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CIEE/RS – Centro de Integração Empresa - Escola do Rio Grande do Sul 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia atentamente o texto. 
 

1. A casa, construção de palha e ramagem, é muito maior 
2. que seu habitante. Mas erguer a casa, no meio do mato 
3. espinhoso, leva apenas um par de semanas. A arte, por 
4. sua vez, exige muito tempo de trabalho. Não existem 
5. duas casas iguais. Cada um pinta sua casa como quer, 
6. com pintura feita de sementes amassadas, e cada um a 
7. decora à sua maneira. Os arredores são cercados com 
8. tesouros arrancados da montanha ou do lixo de alguma 
9. cidade vizinha: as pedrinhas, as flores, os cascos de 
10. caracóis, as ervas e os musgos se colocam buscando 
11. harmonia; e as tampas de garrafa de cerveja e os 
12. pedacinhos de vidros coloridos, de preferência azuis, 
13. desenham anéis ou leques no chão. [...] Não é à toa 
14. que esses pássaros são chamados de CASEIRINHOS.  
15. Eles são os arquitetos mais alegres de todas as ilhas 
16. da Oceania. Quando conclui a criação de sua casa e 
17. de seu jardim, cada pássaro espera. Espera, cantando,  
18. que passem as pássaras. E que uma delas detenha 
19. seu voo e veja sua obra. E o escolha. 
 

Eduardo Galeano 
(Bocas do tempo. Porto Alegre: LP&M, 2010. p. 22.) 

 
01 – O caseirinho, como vemos no texto, constrói sua 
casa com muito empenho e capricho, porque tem um 
objetivo a alcançar. Qual?  

a) ser reconhecido como o arquiteto mais alegre 
de todas as ilhas da Oceania 

b) atrair a atenção de uma fêmea e ser escolhido 
por ela 

c) ter uma casa bonita como todos os outros 
pássaros de sua espécie 

d) aproveitar bem os recursos  que a natureza 
oferece 

e) mostrar que consegue fazer uma casa 
diferente da dos outros pássaros 

 
02 – As palavras relacionadas a seguir foram 
corretamente grafadas em: 

a) jeito – sujeito 
b) fraze – analizar 
c) nasser – atensão 
d) começe–  ancioso 
e) excessão – compreenção 

 
 
 
 
 

03 – Considerando o significado que apresentam no 
texto, pode-se dizer que as duas palavras são 
sinônimas em: 

a) maior (linha 1) – menor  
b) erguer (linha 2) – derrubar  
c) muito (linha 4) – pouco  
d) iguais (linha 5) – diferentes  
e) tesouros (linha 8) – riquezas  

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

a) anel 
b) erva 
c) vidro 
d) garrafa 
e) pedrinha 

 
05 – Levando em conta o número de sílabas das 
palavras, em qual alternativa todas são polissílabas? 

a) lixo – flores  
b) tampas – garrafa  
c) arquitetos – arredores  
d) tesouros – montanha  
e) pedrinhas – sementes  

 
06 – Em qual alternativa há somente palavras 
proparoxítonas acentuadas? 

a) decorará – também  
b) harmônico – pássaro  
c) caracóis – anéis  
d) preferência – caráter  
e) pintará – desenhará  

 
07 – Na linha 1, as vírgulas foram utilizadas para: 

a) separar os segmentos de um provérbio 
b) separar expressões explicativas 
c) isolar um adjunto adverbial  
d) isolar um aposto 
e) isolar um vocativo 
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08 – Analise atentamente as palavras destacadas nas 
frases que seguem. Depois, identifique em qual delas 
houve erro de concordância nominal. 

a) Como construtores, os caseirinhos são 
pássaros BASTANTE habilidosos.  

b) Para que a casa fique bonita, é NECESSÁRIA 
a utilização de materiais bem diversificados.  

c) Havia MENAS pedrinhas na casa de um dos 
pássaros.   

d) Ela MESMA escolherá o pássaro que preferir. 
e) Diante da beleza das casas, as fêmeas devem 

ficar MEIO indecisas na hora de escolher uma 
delas.  

 
09 – Todos os verbos relacionados abaixo foram 
conjugados no presente do indicativo, tempo verbal 
predominantemente empregado no texto, EXCETO 
em:  

a) existem – pinta  
b) exige – decora  
c) desenham – são  
d) detenha – escolha 
e) conclui – espera  

 
10 – Nas linhas 4 e 5 do texto, lê-se: Não EXISTEM 
duas casas iguais. Se substituirmos o verbo 
sublinhado por HAVER e considerarmos o tempo 
verbal em que foi conjugado no texto, qual das 
alternativas estará correta? 

a) Não haviam duas casas iguais. 
b) Não haverão duas casas iguais. 
c) Não haverá duas casas iguais. 
d) Não havia duas casas iguais. 
e) Não há duas casas iguais. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
11 – Segundo notícias veiculadas nos últimos dias, 
infelizmente, no que diz respeito a óbitos devido à 
pandemia do Covid-19, a maioria das mortes hoje em 
dia é de? 

a) Indígenas 
b) Pacientes com mais de 2 doses 
c) Crianças menores de 12 anos 
d) Pacientes não vacinados 
e) Nenhuma das alternativas anteriores 

 
12-  Cidadania é o exercício dos direitos e deveres 
civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição 
de um país. Qual das alternativas relaciona um direito 
que é também um dever do cidadão? 

a) o de ir e vir 
b) o voto eleitoral 
c) ter acesso à saúde 
d) ter acesso a moradia 
e) ter acesso a alimentação e educação. 

 
 
 

 
 
 
 
13 – Consciência ecológica é o pensamento 
responsável sobre o meio ambiente,  em que vivemos.  
I – Quem só tem preocupação com a preservação da 
natureza, mas não faz nada, tem consciência 
ecológica. 
II – Consciência ecológica é mais que um simples 
pensamento, é o cuidado do planeta. 
III – Entre as práticas de consciência ecológica, consta 
a preservação das florestas. 
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 – Analise os itens sobre à geografia brasileira:  
I - As cinco regiões brasileiras diferem-se 
economicamente, socialmente e fisicamente. 
II - O Brasil é o segundo maior país, em extensão, da 
América do Sul.  
III - O Brasil faz fronteira com todas as nações da 
América do Sul, exceto Equador e Chile.  
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. 

 
15 – Qual a alternativa INCORRETA em relação às 
datas da história do Brasil? 

a) O Brasil foi descoberto em 1500 
b) Em 1880, houve a transferência da corte 

portuguesa para o Brasil 
c) Em 7/9/1822, Dom Pedro proclamou a 

Independência do Brasil. 
d) Em 1888 a Princesa Isabel, assinou a Lei 

Áurea que extinguiu a escravidão no Brasil. 
e) Em 1889 foi proclamada a República 

 
16 -  Analise as alternativas sobre a origem do 
município de Santo Cristo e assinale a INCORRETA. 

a) O município foi primeiramente denominado 
Colônia Boa Vista. 

b) Devido a erva-de-cristo ser considerada uma 
erva santa, o nome do local mudou para  
Santo Cristo. 

c) A origem do nome Santo Cristo remonta às 
épocas áureas das reduções jesuítas. 

d) Na época o local pertencia ao município de 
Passo Fundo. 

e) Santo Cristo era habitado em sua grande 
maioria por católicos. 

 
 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Transfer%C3%AAncia_da_corte_portuguesa_para_o_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transfer%C3%AAncia_da_corte_portuguesa_para_o_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_I_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Independ%C3%AAncia_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isabel_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_%C3%81urea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_%C3%81urea
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17- Analise os itens em relação às informações sobre 
o município de Santo Cristo, segundo o IBGE: 
I - A população no último censo [2010] era de mais de 
14.000 pessoas 
II - A densidade demográfica é de quase 9.000 
hab/km² 
III - A religião seguida pela maioria dos moradores é a 
católica apostólica romana. 
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 

 
18 -  Conforme o § 1º do Art. 5º da Lei Federal 
11.788/2008 – Cabe aos agentes de integração, como 
auxiliares no processo de aperfeiçoamento do instituto 
do estágio, EXCETO: 

a) cadastrar os estudantes;  
b) identificar oportunidades de estágio;  
c) ajustar suas condições de realização;  
d) fazer o acompanhamento administrativo;  
e) proibir negociação de seguros contra 

acidentes pessoais. 
 
19-  Segundo o Art. 10 da Lei Municipal nº 3.144/2009 
do Município de Santo Cristo, é de responsabilidade do 
Município a implementação, ao estagiário, da 
legislação relacionada: 
I - à saúde 
II - a segurança no trabalho 
III - ao seguro de vida 
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 -  Segundo o Art. 13 da Lei nº 3.144/2009 do 
Município de Santo Cristo, ocorrerá o término do 
estágio: 
I - automaticamente, ao término de seu prazo; 
II - a qualquer tempo, de acordo com a conveniência e 
interesse do Município; 
III - a pedido do estagiário e pela interrupção ou 
término do curso a que pertença o estagiário. 
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 


