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MUNICÍPIO DE JÓIA 
 

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 - 17 de fevereiro de 2020 

 

Nome:                                                                            

 

 
Curso: 

 

 
N° de Inscrição:                                                                                                

 

 
 
 

Assinatura do Candidato 
 

Informações importantes: 

 Solicitamos que o celular seja desligado ou colocado no modo silencioso, sem vibração e fique fora 
do alcance de suas mãos. 

 Não é permitido ao candidato utilizar boné durante a realização da prova. 

 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. 

 Não haverá tempo mínimo de permanência na sala. Ao finalizar você deverá entregar a prova e a 
grade de respostas devidamente preenchidas e assinadas. 

 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. 

 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. 

 Importante analisar a prova e o gabarito publicados para que possam, caso exista algum equívoco, 
impetrar recurso conforme prazos estabelecidos no edital. 

 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia atentamente o texto. 
 
1. O governo do Japão informou, nesta segunda-feira (10/02),  
2. que 60 novos casos de contágio pelo coronavírus foram  
3. detectados no navio cruzeiro Diamond Princess. ___  
4. embarcação está atracada no porto japonês de Yokohama  
5. desde a última segunda-feira (3).  
6. ___ novos casos aumentam o número de pessoas  
7. infectadas até agora neste navio para 130 e colocam o  
8. número total de infectados por coronavírus no Japão acima 
9. de 150, informa o portal Terra. Os resultados dos exames  
10. médicos foram realizados a bordo pelo Ministério de  
11. Saúde do governo nipônico. 
12. Todos os 3.700 passageiros e tripulantes a bordo do  
13. Diamond Princess estão em quarentena. ___ autoridades 
14. japonesas passaram a analisar aqueles que apresentaram 
15. possíveis sintomas da doença ou que tiveram contato  
16. próximo com outras pessoas infectadas. 

Por Tarciso Moraes | Publicado em 10/02/2020 
Fonte: Portal Renova Mídia – https://renovamidia.com.br/ 

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

I – O texto foi publicado em um jornal impresso. 
II – Não consta o nome do autor do texto. 
III – O texto foi publicado no Portal Renova Mídia. 
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 os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas o item III está correto. 

 
 
02 – Considerando as informações do texto, assinale o título 

mais adequado para a matéria: 
a) 130 pessoas infectadas pelo coronavírus ao 

todo no Japão 
b) 150 pessoas infectadas pelo coronavírus em 

cruzeiro no Japão 
c) 130 pessoas infectadas por vírus desconhecido 

em cruzeiro no Japão 
d) 130 pessoas infectadas pelo coronavírus em 

cruzeiro no Japão 
e) 130 pessoas são colocadas em quarentena em 

cruzeiro no Japão 
 
 
03 – Qual é o gênero do texto acima? 

a) entrevista 
b) verbete 
c) notícia 
d) crônica 
e) artigo de opinião 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
04 – Considerando a gramática da língua portuguesa, as 

lacunas das linhas 3, 6 e 13 devem ser, correta e 
respectivamente, preenchidas por: 

a) Da – Os – A 
b) Em – Uns – Com 
c) A – Os – As 
d) Da – Uns – Às 
e) Na – Os – Hás 

 
 
05 – De acordo com as regras ortográficas vigentes da língua 
portuguesa, por que a palavra número (l. 8) leva acento 

agudo? 
a) Porque é uma palavra átona. 
b) Porque é um substantivo terminado em o. 
c) Porque é uma paroxítona terminada em o. 
d) Porque é uma proparoxítona, e todas as 

proparoxítonas levam acento. 
e) Porque é uma oxítona terminada em o. 

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

a) de-te-cta-dos 
b) cru-zei-ro 
c) em-bar-ca-ção 
d) re-sul-ta-dos 
e) e-xa-mes 

 
 
07 – A palavra novos (l. 6) é um  _______ flexionado no 
_______ que caracteriza o __________ casos (l. 6).  
Qual alternativa completa as lacunas das frases acima correta 
e respectivamente? 

a) ... substantivo ... singular ... adjetivo. 
b) ... adjetivo ... singular ... substantivo. 
c) ... advérbio ... plural ... adjetivo. 
d) ... substantivo ... singular ... advérbio. 
e) ... adjetivo ... plural ... substantivo. 

 
 
08 – Assinale a alternativa que explica adequadamente a 
função das vírgulas que constam na linha 1 do texto: 

a) Substituir um ponto final. 
b) Isolar um adjunto adverbial. 
c) Separar o sujeito do predicado. 
d) Isolar elementos repetidos na frase. 
e) Sinalizar uma hesitação. 

 
 
09 – Assinale o excerto do texto em que há um verbo no 
presente do indicativo: 

a) “O governo do Japão informou [...]” (l. 1). 

b) “[...] está atracada no porto japonês [...]” (l. 4). 

c) “[...] foram realizados a bordo [...]” (l. 10). 

d) “[...] passaram a analisar aqueles [...]” (l. 14). 

e) “[...] ou que tiveram contato [...]” (l. 15). 
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10 – Como é classificado o substantivo Terra (l. 9)? 

a) substantivo próprio 
b) substantivo abstrato 
c) substantivo possessivo 
d) substantivo indefinido 
e) substantivo comum 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
11 – Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 

entre 23 e 24/01/2020, Belo Horizonte superou o recorde de 
chuvas. 
Analise os itens sobre o assunto e responda à questão. 
I - Das cidades afetadas, as que mais demandam atenção da 
Defesa Civil são Raposos, Sabará e Ibirité, todas na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte.  
II - Nas 16 cidades, 1.940 pessoas estão desalojadas por 
causa das inundações.  
III - Outras 403 estão desabrigadas e estão impedidas de 
retornar às suas residências, seja por problemas estruturais 
ou por inundações que deixaram as casas ilhadas. 
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. 
 
 
12 – Analise os itens sobre a assinatura de um acordo de livre 

comércio entre o Mercosul, bloco econômico sul-americano, 
e a União Europeia, como resultado dos 20 anos de 
negociações entre os dois blocos. 
I - O Mercosul representa o oitavo principal parceiro 
extrarregional do bloco europeu.  
II - Juntos, os dois contam com um mercado de 780 milhões 
de consumidores. 
III - No acordo entre Mercosul e União Europeia, ficou 
combinado que não pode haver nenhuma alteração em temas 
tarifários e não tarifários. 
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. 
 
 
13 – Analise as alternativas e assinale aquela que NÃO cita 

um dos ex-presidentes do Brasil. 
a) José Sarney. 
b) Itamar Franco. 
c) João Figueiredo. 
d) Fernando Haddad. 
e) Humberto Castelo Branco. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
14 – Cidadania implica vivermos em sociedade, na 

construção de relações, na mudança de ___________, na 
consciência e reivindicação dos direitos, bem como no 
cumprimento dos deveres. Isso não se aprende com teorias, 
mas na luta diária, nos exemplos e principalmente com -
_________ de qualidade, grande propulsora para que o 
indivíduo possa desenvolver suas potencialidades e 
conscientizar-se de seu papel social, que pode e deve fazer 
a __________ na construção de uma sociedade mais justa, 
livre e solidária. 
Qual alternativa completa as lacunas da frase acima 
corretamente? 

a) ações – educação – mudança 
b) postura – ações – diferença 
c) postura – educação – mudança 
d) mentalidade – ações – mudança 
e) mentalidade – educação – diferença 

 
 
15 – O governo português, no período colonial considerava 

as terras brasileiras como fonte de riqueza e _________ da 
Coroa. Em 1642, o rei de Portugal, Dom João IV, criou o 
Conselho Ultramarino, que passou a administrar e a exercer 
um(a) rígido(a) _________ sobre as colônias no Brasil. As 
consequências da criação desse conselho para a colônia se 
fizeram sentir, sobretudo, em relação ao fato de que os 
donatários das ________ perderam poder e autoridade, 
enquanto se ampliava o poder dos governadores-gerais 
nomeados pelo rei. 
Qual alternativa completa as lacunas da frase acima 
corretamente? 

a) benefícios – controle – terras 
b) exploração – controle – capitanias 
c) benefícios – vigilância – capitanias 
d) exploração – vigilância – propriedades 
e) benefícios – acompanhamento – capitanias 

 
 
16 – Analise as alternativas sobre algumas medidas de 

sustentabilidade e preservação do meio ambiente e assinale 
a incorreta: 

a) evitar todo tipo de poluição nas águas dos rios, 
mares, oceanos e lagos. 

b) fazer o consumo consciente de recursos como água 
e energia elétrica. 

c) evitar desastres ecológicos, como queimadas, 
derramamentos de óleo nas águas, desmatamentos 
e morte de animais. 

d) usar meios de transporte alternativos e menos 
poluentes, como a bicicleta e os transportes públicos. 

e) evitar o uso de energias reaproveitáveis e renováveis, 
como a solar, a eólica (do vento) e a hidrelétrica (das 
águas). 

 
 
17 – Dentre os municípios vizinhos de Jóia, NÃO consta(m): 

a) Rio Grande e Bagé. 
b) Eugênio de Castro. 
c) Boa Vista do Cadeado. 
d) São Miguel das Missões. 
e) Augusto Pestana e Santo Ângelo. 

 
 
 
 

https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/chuva-em-bh-supera-recorde-hist%C3%B3rico-de-1978-e-lan%C3%A7a-alerta-para-risco-geol%C3%B3gico-1.768644
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/chuva-em-bh-supera-recorde-hist%C3%B3rico-de-1978-e-lan%C3%A7a-alerta-para-risco-geol%C3%B3gico-1.768644
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18 – Analise os itens sobre dados referentes à história do 

município de Jóia. 
I - O dia 21 de abril de 1917 é tido como um marco do início 
da colonização de Jóia. A Sede foi implantada na Esquina 21 
de Abril, sendo a localidade, na época, elevada a 8º Distrito 
de Santo Ângelo. 
II - Em 24/05/1938, devido ao clima de guerra, o lugarejo 
recebeu o nome de Vila Inconfidência. 
III – Como havia uma Lei que proibia que se colocassem 
nomes que lembrassem guerras e revoluções em vilas, 
cidades etc. Por esse motivo, o nome do local foi mudado de 
Vila Inconfidência para Vila Jóia. Ao emancipar-se, em 12 de 
maio de 1982, a localidade adotou o topônimo Jóia. 
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. 
 
 
19 – Analise os itens sobre a localização do município de Jóia 

e responda à questão. 
I – O município faz parte da Mesorregião do Noroeste Rio-
Grandense. 
II – O município faz parte da Microrregião de Cruz Alta. 
III – O município está distante da capital do estado, Porto 
Alegre, mais de 500 km. 
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. 
 
 
20 – De acordo com o Art. 11 da Lei Federal nº 11.788/2008, 

a duração do estágio, na mesma parte concedente, não 
poderá exceder _______ anos, exceto quando se tratar de 
estagiário _________________.  
Qual alternativa completa as lacunas da frase acima 
corretamente? 

a) 1 (um) – de curso superior. 
b) 2 (dois) - portador de deficiência. 
c) 3 (três) - portador de deficiência. 
d) 2 (dois) – de curso de licenciatura 
e) 3 (três) - de curso de licenciatura. 

 
 
 
 
 
Nº INSCRIÇÃO:__________ 
 
 
 
 
ASSINATURA:____________________________________ 

https://www.cidade-brasil.com.br/mesorregiao-do-noroeste-rio-grandense.html
https://www.cidade-brasil.com.br/mesorregiao-do-noroeste-rio-grandense.html
https://www.cidade-brasil.com.br/mesorregiao-do-noroeste-rio-grandense.html
https://www.cidade-brasil.com.br/microrregiao-de-cruz-alta.html

