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CIEE/RS – Centro de Integração Empresa - Escola do Rio Grande do Sul 
Processo Seletivo Público de Estágio - 03 de julho de 2022 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia atentamente o texto. 

 

A memória é contrária ao tempo 
 

1. [...] Enquanto o tempo leva a vida embora como vento,  
2. a memória traz de volta o que realmente importa,   
3. eternizando momentos. Crianças têm o tempo a seu  
4. favor e a memória ainda é muito recente. Para elas, um  
5. filme é só um filme; uma melodia, só uma melodia. 
6. Ignoram o quanto a infância é impregnada de  
7. eternidade. Diante do tempo, envelhecemos, nossos  
8. filhos crescem, muita gente parte. Porém, para a 
9. memória, ainda somos jovens, atletas, amantes  
10. insaciáveis. Nossos filhos são crianças, nossos amigos  
11. estão perto, nossos pais ainda vivem. Quanto mais 
12. vivemos, mais eternidades criamos dentro da gente.  
13. Quando nos damos conta, nossos baús secretos -  
14. porque a memória é dada a segredos - estão  
15. recheados daquilo que amamos, do que deixou  
16. saudade, do que doeu além da conta, do que  
17. permaneceu além do tempo. [...] 
 

https://50emais.com.br/adelia-prado-o-tempo-leva-a-vida-a-
memoria-traz-de-volta-o-que-importa 

 
 
01 – Na linha 1, lemos que O TEMPO LEVA A VIDA 
EMBORA COMO VENTO. Isso acontece, porque: 

a) a vida passa muito depressa. 
b) a vida sempre nos manterá jovens 
c) nossas vidas são cheias de memórias muito 

recentes. 
d) nossas vidas evocam memórias que trazem de 

volta somente coisas importantes. 
e) em vida, armazenamos memórias, às vezes, 

dadas a segredos. 
 
02 – A separação de sílabas das palavras está 
INCORRETA em: 

a) in – sa – ci – á – veis  /  a – tle – tas 
b) em – bo – ra  /  cri – an – ças 
c) a – in – da  /ig – no – ram 
d) mu – i – to/me – lo – dia  
e) fi – lhos  /  nos – sos 

 
03 – Em qual alternativa as palavras estão 
INCORRETAS? 

a) vertigem – cafajeste  
b) refúgio – berinjela  
c) bege – cerejeira  
d) digestão – traje  
e) geito – jesto 

04 – Qual a alternativa em que as duas palavras são 
POLISSÍLABAS? 

a) saudade – tempo  
b) segredos – recheados  
c) momentos – crianças  
d) eternidade – melodia  
e) impregnada – jovens  

 
05 – De modo geral, para que se obtenha o plural de 
um vocábulo basta acrescentar ao seu final um -s. 
Identifique a palavra em que o plural é formado por um 
processo diferente.  

a) melodia 
b) insaciável 
c) memória 
d) vento 
e) filme 

 
06 – As palavras são sinônimas APENAS em: 

a) vida – morte  
b) jovens – velhos  
c) recente –atual  
d) perto – longe  
e) dentro – fora  

 
07 – Qual das palavras relacionadas abaixo é uma 
oxítona? 

a) porém 
b) memória 
c) infância 
d) insaciáveis 
e) contrária 

 
08 – As vírgulas empregadas nas l.10 e 11 servem 
para: 

a) isolar adjuntos adverbiais 
b) isolar vocativos 
c) isolar orações que vêm intercaladas no 

período 
d) separar orações coordenadas assindéticas 
e) separar orações subordinadas adverbiais que 

vêm antes da principal 
 
09 – Todos os verbos foram conjugados no presente 
do indicativo, EXCETO os da alternativa: 

a) ignoram – crescem  
b) permaneceu – doeu  
c) somos – estão  
d) leva – traz  
e) importa – vivem 
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10 – Assinale a alternativa em que há ERRO no 
emprego da palavra em destaque. 

a) Ela anda MEIO esquecida.  
b) Após receber ajuda da neta para organizar 

fotos de sua juventude, a avó disse 
OBRIGADA a ela. 

c) Suas memórias estavam RECHEADAS de 
boas e agradáveis lembranças. 

d) Foi ela MESMA quem lembrou onde foram 
guardadas as guloseimas da festa.  

e) Hoje, minha avó tem MENAS memória. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
11 – Qual a alternativa CORRETA, em relação as 
eleições que ocorreram ou vão ocorrer no Brasil? 

a) Em 2021 houve eleições para Prefeitos, Vice- 
Prefeitos e Deputados.  

b) Em 2021, houve eleições para Presidente da 
República, Vice-Presidente, Deputados e 
Vereadores.  

c) Em 2022 haverá eleições, para Presidente da 
República, Vice-Presidente, Deputados e 
Senadores.  

d) Em 2022, haverá eleições para 
Governadores, Vice-Governadores e 
Vereadores. 

e) Em 2024, haverá eleições para 
Governadores,  
Vice-Governadores e Deputados. 

 
12 – Analise os itens em relação ao coronavírus: 
I - O coronavírus teve origem na China.  
II - Dificuldade respiratória aguda é um dos sintomas 
mais comuns da doença. 
III - O coronavírus não é transmitido pelo ar. 
Qual a alternativa correta? 

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

 
 
13 – O Presidente Jair Bolsonaro, em 2020, nomeou 
um(a) artista para assumir a Secretaria Especial da 
Cultura. Quem foi o(a) artista que assumiu o cargo? 

a) Gilberto Gil 
b) Regina Cazé 
c) Regina Duarte 
d) Caetano Veloso 
e) Fernanda Montenegro 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
14 – Entre os exemplos de ações que podem inspirar o 
exercício da cidadania em nível municipal NÃO consta: 

a) Divulgar e acompanhar as audiências 
públicas de sua cidade. 

b) Monitorar o desempenho do vereador que 
você votou. 

c) Acompanhar todos os portais da 
transparência de seu município. 

d) Solicitar o compromisso dos governantes de 
seu município, em relação ao Programa 
Cidades Sustentáveis. 

e) Ignorar os conselhos temáticos de sua cidade. 
 
15 – Em 1964 a capital do Brasil, Brasília, foi 
transferida para a região Centro-Oeste. Qual o 
Presidente do Brasil, que fez esta transferência? 

a)  Juscelino Kubitschek 
b) Washington Luiz 
c) Floriano Peixoto 
d) Getúlio Vargas 
e) João Goulart 

 
16– Considerando que o território brasileiro possui 
dimensões continentais, com 8 515 767,049 km², o 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 
dividiu o país em cinco grandes regiões. Qual a 
alternativa INCORRETA considerando o estado e sua 
região? 

a) Paraná - Região Sul 
b) Paraíba - Região Norte 
c) Alagoas - Região Nordeste 
d) Minas Gerais - Região Sudeste 
e) Mato Grosso - Região Centro-Oeste 

 
17– Sobre os cuidados com o meio ambiente 
afirmamos: 
 
I - O cuidado com o meio ambiente tem se tornado um 
desafio para o desenvolvimento de tecnologias 
autossustentáveis.  
II - A educação ambiental tem como objetivo despertar, 
nas pessoas, a consciência ecológica.  
III - A consciência ecológica é a compreensão de que é 
necessário cuidar da natureza e preservá-la. 
 
Qual a alternativa correta? 

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 
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18 – Qual a data de criação do Município de Barra do 
Quaraí? 

a) 15 de dezembro de 1998. 
b) 15 de novembro de 1998. 
c) 28 de dezembro de 1995. 
d) 28 de novembro de 1995. 
e) 28 de dezembro de 1998. 

 
 
19 – Assinale a alternativa INCORRETA em relação às 
informações sobre o Município de Barra do Quaraí: 

a) Barra do Quaraí é um município brasileiro 
do estado do Rio Grande do Sul. 

b) Barra do Quaraí é o município mais 
ocidental do estado do Rio Grande do Sul 

c) O município tem uma altitude média de 35 
metros acima do nível do mar. 

d) O município está situado a 417 km de Porto 
Alegre, capital do estado. 

e) Segundo os dados do IBGE, sua população 
estimada em 2005 era de 4.578 habitantes. 

 
20 – De acordo com o Art. 14 da Lei nº 11.788 de 25 
de setembro de 2008 - Aplica-se ao estagiário a 
legislação relacionada à saúde e segurança no 
trabalho, sendo sua implementação de 
responsabilidade: 
 
I - da parte concedente do estágio.  
II - da Instituição onde estuda o estagiário. 
III - da família ou do próprio estagiário. 
 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item I está correto. 
c) Apenas o item II está correto. 
d) Apenas o item III está correto. 
e) De qualquer uma das partes citadas. 

 
 


