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 MUNICÍPIO DE VITÓRIA DAS MISSÕES 
 CIEE/RS – Centro de Integração Empresa – Escola do Rio Grande do Sul 

Processo Seletivo Público Para Contratação de Estagiários – 23 de julho de 2017. 
 
 
 
Nome:                                                                            

 
 
Curso: 

 
 
N° de Inscrição:                                                                                                

 

 
Assinatura do Candidato:                                                                            

 
 
 
 
 

Informações importantes: 
 

 
 
 
• 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 no cartão resposta, 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. 

 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
  

Seguir um amigo de carro faz a viagem ficar mais perigosa 
 

Se você já viajou de carro para um lugar desconhecido, provavelmente deve ter ouvido a frase: “Me segue 
que eu conheço o caminho”. Na hora, a camaradagem parece a solução ideal. Mas a ciência acaba de comprovar que 
a ideia não é tão boa assim. Um novo estudo comprovou que motoristas que seguem outro veículo ficam mais 
propensos a fazer manobras arriscadas e a se acidentar. 

Na primeira etapa do estudo, os cientistas pediram que jovens motoristas de idades entre 18 e 22 anos 
dirigissem como ____________, para mapear seu comportamento básico como motoristas. Em seguida, compararam 
a conduta normal no trânsito à forma como dirigem quando estão usando um sistema de navegação (GPS) e seguindo 
outro motorista. Os cientistas perceberam que, ao seguir outro veículo, o motorista dirige mais rápido, faz curvas com 
menos cuidado e chega muito próximo ao carro da frente se comparado a quando dirige em ____________ normais 
ou com GPS. Além disso, está mais propenso a passar em sinais vermelhos e a cortar a passagem dos pedestres que 
atravessam a via. Eles atribuem esse comportamento arriscado à desatenção causada pelo medo de se perder. 

Na dúvida, não confie tanto no “me segue que eu conheço o caminho”. Para ter uma viagem segura e tranquila, 
você pode estudar o mapa da região ou colocar o destino no GPS. 
 

http://super.abril.com.br/comportamento/seguir... - adaptado. 

 

1) Quanto à ortografia, assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto CORRETAMENTE:  
 
a) quizessem - condissões 
b) quisessem - condissões 
c) quisessem - condições 
d) quizessem - condições 
 

2) De acordo com o texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - Os jovens analisados demonstraram agir de forma diferente quando estavam dirigindo sozinhos e quando estavam 

seguindo alguém. 
II - O estudo afirma que, por causa do medo de se perder, seguir a orientação de um GPS é mais perigoso que seguir 

um carro à sua frente. 
 
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) Conforme seu sentido no texto, a palavra “propenso”, no segundo parágrafo, encontra seu sentido em: 
 
a) Que demonstra tendência, inclinação para (algo). 
b) Contrário; avesso. 
c) Irredutivelmente disposto; determinado. 
d) Que demonstra falta de disposição ou de inclinação para (algo). 
 

4) Conforme seu sentido no texto, a palavra “arriscado”, no segundo parágrafo, encontra um sinônimo em: 
 
a) Seguro. 
b) Distraído. 
c) Garantido. 
d) Perigoso. 
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5) Considerando-se o trecho “Além disso, está mais propenso a passar em sinais vermelhos e cortar a passagem dos 
pedestres que atravessam a via. Eles atribuem esse comportamento arriscado à desatenção causada pelo medo de 
se perder.”, assinalar a alternativa que apresenta um substantivo feminino: 
 
a) Sinais. 
b) Pedestres. 
c) Comportamento. 
d) Desatenção. 
 

6) Quanto ao uso ou não do acento agudo, assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) País. 
b) Joia. 
c) Raíz. 
d) Polo. 
 

7) Quanto ao uso ou não da vírgula, assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) O pacote completo inclui dias em Londres, Madri, Paris e Berlim. 
b) Marcos, essa decisão exige muita reflexão. 
c) Depois do almoço, aproveitou para descansar. 
d) Ela a Marta, ficou de me passar mais informações. 
 

8) Quanto à divisão silábica, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Ca-mi-nh-o. 
b) Ve-í-cu-lo. 
c) A-rris-ca-do. 
d) I-deia. 
 

9) Com relação ao número de sílabas, analisar os itens abaixo: 
 
I - A palavra “trânsito” é uma trissílaba. 
II - A palavra “curvas” é uma dissílaba. 
 
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. 
 

10) Quanto à concordância nominal, marcar C para as sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Às vezes gosto de ficar a sós. 
(---) Dá pra ver que a menina está meia cansada. 
 
a) E - E. 
b) E - C. 
c) C - E. 
d) C - C. 
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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) Quanto à cidadania, analisar a sentença abaixo: 
 
Pode ser considerado cidadão aquele que se identifica culturalmente como parte de um território, usufrui dos direitos 
e cumpre os deveres estabelecidos em lei (1ª parte). Exercer a cidadania é ter consciência de suas obrigações e lutar 
para que o que é justo e o correto sejam colocados em prática (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. 
 

12) São atitudes realizadas por empresas que podem ser consideradas ecologicamente corretas: 
 
I - Conscientização de funcionários para evitar o desperdício de energia e materiais. 
II - Ambiente de trabalho com iluminação adequada à função, com o uso de iluminação natural. 
 
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. 
 

13) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas da notícia abaixo CORRETAMENTE: 
 
Presidente da Câmara dos Deputados, ___________, disse que a Casa não vai aceitar mudanças na reforma 
___________, aprovada no Senado. 
 

http://g1.globo.com/politica/noticia/ - adaptado. 

 
a) Romero Jucá - tributária 
b) Eunício Oliveira - constitucional 
c) Rodrigo Maia - trabalhista 
d) Rodrigo Janot - trabalhista 
 

14) “Líderes das principais potências mundiais se reúnem para conferência do G20 em Hamburgo, na Alemanha.” 
 

http://veja.abril.com.br/mundo/... - adaptado. 

 
Quanto ao G20, é CORRETO afirmar que: 
 
a) Não inclui Brasil e Argentina. 
b) É formado por países que têm a língua inglesa como oficial e o dólar como a moeda principal. 
c) É uma conferência formada somente por países da Europa. 
d) É o fórum que reúne os principais países industrializados e emergentes do planeta. 
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15) Considerando-se as informações históricas do Município de Vitória das Missões, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Constitui-se de um latifúndio cujos proprietários, pretendendo comercializar a área, dividiram-se em lotes ou 

“colônias”.  
(---) O núcleo urbano, propriamente dito, começou a se formar em 1940, com a instalação no local de pequenas 

indústrias como serraria, moinho colonial e casas de comércio. 
 
a) C - E. 
b) E - E. 
c) C - C. 
d) E - C. 
 
 
16) O Município de Vitória das Missões foi colonizado principalmente por: 
 
a) Alemães e poloneses. 
b) Italianos e alemães. 
c) Italianos e poloneses. 
d) Poloneses e portugueses. 
 
 
17) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
A colonização do antigo distrito de Colônia ______________, hoje Município de Vitória das Missões, iniciou em 1909, 
quando ali chegaram os primeiros colonos. 
 
a) Vitória 
b) das Missões 
c) da Serra 
d) Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 
 

18) Em conformidade com a Lei Federal nº 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, analisar a sentença 
abaixo: 
 
O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, 
objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho (1ª parte). A duração do estágio, na 
mesma parte concedente, poderá exceder a dois anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência 
(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. 
 

19) De acordo com a Lei Federal nº 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, analisar os itens abaixo: 
 
I - O estágio não obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para 

aprovação e obtenção de diploma. 
II - Caso o estágio tenha duração inferior a um ano, o estagiário não tem direito a férias proporcionais.  
 
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. 
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20) Em conformidade com a Lei Federal nº 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, a jornada de 
atividade em estágio será definida de 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 - Seis horas diárias e 30 horas semanais, no caso de estudantes de Educação Especial e dos anos finais do Ensino 

Fundamental, na modalidade profissional de Educação de Jovens e Adultos. 
II - Oito horas diárias e 44 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. 
 
 
 
 
 
 
Nº DA INSCRIÇÃO: ________________ 
 
 
 
ASSINATURA: ________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


