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CIEE/RS – Centro de Integração Empresa – Escola do Rio Grande do Sul
Processo Seletivo Público de Estágio – 22 de abril de 2018

Nome:

Curso:

N° de Inscrição:

Assinatura do Candidato:

Informações importantes:
• Antes de iniciar a prova confira todos os seus dados na Grade de Respostas e assine a mesma.
• Esta prova contém 20 questões objetivas e terá duração total de 1 hora e 30 min;
• 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, pois não serão substituídos 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, devidamente identificados e
preenchidos.
• Você poderá anotar no verso do seu comprovante de inscrição as respostas assinaladas no
Cartão Resposta para posterior conferência com o Gabarito.
• Cartão Resposta sem assinatura e sem os dados do candidato serão considerados nulos;
• Os monitores de sala não esclarecerão dúvidas sobre a prova durante a sua realização.
• Os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala e somente serão liberados juntos.

BOA PROVA!
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LÍNGUA PORTUGUESA
O Planeta da Vida
Até o momento, não se conhece nenhum outro lugar do universo, além da Terra, que reúna condições para a
existência de vida. As atividades humanas no nosso planeta, porém, têm reduzido cada vez mais essas condições.
O __________ constante da população e o consequente aumento do consumo vêm causando a destruição
progressiva dos recursos disponíveis e modificando rapidamente o ambiente.
A maioria dos seres vivos só se utiliza daquilo que realmente precisa para __________. O homem não, pois
com seus instrumentos e máquinas é capaz de multiplicar infinitamente o trabalho que seria feito por um só indivíduo.
Assim, ele se apropria intensiva e rapidamente dos recursos e rompe o equilíbrio frágil e extremamente complexo da
natureza. Desse modo, prejudica os demais seres vivos, ocasionando, muitas vezes, sua total destruição.
O número de habitantes do planeta, porém, cresce sem parar, e muitas áreas produtivas da Terra já foram, e
continuam sendo, ocupadas sem planejamento e exploradas de modo inadequado. Se continuarmos a agir assim,
esgotando os recursos da natureza, em pouco tempo só restarão na Terra ambientes impróprios para a vida e sem
possibilidade de recuperação.
Mas uma espécie como a nossa, capaz de realizações magníficas no campo das artes, das ciências e da
filosofia, deverá saber organizar-se e encontrar soluções adequadas para garantir sua permanência na Terra.
https://www.acessaber.com.br/... - adaptado.

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto CORRETAMENTE:
a) crecimento - subsistir
b) crescimento - subsistir
c) crescimento - subzistir
d) crecimento - subisistir
2) Sobre o texto, analisar os itens abaixo:
I - Uma das causas da contínua modificação do ambiente é o aumento populacional.
II - Pela leitura do último parágrafo, percebe-se que o autor demonstra indiferença em relação ao tema abordado.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
3) Na frase “As atividades humanas no nosso planeta, porém, têm reduzido cada vez mais essas condições”, a
justificativa para o acento da forma verbal sublinhada é:
a) Verbo “ter” na 1ª pessoa do singular.
b) Verbo “ter” na 1ª pessoa do plural.
c) Verbo “ter” na 3ª pessoa do singular.
d) Verbo “ter” na 3ª pessoa do plural.
4) Na frase “Se continuarmos a agir assim, esgotando os recursos da natureza, em pouco tempo só restarão na Terra
ambientes impróprios para a vida e sem possibilidade de recuperação”, assinalar a alternativa que apresenta a relação
de sentido expressa pela conjunção sublinhada:
a) Causa.
b) Conformidade.
c) Condição.
d) Consequência.
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5) Sobre a relação masculino/feminino do substantivo, assinalar a alternativa CORRETA:
a) Alemão - alemona.
b) Anão - anoa.
c) Cidadão - cidadona.
d) Folião - foliona.
6) A forma verbal em destaque em “No centro histórico de Salvador, desponta o Pelourinho.” está no:
a) Presente do indicativo.
b) Presente do subjuntivo.
c) Pretérito perfeito do indicativo.
d) Pretérito imperfeito do subjuntivo.
7) Sobre os termos da oração sublinhados nas frases abaixo, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(1) Sujeito.
(2) Predicado.
(---) Um bando de pássaros sobrevoava a cidade.
(---) Pegaram meu lápis.
a) 1 - 2.
b) 2 - 1.
c) 1 - 1.
d) 2 - 2.
8) Em relação ao uso dos porquês, marcar C para o uso Certo, E para o Errado e, após, assinalar a alternativa que
apresenta a sequência CORRETA:
(---) A estrada porque andei não tinha fim.
(---) Não sei por que fui mal na prova.
(---) Não entendi o porque de tanta reclamação.
a) C - C - C.
b) E - E - E.
c) E - C - E.
d) C - E - C.
9) Em relação ao uso dos sinais de pontuação, todas as alternativas estão corretas, EXCETO:
a) Vamos à luta!
b) Por que vocês me esconderam a notícia!
c) Onde vocês estavam?
d) Chegando os funcionários, iniciaremos a reunião.
10) Em relação às regras de concordância, assinalar a alternativa CORRETA:
a) Os cardumes escaparam do aquário.
b) Tu e ele faremos o relatório.
c) Vive na rua os meninos abandonados.
d) Desapareceu os fugitivos.
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CONHECIMENTOS GERAIS
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, serão consideradas as leis e suas alterações até a data do
início das inscrições deste processo.
11) Sabendo-se que cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na
Constituição de um país, são considerados deveres do cidadão:
I - Votar para escolher os governantes.
II - Proteger a natureza.
III - Cumprir as leis.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.
12) São atitudes que contribuem para preservação do meio ambiente, EXCETO:
a) Evitar o desperdício de água, reutilizando quando possível.
b) Reutilizar e reciclar o que for possível antes de colocar no lixo, e quando descartado realizar a separação para o
seu devido descarte.
c) Realizar podas ilegais, praticar o desmatamento e jogar lixo em rios e vias públicas.
d) Evitar o consumo excessivo de energia elétrica, dando preferência para utilizar equipamentos com menor consumo
de energia.
13) Em conformidade com a Lei Municipal nº 5.258/2015, a jornada de atividade em estágio será definida em comum
acordo entre a instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal, devendo
constar do termo de compromisso, ser compatível com as atividades escolares e não ultrapassar:
I - Quatro horas diárias e vinte horas semanais, no caso de estudantes de Educação Especial, na modalidade
profissional de Educação de Jovens e Adultos.
II - Seis horas diárias e trinta horas semanais, no caso de estudantes do Ensino Superior, da Educação Profissional de
Nível Médio e do Ensino Médio Regular.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
14) Em conformidade com a Lei Municipal nº 5.258/2015, assinalar a alternativa INCORRETA:
a) É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a um ano, período de recesso
de 30 dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares.
b) O recesso deverá ser gozado em um único período, sendo vedado seu parcelamento.
c) Por interesse da administração, o recesso poderá ser concedido a partir do sexto mês de estágio e de seis em seis
meses, sendo o gozo proporcional a este período.
d) Caso o recesso não possa ser gozado em virtude do término do estágio ou por outra razão, o estagiário terá direito
a indenização em pecúnia do respectivo valor.
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15) De acordo com a Lei Federal nº 11.788/2008, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(---) A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder dois anos, exceto quando se tratar de
estagiário portador de deficiência.
(---) Estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória
a sua concessão, bem como a do auxílio-transporte, na hipótese de estágio não obrigatório.
a) C - E.
b) C - C.
c) E - C.
d) E - E.
16) Em conformidade com a Lei Federal nº 11.788/2008, são obrigações das instituições de ensino, em relação aos
estágios de seus educandos, entre outras:
I - Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do
educando.
II - Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de
descumprimento de suas normas.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
17) Analisar a sentença abaixo:
Santa Rosa é uma cidade polo na região Noroeste do Rio Grande do Sul e possui em seu rol de iniciativas eventos de
grande porte, sendo um deles a Feira Nacional da Soja (Fenasoja) (1ª parte). Xuxa Meneghel é uma personalidade
ilustre nascida em Santa Rosa. A cidade possui um museu e um pórtico em sua homenagem (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.
18) Quanto ao histórico das legislaturas, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(---) A 17ª legislatura (2013-2016), inicia marcada pela diminuição do número de Vereadores nas Câmaras, por
determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) em Santa Rosa assumindo 10 Vereadores.
(---) A cidade de Santa Rosa, antes de tornar-se política e administrativa independente, integrava o território dos Sete
Povos das Missões, fundada pelos jesuítas.
a) C - C.
b) C - E.
c) E - C.
d) E - E.
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19) Considerando-se as informações históricas do Município de Santa Rosa, analisar os itens abaixo:
I - O decreto de emancipação do Município foi assinado no ano de 1921.
II - O Município de Santa Rosa, já pertenceu aos Municípios de Porto Alegre, Rio Pardo e Santo Ângelo.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
20) Assinalar a alternativa que apresenta a estimativa da população no ano de 2016 para o Município de Santa Rosa:
a) Inferior a 60.000 pessoas.
b) Entre 60.001 e 65.000 pessoas.
c) Entre 65.001 e 70.000 pessoas.
d) Superior a 70.001 pessoas.

Nº INSCRIÇÃO: __________
ASSINATURA: _______________________________________________________________________
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