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MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL 

 
Processo Seletivo Público de Estagio- Edital Nº 001/2020 

CIEE/RS – Centro de Integração Empresa - Escola do Rio Grande do Sul 
Processo Seletivo Público de Estágio - 06 de fevereiro de 2020 

 
 

Nome:                                                                            

 

 
Curso: 

 

 
N° de Inscrição:                                                                                                

 

 
 

 
Assinatura do Candidato 

 

Informações importantes: 

 Antes de iniciar a prova confira todos os seus dados na Grade de Respostas e assine a mesma.  

 Esta prova contém 20 questões objetivas e terá duração total de 1 hora e 30 min;  

 Para cada questão existe somente uma alternativa correta;  

 Com caneta de tinta azul ou preta, assinale na prova a alternativa que julgar correta e, após, transfira 

para a “Grade de Respostas”;  

 Cuidado no preenchimento da Grade de Respostas, pois não serão substituídas em caso de rasura;  

 Não serão computadas as questões não assinaladas na Grade de Respostas, as questões que não 

estejam assinaladas conforme orientação constante na grade e as questões que contenham mais 

de uma resposta, emenda ou rasuras;  

 Ao final você deverá entregar a prova e a Grade de Respostas, devidamente identificadas e 

preenchidas.  

 Você poderá anotar no verso do seu comprovante de inscrição as respostas assinaladas na Grade 

de Respostas para posterior conferência com o Gabarito.  

 Grade de Respostas sem assinatura e sem os dados do candidato serão consideradas nulas;  

 Os monitores de sala não esclarecerão dúvidas sobre a prova durante a sua realização.  

 Os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala e somente serão liberados juntos. 

 A prova e o gabarito serão divulgados conforme estabelecido no cronograma de execução do 

processo seletivo. 

 
 
 

BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia atentamente o texto. 
 

1. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul descartou,  
2. na manhã de hoje, a suspeita de coronavírus em um  
3. paciente de São Leopoldo. Em nota, o órgão afirma que  
4. os exames realizados apontaram a presença do vírus  
5. influenza A-H1N1. É o segundo caso de suspeita de  
6. coronavírus no Brasil descartado pelas autoridades nesta 
7. manhã. A Secretaria de Saúde do Paraná também afastou 
8. a possibilidade de que um dos pacientes tivesse sido  
9. infectado. O paciente de São Leopoldo, um homem de 40 
10. anos, procurou atendimento na Unidade de Pronto  
11. Atendimento (UPA) da cidade, na região metropolitana  
12.de Porto Alegre, após ter retornado da China com quadro  
13. de febre. Ele permaneceu em isolamento e realizou  
14. exames para obter um diagnóstico. 

Publicado em 29/01/2020 
Fonte: Portal UOL - https://noticias.uol.com.br/ 

 
 
01 – Analise os itens em relação à fonte e à autoria do texto. 

I – O texto foi publicado online. 
II – Não consta o nome do autor do texto. 
III – A fonte do texto é o site oficial da Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio Grande do Sul. 
Assinale a alternativa correta, conforme os itens acima. 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas os itens I e II estão corretos. 
c) Apenas os itens II e III estão corretos. 
d) Apenas o item I está correto. 
e) Nenhum item está correto. 

 
 
02 – Considerando as informações do texto, assinale o título 

mais adequado para a matéria: 
a) RS: suspeita de coronavírus é confirmada 
b) RS: suspeita de coronavírus é descartada 
c) RS: suspeita de H1N1 é descartada 
d) RS: suspeita de influenza é equivocada 
e) RS: cresce suspeita coronavírus  

 
 
03 – O texto apresenta uma linguagem _______, por meio da 

qual relata um ________ que ocorreu em um município 
localizado na região _______ do Rio Grande do Sul. 
Qual alternativa completa as lacunas das frases acima correta 
e respectivamente? 

a) ... informal ... boato ... central. 
b) ... formal ... fato ... metropolitana. 
c) ... formal ... acontecimento ... serrana. 
d) ... rebuscada ... estudo ... norte. 
e) ... informal ... fato ... urbana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
04 – Considere o seguinte excerto do texto: “Ele permaneceu 

em isolamento e realizou exames [...] (linhas 13-14). Nesse 
trecho, se a palavra em destaque fosse flexionada para o 
plural, quantas outras palavras teriam de ser 

obrigatoriamente alteradas, mantendo-se a frase correta? 
a) 1 palavra. 
b) 2 palavras. 
c) 3 palavras. 
d) 4 palavras. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
 
05 – Assinale a palavra do texto que apresenta divisão 
silábica incorreta. 

a) a-ten-di-men-to 
b) ci-da-de 
c) re-tor-na-do 
d) i-so-la-men-to 
e) re-a-li-zo-u 

 
 
06 – Qual alternativa a seguir NÃO traz uma palavra 
dissílaba retirada do texto? 

a) caso 
b) também 
c) nesta 
d) manhã 
e) afastou 

 
 
07 – Qual alternativa a seguir traz uma palavra paroxítona 

retirada do texto? 
a) sul 
b) manhã 
c) hoje 
d) procurou 
e) após 

 
 
08 – O _________ exames (l. 4), quanto à flexão de número, 

está no _________; e, quanto ao gênero, é classificado como 
_________.  
Qual alternativa completa as lacunas da frase acima 
corretamente? 

a) nome ... singular ... masculino 
b) substantivo ... plural ... feminino 
c) termo ... feminino ... plural 
d) substantivo ... plural ... masculino 
e) advérbio ... feminino ... singular 

 
 
09 – Assinale o termo a seguir que é um sinônimo de 
procurou (l. 10). 

a) recusou 
b) buscou 
c) argumentou 
d) descartou 
e) confirmou 
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10 – De acordo com as regras ortográficas vigentes da língua 
portuguesa, por que a palavra diagnóstico (l. 14) leva acento 

agudo? 
a) Porque é uma paroxítona terminada em o. 
b) Porque é um substantivo masculino terminado 

em o. 

c) Porque é uma proparoxítona, e todas as 
proparoxítonas levam acento. 

d) Porque é uma oxítona terminada em o. 
e) Porque é uma palavra átona. 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
11 – Após 20 anos de negociações, o Mercosul, bloco 

econômico ____________, assinou um acordo de livre 
comércio com a ___________. Na prática, significa a criação 
de uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. 
Qual alternativa completa as lacunas da frase acima 
corretamente? 

a) americano - União Asiática 
b) americano - União Europeia 
c) sul-americano - União Europeia 
d) sul-americano - União Africana 
e) União Europeia-norte-americana 

 
 
12 – Analise os itens sobre exemplos de ações que podem 

inspirar o exercício da cidadania em nível municipal. 
I - Conhecer mais sobre os conselhos temáticos da cidade 

e participar de algum deles, como os Conselhos da Saúde, da 
Educação, do Meio Ambiente, entre outros. 
II - Ignorar as informações públicas do Serviço de Informação 
ao Cidadão. 

III - Solicitar o compromisso do prefeito e dos vereadores com 
o Programa Cidades Sustentáveis. 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima. 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
 
13 – Analise os itens, considerando que a expressão 

da cidadania frequentemente está associada ao campo do 
Direito, em que existe uma série de legislações voltadas para 
os direitos e deveres que o cidadão possui.  
I - Entre os direitos, destaca-se o de ir e vir, bem como o de 
ter acesso a saúde, moradia, alimentação e educação. 
II - A cidadania está relacionada à nacionalidade do indivíduo, 
isto é, à legalidade de sua permanência em um determinado 
território administrado por um Estado Nacional.  
III – Mesmo em casos de descumprimento dos deveres, o 
indivíduo jamais poderá ter parte de sua cidadania vetada. 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima. 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e III estão corretos. 
d) Apenas os itens II e III estão corretos 
e) Apenas os itens I e II estão corretos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
14 – Analise os itens sobre a composição do meio ambiente. 

I - O meio ambiente é o conjunto de unidades ecológicas que 
funcionam como um sistema natural. 
II - O meio ambiente é composto por toda a vegetação, 
animais, micro-organismos, solo, rochas e atmosfera.  
III - Fazem parte do meio ambiente os recursos naturais, 
como a água, o ar e os fenômenos físicos do clima, como 
energia, radiação, descarga elétrica e magnetismo. 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima. 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
 
15 – Analise as alternativas sobre dados da história do 
município de Taquaruçu do Sul e assinale a incorreta. 

a) Em 1919, descendentes de imigrantes italianos 
estabeleceram-se nas terras do interior de 
Frederico Westphalen.  

b) A localidade foi denominada Taquaruçu porque 
havia muitos índios com esse nome no local. 

c) Os descendentes de imigrantes italianos tiveram 
como primeiras atividades o cultivo da terra e a 
criação de gado.  

d) No dia 15 de julho de 1985, foi eleita a Comissão 
Emancipacionista, tendo como meta imediata a 
conquista da autonomia política e administrativa 
do então distrito de Taquaruçu. 

e) O Município de Taquaruçu do Sul foi criado pela 
Lei nº 8.599/88, assinada pelo Governador do 
Estado no dia 09 de maio 1988, sendo instalado 
no dia 01 de janeiro de 1989.  

 
 
16 – Analise as alternativas sobre dados gerais do município 
de Taquaruçu do Sul e assinale a incorreta. 

a) Distância da capital do estado:620 km. 
b) Localização: região sul do Brasil e região norte do 

Rio grande do Sul.  
c) Perfil populacional: rural. Perfil econômico: 

agropecuário. 
d) População total do município em 2010, segundo o 

censo do IBGE: quase 3.000 habitantes. 
e) População urbana: menor que a rural. População 

masculina: maior que a feminina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.politize.com.br/o-que-faz-um-prefeito/
https://www.politize.com.br/papel-do-vereador/
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/cidadania-ou-estadania
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17 – De acordo com o Art. 11 da Lei Municipal de Taquaruçu 

do Sul, nº 1.117/2011, o seguro contra acidentes pessoais 
será contratado, em favor do estagiário: 
I – pelo Município, através de apólice compatível com valores 
de mercado, quando o compromisso de estágio for celebrado 
diretamente com a instituição de ensino;  
II – pelo agente de integração, quando o contrato de estágio 
for intermediado por esse auxiliar; 
III – pela instituição de ensino, quando se tratar de estágio na 
modalidade obrigatória; 
IV – pelos estagiários, quando nenhum dos citados nos itens 
anteriores firmarem o contrato. 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima. 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
c) Apenas os itens I, III e IV estão corretos 
d) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

 
 
18 – De acordo com o Art. 1° da Lei Municipal de Taquaruçu 

do Sul,n° 1.469/2015, fica acrescido na Lei Municipal nº 
1.117 de 15 de julho de 2011, que dispõe sobre o estágio de 
estudantes em órgãos da administração municipal de 
Taquaruçu do Sul, o § 8º no art. 9º, com a seguinte redação: 
"§ 8º Quando se tratar de estágio curricular de 
natureza____________, necessário a formação do aluno, o 
mesmo__________ remunerado e não decorrerá qualquer 
tipo de ônus ao Município." 
Qual alternativa completa as lacunas da frase acima 
corretamente? 

a) obrigatória – será 
b) obrigatória - não será 
c) não obrigatória - será 
d) não obrigatória - não será 
e) Nenhuma alternativa está correta. 

 
 
19 – De acordo com o Art. 1° do Decreto Municipal de 

Taquaruçu do Sul, nº 068/2013, a contar de 1º de setembro 
de 2013, os valores da bolsa auxílio para estagiários 
constantes no art. 9º da Lei nº 1.117/2011 são os seguintes: 
I - Estudantes da Educação Especial e dos anos finais do 
Ensino Fundamental e de Jovens e Adultos: R$ 4,85 (quatro 
reais e oitenta e cinco centavos reais). 
II - Estudantes da Educação Profissional de nível médio e 
Ensino Médio Regular: R$ 5,46 (cinco reais e quarenta e seis 
centavos), se estudantes de cursos normais de Ensino Médio, 
para o desempenho de atividades de natureza simples e 
burocrática; e de R$ 5,76 (cinco reais e setenta e seis 
centavos), se estudantes de cursos profissionalizantes, para 
o desempenho de atividades profissionalizantes. 
III - Estudantes de Nível Superior: R$ 6,07 (seis reais e sete 
centavos) para cursos superiores normais; R$ 7,29 (sete reais 
e vinte e nove centavos) para cursos superiores nas áreas de 
Educação, Saúde e Assistência Social; e R$ 4,89 (quatro 
reais e oitenta e nove centavos) para cursos de Engenharia e 
Direito. 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima. 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
 

 
 
 
 
20 – Analise os itens segundo o Art. 15 da Lei Federal nº 

11.788/2008e responda à questão. 
I - A manutenção de estagiários em desconformidade com 
esta Lei caracteriza vínculo de emprego do educando com a 
parte concedente do estágio para todos os fins da legislação 
trabalhista e previdenciária.  
II -A instituição privada ou pública que reincidir na 
irregularidade de que trata este artigo ficará impedida de 
receber estagiários por 2 (dois) anos, contados da data da 
decisão definitiva do processo administrativo 
correspondente.  
III -A penalidade de que trata o § 1o deste artigo limita-se à 
filial ou agência em que for cometida a irregularidade.  
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima. 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
 
 
 
 
Nº INSCRIÇÃO:____________ 
 
 
 
 
 
ASSINATURA:___________________________________ 

https://taquarucudosul.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=7992&cdDiploma=20111117
https://taquarucudosul.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=7992&cdDiploma=20111117

