, preencha o Caderno de Questões da Prova Objetiva e o Gabarito com seu nome (Letra
de forma) e CPF. Este Caderno de Questões contém 20 questões de múltipla escolha, cada uma com 04 (quatro)
alternativas A, B, C e D.
2 - Leia atentamente cada questão e assinale no Gabarito a alternativa que responde corretamente a cada uma delas.
O Gabarito será o único documento válido para a correção. O preenchimento do Gabarito e a respectiva assinatura
serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do Gabarito, por erro do candidato. Observe
as seguintes recomendações relativas ao preenchimento do Gabarito:
2.1. - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de tinta azul ou
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada. Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição
do Gabarito.
2.2. - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma
opção, e as emendadas ou rasuradas.
3 - Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização da prova
objetiva, o candidato será automaticamente eliminado do Processo Seletivo.
4 - A duração da prova é de 02 (duas) horas, com permanência mínima de 30 (trinta) minutos. Não serão
fornecidos exemplares do Caderno de Questões a candidatos, mesmo após o encerramento do Processo Seletivo,
conforme previsto no item 6.11.5. do edital de abertura. O Caderno de Questões da prova objetiva e o Gabarito
deverão ser entregues ao fiscal de sala, ao final da prova.
5 - Os 02 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Caderno de
questões com o Gabarito.
6 - O GABARITO OFICIAL da prova objetiva será publicado no Boletim Oficial e divulgado, como subsídio, no
site da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém – www.itanhaem.sp.gov.br, a partir das 10 horas do
1º dia útil subsequente ao da aplicação da prova.
BOA SORTE!
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CADERNO DE QUESTÕES - PROVA OBJETIVA
LÍNGUA PORTUGUESA
1) Observe o quadrinho abaixo:

O personagem costuma tomar banho uma vez por:
a) Dia
b) Semana
c) Ano
d) Mês
Para responder as questões 4 e 5, observe a figura
abaixo:

De acordo com que o personagem diz, o bolo foi
feito:
a) Depois de amanhã
b) Amanhã

4) A história da tirinha se passa:

c) Ontem

a) No centro da cidade

d) Semana que vem

b) Perto da praia

2) Assinale a alternativa em que a palavra, ao ir
para o plural, está INCORRETA:
a) Colher – colheres

c) Na zona rural
d) No meio do trânsito
5) Assinale a alternativa em que todas as palavras
indicam coisas que fazem parte da história da
tirinha:

b) Ás – asas
c) Gás – gases

a) Cama - lua - carro

d) Fim – fins

b) Árvore - sorvete - sol
3) Observe o quadrinho abaixo:

c) Nuvem - cama - cachorro
d) Chapéu - sol - lua
6) Nas alternativas a seguir, assinale a que NÃO
apresenta significado contrário entre as palavras:
a) Frio – quente
b) Limpo – arrumado
c) Dia – noite
d) Feliz – triste
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7) Em: “A imperatriz é fiel à sua tradição”, o
masculino da palavra sublinhada é:
a) Rei
b) Príncipe
c) Cavaleiro
d) Imperador
8) A lacuna deve ser preenchida com a letra J em:
a) Fu_ir
b) Tra_e
c) _esto
d) Gen_iva
9) A lacuna deve ser preenchida com X em:
a) Re__ eio
b) Be__iga
c) In__ado
d) Boche__a
10) Indique qual, dentre as palavras abaixo, está
escrita corretamente:
a) Paizagem
b) Bibrioteca
c) Assender
d) Passeio
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MATEMÁTICA

Para pagar a máquina de lavar, o primo de João

11) Um barbante tem 1 m de comprimento.

deu duas notas de R$ 100,00. Ainda ficaram

Podemos também dizer que esse barbante mede:

faltando:

a) 1 cm

a) R$ 349,00

b) 10 cm

b) R$ 469,00

c) 100 cm

c) R$ 459,00

d) 1000 cm

d) R$ 559,00
que há 28 peças no jogo de

15) Ronaldo leu um livro por 55 minutos e depois

dominó. Se 4 pessoas participarem do jogo,

ficou desenhando durante 35 minutos. Para fazer

considerando que as peças serão distribuídas

essas duas atividades, ele gastou:

igualmente entre as pessoas, sem sobra, cada uma

a) menos de 1 hora

receberá:

b) 1 hora e 30 minutos

a) 4 peças

c) 1 hora

b) 7 peças

d) mais de 2 horas

12) Carlos disse

c) 6 peças
16) No tanque de combustível de um carro, cabem

d) 5 peças

60 litros. Quantos litros cabem em
13) Paulo foi a uma livraria. Ele comprou 4 livros e

a) 35

5 revistas, e cada um deles custou 10 reais. No

b) 120

total, entre livros e revistas, João gastou:

c) 30

a) 100 reais

d) 45

tanque?

b) 80 reais
c) 95 reais

17) Talita completa hoje 75 dias, então ela tem:

d) 90 reais

a) 2 meses e 15 dias
b) 2 meses e 25 dias

14) João e Josefa vão se casar. Veja o preço da

c) 1 mês e 15 dias

máquina de lavar da lista de presente deles:

d) 1 mês e 25 dias
18) Manoel, Roberto e Mauro tem juntos 434
bolinhas de gude. Sabendo que Manoel tem 198,
Roberto 176, quantas bolinhas tem Mauro?
a) 100
b) 60
c) 70
d) 50
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19) Em um colégio há 24 classes. Em cada classe
há 45 alunos. Quantos alunos há nesse colégio?
a) 1.040 alunos
b) 1.100 alunos
c) 1.080 alunos
d) 1.000 alunos
20) Se o salário mínimo passou de R$ 954,00 para
R$ 998,00, o aumento foi de:
a) R$ 44,00
b) R$ 54,00
c) R$ 64,00
d) R$ 34,00

5

PROCESSO SELETIVO Nº 02/2019 - PMI
GUARDA PATRIMONIAL

6

PROCESSO SELETIVO Nº 02/2019 - PMI
GUARDA PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE ITANHAÉM
ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO Nº 02/2019
GUARDA PATRIMONIAL

NOME: _______________________________________________________CPF:___________________

GABARITO - PROVA OBJETIVA
QUESTÃO

ALTERNATIVAS

1

A

B

C

D

2

A

B

C

D

3

A

B

C

D

4

A

B

C

D

5

A

B

C

D

6

A

B

C

D

7

A

B

C

D

8

A

B

C

D

9

A

B

C

D

10

A

B

C

D

11

A

B

C

D

12

A

B

C

D

13

A

B

C

D

14

A

B

C

D

15

A

B

C

D

16

A

B

C

D

17

A

B

C

D

18

A

B

C

D

19

A

B

C

D

20

A

B

C

D
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