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MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL 

 
Processo Seletivo Público de Estagio- Edital Nº 002/2021 

CIEE/RS – Centro de Integração Empresa - Escola do Rio Grande do Sul 
Processo Seletivo Público de Estágio - 07 de fevereiro de 2021 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia atentamente o texto. 
 

1. 2020 foi o ano da lipo LAD e da harmonização facial no  
2. mundo dos famosos. Após a morte da influencer Liliane  
3. Amorim em decorrência de complicações de uma  
4. lipoaspiração, outras personalidades da internet se  
5. manifestaram sobre as problemáticas das cirurgias  
6. plásticas. 
7. A atriz Marina Ruy Barbosa foi ao Twitter lamentar o  
8. ocorrido e deixar um aviso: — Parem de normalizar  
9. cirurgia plástica.  
10. Alexandra Gurgel, jornalista e criadora do movimento  
11. Corpo Livre, publicou um vídeo de mais de seis  
12. minutos questionando o sistema estético atual. A jovem  
13. relatou que lipo não é a chave da felicidade e que os  
14. padrões matam. — Estamos em uma sociedade em  
15. que somos influenciadas o tempo todo a fazer lipo e  
16. outras mudanças em nossos corpos —, afirmou. 
 

Publicado em 25/01/2021 
Fonte: Correio Braziliense (online) – 

https://www.correiobraziliense.com.br/ 
 
 

01 – Analise os itens em relação ao texto e assinale a 
alternativa correta: 
a) o texto foi publicado em um jornal impresso 
b) o nome do site onde foi publicado o texto chama-

se Corpo Livre 
c) não constam informações sobre o nome da 

pessoa que escreveu o texto 
d) o texto foi publicado no último mês de 2020 
e) o site onde o texto foi publicado não é 

governamental 
 
 
02 – De acordo com o texto, que episódio 
desencadeou manifestações de famosos sobre os 
perigos das cirurgias plásticas? 
a) a morte de uma influencer em decorrência de 

complicações de uma cirurgia  
b) a cirurgia mal-sucedida de Marina Ruy Barbosa 
c) a viralização de uma reportagem publicada na 

revista Corpo Livre 
d) a publicação da biografia da jornalista Alexandra 

Gurgel 
e) nenhuma das alternativas anteriores 
 
 
 
 

 
03 – Qual alternativa a seguir traz uma paroxítona 
retirada do texto? 
a) internet 
b) plástica 
c) publicou 
d) mudanças 
e) lamentar 
 
 
04 – Assinale a palavra do texto cuja divisão silábica 
está INCORRETA: 
a) ou-tras 
b) la-me-ntar 
c) cha-ve 
d) sis-te-ma 
e) nor-ma-li-zar 
 
 
05 – Qual das alternativas define corretamente a 
palavra PERSONALIDADE (flexionada na l. 4), nesse 
contexto de uso? 
a) qualidade ou característica do que é pessoal; 

pessoalidade  
b) pessoa de destaque social, cultural, profissional, 

político etc.  
c) aspecto que alguém assume ou projeta 

publicamente; imagem  
d) conjunto de qualidades ou características que 

marcam uma pessoa  
e) conjunto de traços morais e/ou intelectuais que 

possuem marca pessoal 
 
 
06 – De acordo com as regras ortográficas vigentes da 
língua portuguesa, por que a palavra PLÁSTICAS (l. 6) 
leva acento? 
a) porque é um adjetivo terminado em -as 
b) porque é uma paroxítona terminada em -as 
c) porque é uma proparoxítona, e todas as 

proparoxítonas levam acento 
d) porque é uma oxítona terminada em -as 
e) porque é uma palavra átona 
 
 
07 – Assinale o verbo do texto que não se encontra no 
pretérito perfeito do indicativo: 
a) foi (l. 1) 
b) manifestaram (l. 5)  
c) publicou (l. 11) 
d) matam (l. 14) 
e) nenhuma das alternativas anteriores 
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08 – Se a palavra JOVEM (l. 12) fosse flexionada para 
o plural, quantas outras palavras teriam de ser 
obrigatoriamente alteradas entre as linhas 12 e 13, 
mantendo-se a frase sintaticamente correta? 
a) 1 palavra 
b) 2 palavras 
c) 3 palavras 
d) 4 palavras 
e) nenhuma das alternativas anteriores 
 
 
09 – É correto afirmar que a palavra LIPOASPIRAÇÃO 
(l. 4): 
a) tem como antônimo LIPO  
b) apresenta um acento agudo 
c) apresenta um acento circunflexo 
d) classifica-se como proparoxítona 
e) tem um sinal gráfico chamado til 
 
 
10 – Considere os seguintes itens retirados do texto: 
Twitter (l. 7) e Corpo Livre (l. 11). Assinale a 
alternativa que traz corretamente a classificação 
desses substantivos: 
a) substantivos comuns 
b) substantivos abstratos 
c) substantivos coletivos 
d) substantivos próprios 
e) substantivos compostos 
 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
11 – De acordo com um repórter da BBC News Brasil, 
o Brasil deve enfrentar pior fase da pandemia nas 
próximas semanas. Quais seriam as causas do 
aumento de casos? 
 
I - Houve aglomerações no final de dezembro, mas 
todos usaram máscaras. 
II - Ocorreram muitas festas natalinas e de ano novo. 
III - Os efeitos começam a ser sentidos agora, tempo 
necessário para a doença se desenvolver. 
 
Está(ão) correto(s): 
 
a) Todos os itens. 
b) Apenas o item II. 
c) Apenas os itens I e II. 
d) Apenas os itens I e III. 
e) Apenas os itens II e III. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
12 – Dentre as medidas de sustentabilidade e 
preservação do meio ambiente, NÃO consta: 
a) fazer o consumo consciente de recursos 

como água e energia elétrica; 
b) diminuir a poluição e a emissão de gases 

poluentes; 
c) aumentar o consumo de alimentos e de produtos 

industrializados, pois são bons para a saúde; 
d) usar meios de transporte alternativos e 

menos poluentes, como a bicicleta e o transporte 
público; 

e) construir casas sustentáveis, que sejam 
preparadas para o uso de energias alternativas e 
renováveis. 

 
13 – Como o Brasil é um país com uma extensão 
muito ampla, foi dividido em cinco regiões. A região 
Centro-Oeste é relativamente extensa, ocupando, 
aproximadamente, 19% do território brasileiro. Qual 
dos estados abaixo não faz parte dessa região? 
a) Goiás 
b) Rondônia 
c) Mato Grosso 
d) Distrito Federal 
e) Mato Grosso do Sul 
 
 
14 – Em relação às notícias nos jornais e meios de 
comunicação, está(ão) entre os assuntos mais falados 
no início deste ano: 
 
I - a aplicação das vacinas 
II - a pandemia do coronavírus 
III - a eleição nos Estados Unidos 
 
Assinale a alternativa correta, conforme os 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 – Qual a alternativa INCORRETA em relação à 
história do Município de Taquaruçu do Sul? 
a) O Município foi criado pela Lei nº 8.599/88, em 09 

de maio de 1988.  
b) O nome Taquaruçu vem de um antigo indígena da 

região que era admirado pelos moradores. 
c) O município de origem de Taquaruçu do Sul é 

Frederico Westphalen. 
d) O município foi criado em 09/05/1988, sendo 

instalado em 01 de janeiro de 1989. 
e) Por meio da Lei 8.972, de 08/01/1990, foi feita a 

alteração do território do município. 
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16 – Sobre o Município de Taquaruçu do Sul, NÃO 
está correta a seguinte afirmativa: 
a) O município está a uma distância de mais de 400 

km da capital do estado. 
b) No Censo de 2010, a população total do município 

era maior que 5 000 habitantes. 
c) O perfil populacional é rural, e o perfil econômico é 

agropecuário. 
d) A população urbana é menor que a população 

rural. 
e) A população masculina é maior que a feminina. 
 
 
17 – Conforme a Lei 1117/2011 de Taquaruçu do Sul, 
o seguro contra acidentes pessoais é contratado em 
favor do estagiário: 
 
I – pelo Município, quando o estágio for celebrado 
direto com a instituição de ensino;  
II – pelo agente de integração, quando o estágio for 
intermediado por esse auxiliar; 
III – pela instituição de ensino, quando se tratar de 
estágio, na modalidade obrigatória. 
 
Está(ão) correto(s): 
 
a) Todos os itens. 
b) Apenas o item II. 
c) Apenas os itens I e II. 
d) Apenas os itens I e III. 
e) Apenas os itens II e III. 
 
 
18 – Conforme o Art. 1º da Lei nº 1.469/2015 do 
Município de Taquaruçu do Sul, 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: quando se tratar 
de estágio curricular de natureza obrigatória, 
necessário à formação do aluno: 
a) o mesmo será remunerado pelo Município.  
b) o mesmo será remunerado, mas o ônus será da 

instituição onde ele estuda. 
c) o mesmo não será remunerado e não decorrerá 

qualquer tipo de ônus ao Município.  
d) o mesmo não será remunerado pelo Município, 

mas pela sua família. 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
19 – Segundo o Art. 1º do Decreto nº 068/2013 do 
Município de Taquaruçu do Sul, 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, 
para estudantes de Nível Superior, são os seguintes:  
a) R$ 6,17 para cursos superiores normais;  
b) R$ 6,39 para as áreas de Educação, Saúde e 

Assistência Social;  
c) R$ 6,89 para cursos de Engenharia e Direito; 
d) R$ 7,29 para cursos de Engenharia e Direito; 
e) R$ 7,89 para cursos de Engenharia e Direito. 
 
 
20 – Conforme o Art. 12 da Lei Federal 11.788/2008, o 
estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de 
contraprestação que venha a ser acordada, sendo 
compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio-
transporte, na hipótese de estágio não 
obrigatório. Qual a alternativa INCORRETA sobre os 
incisos desse artigo? 
a) A concessão de benefícios sobre o transporte não 

caracteriza vínculo empregatício.  
b) A concessão de benefícios sobre alimentos não 

caracteriza vínculo empregatício. 
c) A concessão de benefícios sobre a saúde não 

caracteriza vínculo empregatício.  
d) A concessão de material para a atuação do 

estagiário caracteriza vínculo empregatício.  
e) O educando pode se inscrever e contribuir como 

segurado facultativo da Previdência Social. 


