
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Nº 01/2020
EDITAL Nº 28/2020, DE 04 DE SETEMBRO DE 2020.

Constantino Orsolin, Prefeito Municipal de Canela, no uso de atribuições legais, torna
público o presente Edital para: 

I- DIVULGAR os gabaritos definitivos da prova online da Seleção Pública destinada às
vagas de ESTÁGIO EM NÍVEL MÉDIO, conforme Anexo I, considerando que houve
interposição de recurso quanto à questão 44 da referida prova.

II- RETIFICAR que a alternativa correta da questão 44 é a letra A.

III- INFORMAR  que, devido a problemas técnicos  ocorridos no Portal  do CIEE RS na
aplicação  da  prova  para  o  nível  superior,  haverá  aplicação  de  nova  prova para  os
estudantes deste nível, a fim de manter a lisura, um processo justo e com acesso para
todos. Haverá publicação de novo Edital, alterando o cronograma para nível superior,
contendo data e horário do novo processo. Os estudantes inscritos para o nível superior
serão  informados  com  antecedência  através  dos  canais  do  CIEE  RS  e  por  Editais
publicados.

IV- Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 04 de Setembro de 2020.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

Revisado:

Débora Brantes Prux da Silva
Procuradora Geral

Registre-se e Publique-se.

Vítor Ferreira Muller
Secretário Municipal da Governança, Planejamento e Gestão
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ANEXO I - GABARITO DEFINITIVO ENSINO MÉDIO

- Conforme consta em Edital nº 14/2020 a seleção deste Processo Seletivo Público de Está-
gio realizado dia 26/08/2020 foi através de Prova Objetiva de caráter classificatório e eliminatório,
com 30 (trinta) questões de múltipla escolha, compatível com o nível de escolaridade para qual o
candidato se inscreveu. 

- Foram cadastradas 50 questões para a prova, porém somente 30 questões apareceram de
forma randômica e aleatória aos candidatos.

- Abaixo a prova com todas as 50 questões e seu gabarito definitivo.

Prova e Gabarito Nível Médio/Técnico

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia atentamente o texto.

1. Onde estaremos nos próximos 100, 200, 300 anos?
2. Em nossa breve história de exploração espacial, 
3. conseguimos passear com nossas sondas por todos os 
4. planetas do Sistema Solar, sem contar algumas luas e 
5. até cometas e asteroides. Suas câmeras se tornaram os 
6. olhos da humanidade em ambientes que fisicamente 
7. ainda não podemos estar. A terra havia se tornado 
8. pequena demais para a nossa curiosidade.
9. Neste livro, o divulgador científico Schwarza nos convida 
10. para uma viagem cronológica pelas décadas de 
11. exploração espacial, conhecendo os desafios, 
12. fracassos e ideias para ir além das estrelas. 
13. Repleto de curiosidades, informações preciosas e 
14. dados científicos, o autor faz uma projeção de para 
15. onde iremos nas próximas décadas, analisando o que 
16. empresas e agências espaciais estão planejando para 
17. o futuro. Onde estaremos em 2200? É um livro 
18. essencial para entender o momento em que estamos.

Fonte: perfil da editora Planeta de Livros Brasil 
https://www.facebook.com/planetadelivrosbrasil/
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01 – O texto foi publicado em uma rede social. De acordo com as informações que o acompanham, qual é o
nome dessa rede?

a) Planeta de Livros 
b) Instagram
c) Facebook
d) Livros Brasil
e) Twitter

02 – Qual é o gênero do texto?
a) Entrevista
b) Verbete
c) Notícia
d) Crônica
e) Sinopse

03 – Assinale a alternativa que traz, correta e respectivamente, o nome do livro abordado no texto e de seu
autor.

a) Onde estaremos nos próximos 100 anos? – Schwarza
b) Schwarza – Onde estaremos em 2200?
c) História espacial – Stephen Hawkins
d) Onde estaremos em 2200? – Schwarza
e) Sistema Solar – Autor desconhecido

04 – Assinale a alternativa CORRETA em relação ao livro abordado no texto.
a) Trata-se de um romance histórico que se passa em um país nórdico
b) O livro conta a história do personagem Schwarza, um divulgador científico aventureiro
c) Dentre outros temas, o livro traça um histórico da exploração espacial
d) A questão central da obra é: onde estaremos daqui a exatamente meio século?
e) O livro prova que há vida extraterrestre na Via Láctea

05 – De acordo com as regras ortográficas vigentes da língua portuguesa, por que a palavra DÉCADAS (l. 15)
leva acento?

a) Porque é um adjetivo terminado em as.
b) Porque é uma paroxítona terminada em as.
c) Porque é uma oxítona terminada em as.
d) Porque é uma palavra átona.
e) Porque é uma proparoxítona, e todas as proparoxítonas levam acento.
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06 – Assinale a palavra do texto que apresenta separação silábica INCORRETA.
a) es-ta-re-mos
b) as-ter-oi-des
c) nos-sas
d) pla-ne-tas
e) li-vro

07 – A seguir, assinale a alternativa que traz um ADJETIVO:
a) pequena (l. 8)
b) neste (l. 9)
c) viagem (l. 10)
d) desafios (l. 11)
e) para (l. 14)

08 – Qual é a função da VÍRGULA inserida na linha 9 do texto?
a) Separar o sujeito do predicado
b) Isolar um adjunto adverbial
c) Separar orações muito longas
d) Indicar a omissão de uma palavra
e) Isolar um vocativo

09 – Assinale a expressão que leva acento segundo a mesma regra de acentuação que rege a grafia de 
ATÉ(l.5):

a) jacaré
b) máquina
c) amável
d) herói
e) proteína

10 – A seguir, qual verbo retirado do texto é IRREGULAR?
a) estaremos (l. 1)
b) passear (l. 3)
c) convida (l. 9)
d) entender (l. 18)
e) Nenhuma das alternativas anteriores.
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11 – Classifique corretamente o substantivo CURIOSIDADE (l. 8):
a) substantivo composto
b) substantivo coletivo
c) substantivo abstrato
d) substantivo coletivo
e) substantivo próprio

12 – Qual das alternativas define corretamente a palavra SONDA (l. 3), nesse contexto de uso?
a) Análise, introspecção, procura
b) Instrumento com o qual se medem a natureza e a profundidade das águas
c) Tipo de broca que se introduz em terrenos
d) Pipeta ou tubo de vidro com que se retira amostra de vinho de barrica
e) Dispositivo utilizado para obter informações sobre áreas e corpos remotos no Universo

13 – Classifique o substantivo HISTÓRIA (l. 2) quanto a seu gênero e número, respectivamente. 
a) masculino – plural
b) singular– feminino
c) masculino – singular
d) feminino – singular
e) comum de dois gêneros – singular

14 – Na oração que consta na linha 1, qual é a classificação do SUJEITO?
a) composto
b) oculto
c) indeterminado
d) intransitivo
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

15 – A seguir, assinale o item retirado do texto que é um ADJETIVO UNIFORME:
a) espacial (l. 2)
b) científico (l. 9)
c) cronológica (l. 10)
d) preciosas (l. 13)
e) Nenhuma das alternativas anteriores.
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INFORMÁTICA BÁSICA

16 – Qual é o periférico de entrada mais utilizado desde que o computador foi inventado?
a) Monitor
b) Impressora
c) Teclado
d) Kit multimídia
e) Pen Drive

17 – Em qual das alternativas abaixo consta o nome de um sistema operacional?
a) Microsoft Word
b) Google Chrome
c) Microsoft Edge
d) Microsoft Windows
e) LibreOffice

18 – Em qual das alternativas abaixo constam apenas componentes da Barra de Tarefas no Windows 7?
a) Super Barra, Botão Iniciar e Área de Notificação
b) Painel de Controle, Botão Windows e Todos os Programas
c) Área de Notificação, Itens Recentes e Botão Iniciar
d) Menu Iniciar, Super Barra e Lixeira
e) Botão Iniciar, Todos os Programas e Barra de Endereços

19 – No Windows 7, quais são os nomes das bibliotecas padrão?
a) Bloco de Notas, Painel de Controle, Meu Computador e Dispositivos
b) Programas Padrão, Painel de Controle e Meu Computador
c) Documentos, Imagens, Músicas e Vídeos
d) Imagens, Músicas e Arquivos
e) Dispositivos, Meu Computador, Programas Padrão e Bloco de Notas

20 – No Excel 2007, para definirmos a orientação no modo paisagem em nossa planilha, devemos acessar:
a) Na guia Layout de Página, a opção Paisagem
b) Na guia Layout de Página, a opção Orientação e Paisagem
c) Na guia Layout de Página, as opções Margens e Paisagem
d) Na guia Início, as opções Orientação e Paisagem.
e) Na guia Configurar Página, as opções Layout e Paisagem
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21 – No Excel 2007, o comando classificar encontra-se na guia:
a) Revisão
b) Layout
c) Início
d) Filtro
e) Dados

22 – No Excel 2007, o comando Formatar Pincel encontra-se na guia:
a) Inserir
b) Layout da Página
c) Dados
d) Revisão
e) Início

23 – No Word 2007, qual é o atalho para salvarmos o documento que está sendo editado?
a) Ctrl + B
b) Shift + S
c) Alt + F4
d) F2
e) Alt + S

24 – No Word 2007, qual é o comando cujo atalho é composto das teclas Ctrl+V?
a) Executar
b) Salvar
c) Revisar
d) Colar
e) Inserir

25 – No Word 2007, para criarmos uma mala direta, a guia correta é:
a) Inserir
b) Correspondências
c) Mala Direta
d) Revisão
e) Referências
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MATEMÁTICA 

26 – Os gastos mensais com o consumo de energia elétrica de uma residência nos meses de maio, junho e
julho foram, respectivamente: R$ 190,00, R$ 200,00 e R$ 198,00. Podemos afirmar que a média dos gastos
com o consumo de energia elétrica dessa residência, nesses três meses, foi de:

a) R$ 150,00
b) R$ 198,00
c) R$ 190,00
d) R$ 196,00
e) R$ 200,00

27 – Um quadrado tem 24 cm por perímetro. Podemos afirmar,  então, que sua área, em centímetros
quadrados, vale:

a) 25
b) 64
c) 36
d) 144
e) 100

28  – O sistema de numeração que adotamos é o sistema decimal. O sistema decimal é subdividido em
ordens e classes. Assim sendo, o número cinco bilhões e trinta e dois mil estaria escrito de forma correta
em qual das alternativas?

a) 5.320.000
b) 5.000.320,000
c) 5.000.320,032
d) 5.000.000,032
e) 5.000.032,000

29 – O valor da expressão 500 + 2 x 10 – 200: 2 é:
a) 420
b) 4920
c) 2410
d) 160
e) 620
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30 – Dois terços dos alunos de uma turma da terceira série do Ensino Médio estão com as tarefas em dia no
componente de Matemática. A turma tem trinta alunos, e todos receberam as tarefas. Quantos alunos
ainda precisam colocar suas tarefas em dia?

a) 20
b) 15
c) 25
d) 30
e) 10

31 – O triplo de um número natural somado com o seu sucessor resultou no valor de 113. Esse número
vale:

a) 28
b) 14
c) 27
d) 21
e) 42

32 – No SI (Sistema Internacional de Pesos e Medidas), temos equivalências entre as unidades. Dentre as
alternativas abaixo, assinale aquela que relaciona corretamente essas equivalências.

a) 1L = 100 mL; 1m = 100 cm; 1 kg= 100 g
b) 1L = 100 mL; 1m = 1 000 cm; 1 kg= 100 g
c) 1L = 1 000 mL; 1m=100 cm; 1 kg= 1 000 g
d) 1L = 1 000 mL; 1m= 1 000 cm; 1 kg = 1 000 g
e) 1L = 100 mL; 1m = 1 000 cm; 1 kg = 1 000 g

33  – Um capital de R$ 5 000,00 está aplicado a juros simples numa instituição financeira. A taxa dessa
aplicação é de 3% ao mês, e o capital ficará aplicado durante 3 meses. Sendo assim, ao final desses três
meses, teremos como montante o valor de:

a) R$ 5 150,00
b) R$ 5 250,00
c) R$ 5 350,00
d) R$ 5 450,00
e) R$ 5 550,00
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34 – Ao abastecer o carro, solicitei ao frentista que colocasse apenas 5 litros de gasolina comum. Paguei por
esses cinco litros o valor de R$ 22,50. Para completar o tanque do automóvel, seriam necessários 35 litros
de combustível. Quanto eu teria pago pelos 35 litros?

a) R$ 140,00
b) R$ 157,50
c) R$ 145,50
d) R$ 155,75
e) R$ 160,50

35 – Um terreno retangular tem por perímetro 46 m. Sabendo que o comprimento excede a largura em 5
m, podemos afirmar que a área desse terreno, em metros quadrados, é de:

a) 120
b) 118
c) 110
d) 100
e) 126

36 – Ao comprar um terreno em uma cidade, fui me informar sobre o plano diretor e verifiquei que, para
construções térreas, posso utilizar 75% da área do terreno (taxa de ocupação). O terreno tem por área 288
metros quadrados. Ao construir uma edificação térrea, poderei utilizar apenas quantos metros quadrados
do terreno?

a) 196
b) 180
c) 216
d) 200
e) 210

37 – Necessito comprar um computador e, ao realizar uma pesquisa de preços, verifiquei que, numa loja, o
seu valor é de R$ 1.800,00,com um desconto de 10% se pago à vista. Vou optar por essa proposta e, sendo
assim, pagarei pelo computador o valor de:

a) R$ 1.560,00
b) R$ 1.620,00
c) R$ 1.230,00
d) R$ 1.450,00
e) R$ 1.360,00
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38 – Um vendedor de uma loja de informática recebe o salário fixo de R$ 1.500,00, mais um adicional de R$
25,00 por horas extras que cumpre, quando necessário. No mês de julho, fez 6 horas extras. Sendo assim,
nesse mês, recebeu o valor de:

a) R$ 1.650,00
b) R$ 1.720,00
c) R$ 1.820,00
d) R$ 1.920,00
e) R$ 1.750,00

39 – Um automóvel faz, em média, 12 km com 1 litro de combustível, viajando a 80 Km/h. Supondo que eu
queira aumentar a velocidade para 100 km/h, seu consumo será de:

a) 8,4 km/litro
b) 8 km/litro
c) 9 km/litro
d) 13,5 km/litro
e) 9,6 km/litro

40 – Uma locadora de automóveis cobra de seus clientes R$ 50,00 por diária, mais R$ 1,20 por quilômetro
rodado. Ao alugar um carro nessa locadora por 5 dias e percorrer 5 km, a pessoa vai pagar:

a) R$ 56,00
b) R$ 156,00
c) R$ 200,00
d) R$ 256,00
e) R$ 150,00

CONHECIMENTOS GERAIS 

41 – Dentre as sugestões de uma das pesquisas relacionadas à COVID-19 que já está sendo seguida em al-
gumas localidades, consta: 

a) Deixar todos em isolamento até que surja uma vacina que tenha efeito por um mês
b) Monitorar o número de infecções e, quando aumentar,  ativar a quarentena por um determina-

do tempo
c) Proibir todos de saírem de casa, a não ser por extrema necessidade, até que surja a vacina
d) Considerar que medidas de isolamento social podem ser necessárias para o resto de nossas vi-

das
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e) Nenhuma das alternativas está correta

42 – A base para a concepção de cidadania é a noção de Direito. A história do desenvolvimento da cidada-
nia está relacionada à conquista dos seguintes tipos de direitos, EXCETO:

a) direitos civis
b) direitos políticos
c) direitos sociais
d) direitos humanos
e) direitos internacionais

43 – Do ponto de vista ambiental, o mundo passa por uma série de modificações. Como devem ser encara-
dos todos os questionamentos sobre os problemas ambientais?

a) Devem ser solucionados unicamente pelas ONGs.
b) De forma individual, por cada cidadão.
c) Devem ser encarados de forma coletiva.
d) O governante local é o único que tem a função específica de cuidar do meio ambiente.
e) Devem ser encarados pelo governo federal, sem compartilhamento com outros órgãos.

44 – Dentre os 12 comportamentos que devem ser implementados para termos um mundo melhor, em re-
lação ao meio ambiente, NÃO consta:

a) Andar mais de carro e menos de transporte público
b) Comprar mais alimentos orgânicos
c) Instalar lâmpadas fluorescentes compactas
d) Comer peixe proveniente de pesca que seja ambientalmente sustentável
e) Evitar ao máximo os químicos, não usando pesticidas nem herbicidas no seu relvado

45 – Qual a alternativa INCORRETA em relação ao estado brasileiro e a respectiva capital?
a) Goiás – Goiânia
b) Alagoas – Maceió
c) Mato Grosso – Cuiabá
d) Roraima – Porto Velho
e) Minas Gerais – Belo Horizonte
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46 – Atualmente, o Brasil é o resultado histórico de diversos projetos distintos que se sucederam em uma 
delimitação geográfica específica. Qual a alternativa INCORRETA em relação a esses diferentes projetos?

a) Um projeto de conquista
b) Um projeto de colonização
c) Um projeto de Império
d) Projeto de um Estado-nação que é composto pelo território, pela nação e pelo governo
e) Um projeto de Brasil República, que não permaneceu por mais de 30 anos.

47 – Qual o estado brasileiro mais populoso, e em que região ele está localizado?

a) Bahia – Nordeste
b) São Paulo – Sudeste
c) Rio de Janeiro – Sudeste
d) Minas Gerais –Centro-Oeste
e) Mato Grosso – Centro-Oeste

48 – Quanto à realização de uma verdadeira política de sustentabilidade ambiental, existem profundos de-
bates. De forma geral, são sugeridas as seguintes medidas, EXCETO:

a) Reconhecimento de que mesmo os recursos renováveis são finitos e podem se esgotar a longo
prazo

b) Preservação e conservação dos solos
c) Aumento do uso de combustíveis fósseis
d) Manutenção das florestas e ampliação das reservas naturais
e) Substituição de agrotóxicos e produtos químicos por elementos da agricultura orgânica

49  –  No  contexto  atual,  são  discussões  gerais  os  conceitos  de  energias  limpas  e  renováveis.  Qual  a
alternativa correta sobre o assunto?

a) A matéria-prima da energia eólica é acessível a todos, mas contribui para o efeito estufa.
b) Energia eólica e energia solar deixam muitos resíduos no meio ambiente.
c) A energia eólica pode ser utilizada em todos os continentes, menos na América-Latina.
d) No Brasil, o álcool de cana voltou à pauta, ampliando a produção e vendendo para outros paí-

ses.
e) Energia eólica e energia solar não podem ser transformadas em energia elétrica

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/colonizacao-brasil.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/sociologia/conceito-estado-nacao.htm


PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

50 – Quais características são marcantes dos países subdesenvolvidos?
a) Grande dependência econômica e violentas desigualdades sociais
b) Intensa industrialização e altas rendas per capita
c) Elevada mecanização rural e grande população urbana
d) Elevados padrões de vida e independência econômica
e) Planos econômicos e exportação de bens manufaturados
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