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MUNICÍPIO DE BARRA DO QUARAÍ 
 

Processo Seletivo Público de Estagio - Edital Nº 003/2023 
CIEE/RS – Centro de Integração Empresa - Escola do Rio Grande do Sul 

Processo Seletivo Público de Estágio - 16 de março de 2023 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia atentamente o texto. 
 
1. O ancestral do cachorro é o lobo. Na fase pré-histórica, 
2. ocorreram os primeiros contatos e a aproximação desse 
3. animal com o homem. Eles começaram a dividir e a  
4. habitar o mesmo território. Os filhotes dos lobos, que iam   
5. nascendo nesse território, passaram a ter um 
6. comportamento diferente de seus ancestrais e criaram  
7. um vínculo de dependência e afetividade em relação ao 
8. homem e vice-versa. Esse vínculo foi se perpetuando,  
9. de geração em geração, pois o ser humano, também,   
10. desenvolveu uma ligação muito forte com a  
11. descendência do lobo, representada pelos cães. Estes  
12. começaram a fazer parte da vida do homem, como  
13. animais de estimação e, em função dessa mudança,  
14. passaram a ter hábitos diferentes. Hoje, podemos dizer  
15. que a natureza dos cães, cada vez mais, está se  
16. humanizando, devido à intensidade da convivência e  
17. da ligação afetiva com os humanos, que fazem parte  
18. de suas vidas. 

 
Adaptado de: https://www.greenme.com.br/gato-

e-cachorro/66993-a-historia-da-convivencia-humana-com-
os-cachorros/ 
 
01 – Lê-se, no texto, que a natureza dos cães está se 
humanizando cada vez mais. Isso só NÃO se deve ao 
fato de eles: 

a) conviverem mais intensamente ao lado dos 
humanos 

b) terem desenvolvido uma ligação afetiva com os 
humanos  

c) seguirem se portando como seus ancestrais 
d) terem mudado seus hábitos, tornando-se animais 

de estimação 
e) terem começado a fazer parte da vida do homem 

 
02 – O vocábulo ANCESTRAL, na linha 1, pode ser 
definido como: 

a) antepassado 
b) subsequente 
c) benfeitor 
d) protetor 
e) salvador 

 
03 – Há palavras SINÔNIMAS apenas em: 

a) afetividade – insensibilidade  
b) dependência – autonomia  
c) diferente – igual  
d) vínculo – ligação  
e) forte – fraco  

 
04 – Assinale a alternativa em que as palavras NÃO 
foram corretamente grafadas. 

a) chocolate – xingamento  
b) chateado – xampu  
c) chinelo – xarope  
d) chícara – xaleira 
e) cheio – xadrez  

 
05 – Qual a alternativa em que há uma TRISSÍLABA e 
uma DISSÍLABA, nessa ordem? 

a) ancestral – geração  
b) diferentes – relação  
c) filhotes – também  
d) homem – vínculo  
e) afetiva – função  

 
06 – De modo geral, para que se obtenha o plural de um 
vocábulo, basta acrescentar ao seu final um -s, sem fazer 
quaisquer outras alterações. Isso é o que acontece com a 
palavra da alternativa: 

a) vínculo 
b) animal 
c) homem 
d) geração 
e) aproximação 

 
07 – Assinale a alternativa em que há uma palavra 
OXÍTONA: 

a) vínculo 
b) também 
c) histórica 
d) território  
e) convivência 

 
08 – O modo verbal predominante no texto é o 
INDICATIVO. Os verbos IAM (l. 4) e FAZEM (l. 17) foram, 
respectivamente, conjugados no: 

a) pretérito perfeito e pretérito imperfeito 
b) futuro do presente e pretérito perfeito 
c) futuro do pretérito e futuro do presente 
d) pretérito imperfeito e presente  
e) presente e pretérito imperfeito 
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09 – Assinale a alternativa em que o verbo FAZER não foi 
adequadamente empregado: 

a) FAZ alguns anos que nosso cão fugiu e nunca 
mais voltou. 

b) Meus filhos, com certeza, FARIAM qualquer coisa 
para ter um bicho de estimação. 

c) Hoje FEZ dois anos que nosso cão morreu. 
d) Os veterinários FIZERAM de tudo para salvar o 

cão que foi atropelado na frente de minha casa. 
e) FAZEM meses que meu filho pede para ter um 

bichinho de estimação. 
 
10 – Na linha 1, uma vírgula foi empregada para: 

a) isolar uma oração que vem intercalada no 
período  

b) separar orações coordenadas assindéticas 
c) isolar um adjunto adverbial 
d) isolar um vocativo 
e) isolar um aposto 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
11 – As principais causas do aquecimento global estão 
relacionadas, para a maioria dos cientistas, com as 
práticas humanas realizadas, de maneira não 
sustentável. Entre as formas de degradação ao meio 
natural constam: 
 
I - poluição; 
II – queimadas; 
III - desmatamento. 
 
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. 

 
12 – Analise os itens sobre os direitos dos cidadãos 
brasileiros: 
 
I - Os direitos sociais são aqueles selecionados pelo 
cidadão. 
II - Os direitos políticos são aqueles relacionados ao 
sistema político e à democracia; 
III - Os direitos civis são aqueles relacionados às 
garantias de liberdade de expressão, de segurança etc. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

13 – Sobre a importância da água para o ser humano, 
podemos afirmar: 
 
I - No organismo humano, a água é essencial para o 
transporte de nutrientes.  
II – Apenas 20% do organismo humano é água.  
III - A água é importante para os processos fisiológicos de 
digestão, absorção assimilação e excreção. 
 
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. 

 
14 – Considerando o estado e a região onde ele está 
localizado, assinale a alternativa INCORRETA? 

a) Pará - Região Norte   
b) Paraná - Região Sul 
c) Amazonas - Região Nordeste  
d) Espírito Santo - Região Sudeste  
e) Mato Grosso do Sul - Região Centro-Oeste  

 
15 – Analise os itens em relação à história do Brasil: 
 
I – O Brasil foi descoberto pelos portugueses, em 1500. 
II – A família real portuguesa transferiu-se para o Brasil 
em 1530. 
III – A Proclamação da República do Brasil, aconteceu 
em 1898. 
 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item I 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. 

 
16 – Conforme informações do IBGE, a população do 
Brasil, atualmente é em torno de: 

a) 201 milhões de habitantes. 
b) 208 milhões de habitantes. 
c) 212 milhões de habitantes. 
d) 215 milhões de habitantes. 
e) 290 milhões de habitantes. 

 
17 – Sobre o município de Barra do Quaraí, podemos 
afirmar: 
 
I - É um município brasileiro do estado do Rio Grande do 
Sul. 
II - É o município mais ocidental do estado do Rio Grande 
do Sul e de toda a Região Sul do Brasil. 
III - Tem uma altitude média de 35 metros acima do nível 
do mar.  
 
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 – Analise as alternativas sobre o município de Barra 
do Quaraí e assinale a INCORRETA: 

a) A população estimada em 2005 era de 4.578 hab 
segundo o IBGE e prefeitura da cidade. 

b) O município localiza-se a 717 km da capital, 
sendo o município gaúcho mais distante da 
capital. 

c) O município conta com as águas do rio Uruguai 
através do qual faz fronteira com a Argentina. 

d) Tem fronteira fluvial com o Uruguai através do rio 
Quaraí. 

e) A economia do município baseia-se no comércio, 
certamente por ser um município de fronteira. 

 
19 – Sobre o município de Barra do Quaraí, podemos 
afirmar: 
 
I - O município foi fundado em 1997. 
II - O município possui uma área de 2.055,5 km². 
III - Os municípios limites de Barra de Quaraí são: 
Uruguaiana, Bella Unión e Monte Caseros. 
 
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. 

 
20 – De acordo com o Art. 7º da Lei nº 11.788, de  25 de 
setembro de 2008 – NÃO é uma obrigação das 
instituições de ensino, em relação aos estágios de seus 
educandos: 

a) avaliar as instalações da parte concedente e sua 
adequação à formação cultural e profissional 

b) exigir do educando a apresentação de relatório 
das atividades, em prazo não superior a 06 meses 

c) zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, 
afastando o estagiário pelo seu descumprimento 

d) elaborar normas complementares e instrumentos 
de avaliação dos estágios de seus educandos 

e) comunicar à parte concedente no início do ano 
letivo, os dias das avaliações 
escolares/acadêmicas 

 
 
 


