EDITAL DO GABARITO PRELIMINAR E PROVA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
PARA ESTAGIÁRIOS Nº 089/2019.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
Edital Nº 076/2019

CIEE/RS – Centro de Integração Empresa - Escola do Rio Grande do Sul
Processo Seletivo Público de Estágio - 09 de novembro de 2019

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 10 questões objetivas e terá duração total de 1 hora e 30 minutos;
 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 e as questões que contenham
mais de uma resposta, emenda ou rasuras;
 Os monitores de sala não esclarecerão dúvidas sobre a prova durante a sua realização.

BOA PROVA
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia atentamente o texto.

Por que o sarampo voltou e já causou três mortes em São Paulo
Por Talita Bedinelli
Publicado em setembro de 2019

1. Em setembro de 2016, o Brasil comemorava a eliminação
2. do sarampo em seu território, segundo atestava um
3. certificado entregue pela Organização Pan-Americana de
4. Saúde (OPAS). Três anos depois, a enfermidade disparou
5. alarmes na maior cidade brasileira. No Estado de São
6. Paulo, o maior atingido neste ano, 2.457 pessoas já
7. adoeceram e três morreram (entre elas, dois bebês).
8. "O que a gente sabe, de uma forma geral, é que São
9. Paulo estava num nível de vacinação abaixo do ideal.
10. Considera-se ideal é que pelo menos 95% da população
11. tenha sido vacinada com duas doses", explica o
12. infectologista Celso Granato. "Se você vacinar uma
13. pessoa uma vez só, a proteção que ela tem é de 89% –
14. com duas doses, de 97%. Se você tiver mais do que
15. 95% da população protegida, não vai ter um surto,
16. porque não tem gente suscetível à doença o suficiente
17. para gerá-lo".
Fonte: Jornal El País (online) – https://brasil.elpais.com/

01 – Analise as alternativas, considerando as informações do texto:
I – Desde 2016, o sarampo vem causando mortes na cidade de São Paulo.
II – O sarampo se disseminou em São Paulo porque o nível de vacinação da localidade estava abaixo do ideal.
III – É recomendado que pelo menos 95% da população seja vacinada com duas doses para evitar um surto da doença.
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima:
a)
b)
c)
d)
e)

Todos os itens estão corretos.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Nenhum item está correto.

02 – Qual alternativa a seguir traz uma palavra paroxítona retirada do texto?
a)
b)
c)
d)
e)

Brasil
disparou
maior
geral
abaixo

03 – Qual das alternativas a seguir define corretamente a palavra surto (l. 15), nesse contexto de uso?
a)
b)
c)
d)
e)

Ambição desmedida.
Impulso intenso motivado por um sentimento profundo.
Aparecimento inesperado e repentino de algo que atinge muitas pessoas ao mesmo tempo.
Alteração brusca e rápida de corrente ou tensão elétrica.
Crise psicótica caracterizada por certa desintegração da personalidade.
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04 – Considere a seguinte frase do texto: “Se você tiver mais do que 95% da população protegida, não vai ter um surto,
porque não tem gente suscetível à doença o suficiente para gerá-lo.” (Linhas 14-17). Qual dos itens a seguir pode substituir
corretamente o termo em destaque, mantendo o mesmo sentido da frase?
a)
b)
c)
d)
e)

Porquê.
Contudo.
Por quê.
Pois.
Embora.

05 – Considere o seguinte excerto do texto: “No Estado de São Paulo, o maior atingido neste ano, 2.457 pessoas já
adoeceram” (linhas 5-7). Assinale a alternativa que explica adequadamente a função dessas vírgulas:
a)
b)
c)
d)
e)

Separar o sujeito do predicado.
Isolar um aposto.
Separar duas orações muito longas.
Indicar a omissão de uma palavra.
Intercalar dois vocativos.

CONHECIMENTOS GERAIS
06 – Analise os itens, considerando que as queimadas e as mudanças climáticas operam em um ciclo vicioso:
I - quanto mais queimadas, mais emissões de gases de efeito estufa;
II - quanto mais o planeta aquece, maior será a frequência de eventos extremos, tais como as grandes secas que passaram
a ser recorrentes na Amazônia;
III - o desmatamento colabora diretamente para uma mudança no padrão de chuvas na região, que amplia a duração da
estação seca, afetando ainda mais a floresta, a biodiversidade, a agricultura e a saúde humana.
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima.
a)
b)
c)
d)
e)

Todos os itens estão corretos.
Apenas o item I está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.

07 – O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou (dia 27/08/19) uma análise completa da atual situação da
economia brasileira. Segundo os resultados das pesquisas, o elevado grau de ociosidade da economia do país, estimado
em 3,2% pelo Indicador Ipea de Hiato do Produto, mostra que há __________uma retomada ______ do crescimento sem
que haja impactos___________.
Qual alternativa completa as lacunas da frase acima corretamente?
a)
b)
c)
d)
e)

... espaço para ... frágil .... nos negócios.
... espaço para ... mínima .... na indústria.
... espaço para ... intensa .... inflacionários.
... esperança de ... intensa .... no comércio.
... esperança de ... mínima .... inflacionários.

08 – Analise as alternativas sobre as informações referentes ao desabamento de um edifício residencial de sete andares,
que ocorreu em Fortaleza (Ceará), e assinale a incorreta.
a)
b)
c)
d)
e)

Um pedreiro foi filmado destruindo uma coluna do prédio minutos antes da queda.
O desabamento ocorreu por volta das 10h30min do dia 15 de outubro de 1918.
Sete pessoas foram resgatadas com vida, e nove morreram.
A retirada da nona vítima dos escombros ocorreu em 19 de outubro.
Uma empresa detectou 135 'pontos críticos' um mês antes do colapso do prédio.
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09 – No dia 13 de outubro de 2019 o Papa Francisco realizou a canonização da primeira Santa nascida no Brasil. Analise
os itens em relação ao assunto.
I - A Irmã Dulce foi uma religiosa que dedicou sua vida ao atendimento dos pobres, era conhecida como “anjo bom do Rio
de Janeiro”.
II - A cerimônia de canonização ocorreu no vaticano e foi presidida pelo Papa Francisco
III - No dia 20/10, o Brasil fez festa em ação de graças pela obra e vida da nova santa brasileira.
IV - Um encontro de milhares em Salvador, ainda ecoa pelo resto do Brasil que, mesmo de longe, tem reconhecido a obra e
a vida de Santa Dulce dos Pobres.
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima.
a)
b)
c)
d)
e)

Todos os itens estão corretos.
Apenas os itens I, II e III estão corretos.
Apenas os itens I, II e IV estão corretos.
Apenas os itens I, III e IV estão corretos.
Apenas os itens II, III e IV estão corretos

10 – Analise as alternativas, considerando as informações referentes às investigações sobre manchas de óleo nas praias
do Nordeste, e assinale a incorreta.
a)
b)
c)
d)
e)

A Marinha do Brasil está atuando com ações de monitoramento, principalmente nos registros de navios na costa
brasileira, e também na redução de danos, com iniciativas de limpeza de praias.
O Ibama está catalogando as praias e os animais afetados, além de analisar imagens de satélite do oceano em
busca de manchas de óleo.
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) apura quais unidades de conservação
federais foram atingidas e também realiza ações de proteção da fauna em conjunto com o Projeto Tamar.
A Polícia Federal do Rio Grande do Sul abriu inquérito para investigar a origem do vazamento.
A Agência Nacional do Petróleo (ANP) e a Petrobras também atuam na resposta ao desastre, com a retirada de
280 toneladas de resíduos das praias e com análises laboratoriais feitas pelo Centro de Pesquisas da Petrobras
(Cenpes).

Sapiranga, 11 de novembro de 2019.

____________________________
Corinha Beatris Ornes Molling
Prefeita Municipal
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