
 
 
 
 

 
EDITAL Nº 141, DE 18 DE ABRIL DE 2016. 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO o 

presente edital, para DIVULGAR O GABARITO PRELIMINAR E PROVA, conforme cronograma do Edital 

nº 094/2016:  

     
                        Prova do Processo Seletivo Simplificado - Estagiários 
 
Nome:____________________________________________________________      (em letra de forma) 
Curso:___________________________________(em letra de forma) N° Inscrição: ________________ 
 
Informações importantes: 
 

Esta prova contém 10 questões objetivas e terá duração total de 2 horas. 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 
o “Cartão resposta”.  
Cuidado no preenchimento do cartão resposta. Não serão substituídos os cartões 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.  
Ao final você deverá entregar a prova e o cartão resposta, retendo a folha “Gabarito” para posterior 
conferência. A prova deverá estar identificada e preenchida.  

Cartão Resposta sem assinatura e os dados do candidato serão consideradas nulas.  
Os monitores de sala não esclarecerão dúvidas sobre a prova durante a sua realização. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

                       Utilizar a tirinha abaixo para responder às questões de nº 1 e nº 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Quanto à tirinha, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(...) Calvin quer estudar todo dia, até a sua aposentadoria. 
(...) Calvin decidiu que vai estudar apenas dois meses por ano.  
(...) Pelos cálculos de Calvin, ele poderia passar a vida inteira sem trabalhar. 
 
a) C - C - C. 
b) C - E - E. 
c) E - C - E. 
d) E - E - C. 
 
2) Na afirmação da frase “E aí, antes do 3º ano eu poderia me aposentar.”, para continuar sendo uma afirmação, 
em vez de se usar o ponto-final (.), poderia ser usado um(a): 
a) Ponto de interrogação. 

Estado do Rio Grande do Sul 
Prefeitura Municipal de Torres 
Secretaria Municipal de Administração e Atendimento ao Cidadão 



b) Vírgula. 
c) Ponto de exclamação. 
d) Travessão. 
 
3) Quanto à ortografia, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
Você acabou com a minha __________! 
 
a) diversão 
b) diverssão  
c) diverção 
d) diversção 
 
4) Quanto à acentuação, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(...) Boné. 
(...) Sól.  
(...) Orgânico. 
 
a) C - C - C. 
b) E - E - E. 
c) C - C - E. 
d) C - E - C. 
 
5) Quanto ao uso dos porquês, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Por que. 
(2) Porque. 
 
(...) É utilizado em respostas. 
(...) Também pode significar “por qual motivo”. 
 
a) 1 - 1. 
b) 1 - 2. 
c) 2 - 2. 
d) 2 - 1. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
6) O aumento de casos de microcefalia no Brasil está sendo relacionado ao aumento de casos: 
 
a) De dengue. 
b) Do vírus ebola. 
c) Do zika vírus. 
d) De febre amarela. 
 
 
7) A Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul vai manter a suspensão ao uso do larvicida 
Pyriproxyfen, que é indicado pelo Ministério da Saúde no combate ao Aedes aegypti, em águas destinadas ao 
consumo humano. Em relação às características da água potável, que é própria para o consumo humano, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - A água potável é incolor.  
II - A água potável é inodora.  
III - A água potável é insípida. 
 
Está (ão) CORRETO(S): 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 
 
 
8) “O Presidente Nicolás Maduro decretou que durante os próximos dois meses haverá feriado nas sextas-feiras 
como parte de um “plano especial” para poupar energia elétrica.” 



 
http://g1.globo.com/economia... - adaptado 

 
Nicolás Maduro é o atual Presidente de qual país que faz parte do continente sul-americano? 
 
a) Chile. 
b) Venezuela. 
c) Colômbia. 
d) Paraguai. 
 
9) “Um terremoto de magnitude 6,9 sacudiu o norte de Vanuatu, no Pacífico Sul, após outros dois tremores de 
grande potência ocorridos no arquipélago nos últimos dias.” 
 

http://g1.globo.com/mundo... - adaptado 

 
Terremoto é um fenômeno geológico caracterizado por uma forte e rápida vibração da superfície terrestre. Em 
relação a esse fenômeno, analisar os itens abaixo: 
 
I - Quando ocorrem no mar, podem provocar tsunamis. 
II - Um terremoto pode ter como causa o choque entre placas tectônicas subterrâneas. 
 
a) Somente o item I está correto. 
b) Os itens I e II estão corretos. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 
 
10) “O desmatamento na Amazônia está provocando a redução do tamanho de espécies de peixes na região. A 
constatação é de uma pesquisa desenvolvida no Instituto de Biociências (IB), da Universidade de São Paulo 
(USP). Essa é a primeira vez que pesquisadores brasileiros conseguem relacionar o desmatamento à diminuição 
do tamanho de peixes.” 
 

http://portalamazonia.com... - adaptado 

Em relação ao desmatamento, analisar os itens abaixo: 
 
I - O desmatamento evita que ocorra a erosão do solo.  
II - Como a vegetação é em grande parte responsável pela manutenção do equilíbrio do clima, o desmatamento 

faz com que as regiões afetadas fiquem mais quentes. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Os itens I e II estão incorretos. 
c) Somente o item I está correto.  
d) Somente o item II está correto. 
 
 
GABARITO PRELIMINAR  
 
01-D   02- C    03- A   4-D    5- D   6-C   7-D   8-B   9-B   10-D 
 
 

Este Edital será publicado no mural e nos sites da Prefeitura Municipal de Torres e do 
CIEE- Centro de Integração Empresa-Escola. 
 

Gabinete da Prefeita Municipal de Torres, em 18 de abril de 2016. 
 
 
 

Nilvia Pinto Pereira 
Prefeita Municipal 


