
PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

GABARITO PROVISÓRIO - CONHECIMNETOS GERAIS

Questão Disciplina Pergunta Alternativa A Alternativa B Alternativa C Alternativa D
Alternativa 

Correta

1 LÍNGUA PORTUGUESA
Considerando a vigência do Novo Acordo Ortográfico, há ERRO de

grafia em:
O questionário é auto-explicativo. A sua ideia foi rapidamente aprovada. A família observou aquele ato heroico.

Fiquei megafeliz com o presente de 

Natal.
A

2 LÍNGUA PORTUGUESA Assinale a afirmativa escrita INCORRETAMENTE. Os chapéus são muito graciosos.
As pipocas foram feitas no 

microondas.

A entrevista para o novo emprego foi 

tranquila.

A infraestrutura hoteleira da cidade é 

exemplar.
B

3 LÍNGUA PORTUGUESA Há ERRO de grafia em: Meus amigos vêm para a festa. Elas leem as notícias diariamente. Pára de discutir por imbecilidades!
O escritório precisa de uma super-

reforma.
C

4 LÍNGUA PORTUGUESA Assinale a afirmativa que apresenta ERRO de grafia. O exprefeito foi reeleito. Aquela criança está com caxumba.
Os cadernos foram guardados na 

mochila.

As atitudes do vice-diretor da escola são 

inspiradoras.
A

5 LÍNGUA PORTUGUESA
Considerando a norma-padrão da Língua Portuguesa, há ERRO de

grafia em:

Foram presos por motivos de 

perverção.

O assunto a ser discutido é uma 

exceção.

A empresa está com contenção de 

despesas.

As crianças passaram por um momento 

de introspecção.
A

6 LÍNGUA PORTUGUESA
Considerando a vigência do Novo Acordo Ortográfico, há ERRO de

grafia em:
Foram vendidos todos os chapeus.

Tive uma excelente ideia para o 

jantar.

Na minha casa todos veem muitos 

filmes.

Minha vizinha é completamente 

paranoica.
A

7 LÍNGUA PORTUGUESA Assinale a alternativa em que as palavras apresentam a mesma regra má – até café – jiló farmácia – céu estética – herói B

8 LÍNGUA PORTUGUESA
Considerando a vigência do Novo Acordo Ortográfico, podemos afirmar

que as seguintes palavras perderam o acento:
hífen – anéis saída – sabiá véus – heróis vôo – asteróide D

9 LÍNGUA PORTUGUESA Assinale a alternativa INCORRETA quanto à acentuação gráfica. cajú – juíz vírus – rítmico amável – além distância – orquídea A

10 LÍNGUA PORTUGUESA
Assinale a alternativa em que as palavras foram acentuadas

corretamente.
platéia – zebú corôa – raínha viúvo – através perdôo – intúito  C

11 LÍNGUA PORTUGUESA Assinale a afirmativa em que a ação verbal expressa um fato atual. O amor é onipresente. O certo será não sofrer por amor. A criatividade dos amantes era infinita. Gostaríamos de ter conhecido os seus A

12 LÍNGUA PORTUGUESA
Em “Apesar das muitas fragilidades, ela LUTARÁ.”, é possível afirmar

que a ação verbal exprime uma:
Dúvida frequente. Percepção distante. Opinião contestável. Exatidão sobre o fato. D

13 LÍNGUA PORTUGUESA Empregou-se o verbo no presente do modo subjuntivo em: O mal parecia não ter conserto. Ele viveu um constante progresso. Que o amor seja o mesmo entre vocês.
Elas sabiam superficialmente das 

notícias.
C

14 LÍNGUA PORTUGUESA
No trecho “A leitura do mundo precede a leitura da palavra.”, a forma

verbal PRECEDE se encontra no tempo:
Imperativo afirmativo. Presente do indicativo. Presente do subjuntivo. Pretérito perfeito do subjuntivo. B

15 LÍNGUA PORTUGUESA
A forma verbal destacada na afirmativa “Apesar disso, não OLHE a vida

com ilusões e sofrimentos.” se encontra no:
Imperativo negativo. Imperativo afirmativo. Presente do indicativo. Presente do subjuntivo. A

16 LÍNGUA PORTUGUESA

Considerando que os pronomes de tratamento são utilizados como

alternativas aos pronomes pessoais em linguagens mais técnicas e

formais, “Vossa Magnificência” é usado para:

Cardeais. Príncipes. Autoridades em geral. Reitores de Universidades. D

17 LÍNGUA PORTUGUESA A colocação do pronome oblíquo está INADEQUADA em: Ela me olhou silenciosamente. Não me renderei as suas vontades.
Quando sentiu-se mal, gritou 

fortemente.

O caso não se trata de violência 

doméstica.
C

18 LÍNGUA PORTUGUESA Há pronome indefinido em: Ela acreditava em anjos. Jamais lhe puseram limites. A minha força está na solidão. Alguém tão cheia de sonhos chegou... D

19 LÍNGUA PORTUGUESA
Assinale a afirmativa INADEQUADA, considerando o emprego dos

pronomes.
Ela trouxe uma fruta para eu comer.

Preciso de férias para mim 

descansar.

Para mim, conviver bem é muito 

importante.

Repentinamente, deu um presente para 

mim.
B

20 LÍNGUA PORTUGUESA Há pronome demonstrativo em: As rosas têm alguns espinhos. A nossa miséria é involuntária. Ela tem uma partícula de talento. Aquele que alardeia a amizade não é D

21 LÍNGUA PORTUGUESA
No excerto de Machado de Assis “Os fatos explicarão melhor os

sentimentos: os fatos são tudo.”, os dois-pontos foram empregados 
Um imprevisto. A opinião do leitor. Uma pausa intensa. Uma informação importante. D

22 LÍNGUA PORTUGUESA
Em “Isso nunca aconteceu com você?”, o ponto de interrogação tem

como objetivo:
Enfatizar uma explicação. Finalizar frase declarativa. Fazer um questionamento. Marcar uma pequena pausa. C

23 LÍNGUA PORTUGUESA
No fragmento “É um mistério (embora ninguém acredite) se apaixonar

por alguém.”, os parênteses foram utilizados para assinalar:
Um comentário. Sentimentos diversos. Uma provável evidência. O ponto de vista do leitor. A

24 LÍNGUA PORTUGUESA Em “O maior medo do ser humano é o medo da dor.”, o ponto final foi Realizar uma indagação. Marcar uma pausa breve. Finalizar frase declarativa. Indicar um esclarecimento. C

25 LÍNGUA PORTUGUESA
Na declaração de Paulo Freire “A democracia não pretende criar

santos, mas fazer justiça.”, a vírgula tem como finalidade:
Isolar o aposto. Separar expressão explicativa.

Isolar adjunto adverbial intercalado no 

discurso.

Separar oração coordenada sindética 

iniciada por conjunção adversativa.
D

26 LÍNGUA PORTUGUESA Há ERRO de concordância nominal em: Eles mesmos decidiram sair cedo.
Renata estava meia indecisa e 

impaciente.

Aquele aluno tem uma ótima memória e 

raciocínio coerente.

No jardim as rosas, os jasmins e as 

acácias estão muito graciosos.
B

27 LÍNGUA PORTUGUESA A concordância nominal é INACEITÁVEL em: É necessário sair cedo. Seus sapatos custaram caros. Muitos homens morreram na guerra. Havia menos pessoas na associação. B

28 LÍNGUA PORTUGUESA
Considerando a adequação linguística, assinale a afirmativa escrita

INCORRETAMENTE.
Ela precisa ficar a sós com ele. A fotografia irá anexo ao documento. As prendas foram compradas a prazo.

É proibida a entrada de pessoas 

estranhas.
B

29 LÍNGUA PORTUGUESA
Assinale a afirmativa INCORRETA, segundo as regras de concordância

nominal.
Maria viajará mesmo para a Flórida. Seus beijos eram doces e afetuosos.

Ganhei um vestido e um sapato 

brancos.

Há bastante fundamentos para se 

discutir.
D

30 LÍNGUA PORTUGUESA
CONTRARIA a norma-padrão da Língua Portuguesa em relação à

concordância nominal:
Os meninos falavam sério. Hoje há menos crianças no parque.

Ela própria fará o pedido de 

casamento.

Vou lhe encaminhar inclusos as 

certidões.
D

31 LÍNGUA PORTUGUESA
Considerando a adequação linguística, assinale a afirmativa escrita

INCORRETAMENTE.
Aluga-se carros novos.

Eu e ele nos tornaremos bons 

amigos.

Mais de cinco pessoas estão 

desaparecidas.

Tanto as flores quanto as árvores estão 

impressionantes.
A
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32 LÍNGUA PORTUGUESA
Assinale a afirmativa INCORRETA, considerando as regras de

concordância verbal.
Passamos horas a comentar o filme.

Havia graves problemas nas 

estradas.

Ainda falta dar as últimas 

recomendações.

Vão fazer dois anos que ela parou de 

estudar.
D

33 LÍNGUA PORTUGUESA A concordância verbal é INACEITÁVEL em: Hoje são dois de janeiro. Na vida tudo são ilusões. Quem foram os vencedores? Meu filho eram os sonhos da família. D

34 LÍNGUA PORTUGUESA
CONTRARIA a norma-padrão da Língua Portuguesa em relação à

concordância verbal:
Aqui a orientadora sou eu. Elas é que sempre saem atrasadas. Deu cinco horas no relógio da matriz.

São necessários aqueles materiais na 

reunião.
C

35 LÍNGUA PORTUGUESA Há ERRO de concordância verbal em:
De casa à mercearia é dois 

quilômetros.

Pintaram-se as paredes da casa de 

branco.

Faz três anos que o tratamento foi 

interrompido.

Encontram-se paralelamente a 

persistência e o sucesso.
A

36 LÍNGUA PORTUGUESA
É exemplo de construção na voz passiva o segmento destacado na

seguinte afirmativa:

Ela FOI TOMADA DE RISOS ao ler a 

crônica.

Qualquer brasileiro PODE 

COMPROVAR TUDO isso.

Ela e seu irmão NÃO PARTILHAM DO 

MESMO GOSTO musical.

A tristeza da mãe REVELOU SEU 

DESCONFORTO diante das pessoas.
A

37 LÍNGUA PORTUGUESA Assinale a afirmativa em que há agente da passiva. Por mim, a festa pode começar.
Agradeço-lhe pelo presente de 

aniversário.

Ouvi a notícia do desmatamento pelo 

rádio.

Nós seremos avaliados pelas nossas 

atitudes.
D

38 LÍNGUA PORTUGUESA NÃO se encontra na voz reflexiva a afirmativa: O casal beijou-se. Feri-me com a faca. Meu amigo se suicidou. Ela preserva a natureza. D

39 LÍNGUA PORTUGUESA Encontra-se na voz passiva analítica a seguinte afirmativa: Ela se machucou com o martelo. As crianças invadiram as praças.
Minha mãe se penteava diante do 

espelho.

As estradas foram lavadas pela forte 

chuva.
D

40 LÍNGUA PORTUGUESA Encontra-se na voz passiva sintética a seguinte afirmativa: Ela penteou-se no banheiro. Marcelo comprou as mercadorias. A casa foi restaurada pelo construtor. Publicaram-se muitas revistas este ano. D

41 LÍNGUA PORTUGUESA A flexão está INCORRETA em: os balões os órgãos os capitães os tabeliões D

42 LÍNGUA PORTUGUESA Há ERRO de flexão nominal em: bel-prazeres palavras-chave águas-de-colônias cirurgiões-dentistas C

43 LÍNGUA PORTUGUESA Há ERRO de flexão nominal em: girassóis pontapés guardas civis. escolas-padrões D

44 LÍNGUA PORTUGUESA Assinale a flexão INDEVIDA. olhos verde-claros calças azul-marinhos meninos surdos-mudos brinquedos amarelo-canário B

45 LÍNGUA PORTUGUESA A flexão está INCORRETA em: tapetes rosa-claros garotas luso-brasileiras canetas amarelo-limões cabelos castanho-escuros C

46 LÍNGUA PORTUGUESA Há ERRO de flexão verbal em: Se ela voltar cedo, eu também voltei.
Encontrará grandes amigos, se refizer 

a vida.

Fecharemos o acordo, se o valor nos 

convier.

O problema se resolverá, se nós 

impusermos as mudanças.
A

47 LÍNGUA PORTUGUESA
Apresentam o mesmo número e pessoa do verbo as seguintes

afirmativas, EXCETO:
Poucos conhecerão a verdade. Eles poluíram os nossos mares. Nós colhemos as frutas maduras. Os garotos leem os textos de autoajuda. C

48 LÍNGUA PORTUGUESA A flexão verbal está INCORRETA em:
Se fizessem dias quentes, talvez os 

passeios fossem diferentes.

Quando o atleta atravessar todos os 

obstáculos, a corrida acabará.

Caso ela vá ao baile amanhã, deverá 

comprar antecipadamente o bilhete.

O comerciante proviu outra vez a loja, 

sem que se indispusesse com seus 

clientes. 

D

49 LÍNGUA PORTUGUESA A flexão verbal está INCORRETA em: Há de ser corrigidos os erros.
Os alunos sempre mantiveram-se 

calados.

Quando você compuser uma canção 

alegre, poderá relaxar.

As questões que contivessem mais 

falhas seriam reaplicadas.
A

50 LÍNGUA PORTUGUESA Há ERRO de flexão verbal em: Trata-se de doenças muito sérias. Atenderam-se a todos os pacientes.
Obedecia-se, no passado, a leis 

severas.

Encontram-se lado a lado o presente e o 

passado.
B


