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Município de Três de Maio – RS   
Edital Nº 062/2017 

 CIEE/RS – Centro de Integração Empresa – Escola do Rio Grande do Sul 
Processo Seletivo Público de Estágio – 19 de Agosto 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 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. 

 

 
 

BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

  
Como o aquecimento global está atrapalhando a aviação 

 
A onda de calor anormal que o sudoeste dos EUA enfrentou recentemente causou um problema pouco usual: o 

cancelamento de dezenas de voos comerciais. Em julho, aviões foram impedidos de deixar o Sky Harbor, aeroporto 
internacional de Phoenix, no Arizona, pelo simples motivo de estar quente demais. 

O fato é que aeronaves foram criadas para operar sob algumas condições climáticas específicas. Por causa disso, 
às vezes mudanças de tempo muito bruscas as ________ de decolar. O calor pode comprometer bastante a viagem: o 
desempenho das aeronaves é pior em dias extremamente quentes, porque a sustentação que as asas do avião ________ 
depende da densidade do ar. O ar quente é menos denso, e quanto menor for a densidade do ar, mais rápido um avião 
tem que acelerar na hora da decolagem para compensar a perda de estabilidade. O problema é que, para conseguir uma 
velocidade maior, é necessária uma pista com tamanho suficiente para a tarefa. Corre-se o risco, nos locais onde o trecho 
de asfalto é curto, de que o avião não adquira velocidade adequada para decolar sem problemas de sustentação. 

A principal forma que as torres de controle têm para garantir que isso não aconteça é diminuir o peso da aeronave, 
retirando carga, combustível ou material humano. 
 

http://super.abril.com.br/tecnologia/como-o-aquecimento... - adaptado. 

 

1) Quanto à ortografia, assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto CORRETAMENTE:  
 
a) impede - garantem 
b) impede - garante  
c) impedem - garante 
d) impedem - garantem  
 

2) De acordo com o texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - Diminuir a carga do avião é a única forma de garantir que o avião não enfrente problemas de sustentação na decolagem. 
II - O calor fez com quem dezenas de voos fossem impedidos de decolar do aeroporto Sky Harbor em julho.  
 
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) Com relação aos tempos verbais, assinalar a alternativa em que o verbo está no passado: 
 
a) Impedem. 
b) Foram. 
c) Corre. 
d) For. 
 

4) Considerando-se o trecho “A principal forma que as torres de controle têm para garantir que isso não aconteça é diminuir 
o peso da aeronave, retirando carga, combustível ou material humano.”, assinalar a alternativa que apresenta um adjetivo: 
 
a) Principal. 
b) Diminuir. 
c) Peso. 
d) Forma. 
 

5) Segundo seu sentido no texto, a palavra “brusco” (“bruscas”, no segundo parágrafo) encontra seu significado em: 
 
a) Com pouca intensidade; brando, franco. 
b) Que pode ter muita duração; durável. 
c) Que surge de súbito e forte. 
d) Que passa rapidamente; transitório. 
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6) Quanto ao uso ou não da vírgula, assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) Vamos todos viajar para Florianópolis em janeiro. 
b) Márcia, você sabe onde está o controle remoto? 
c) O garoto, que morava ali do lado se mudou. 
d) Já separei tudo: roupas, sapatos, presentes... 
 

7) Com relação à divisão silábica, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Pas-sa-ri-nho. 
b) Pa-ssa-ri-nho. 
c) Pas-sar-inho. 
d) Pas-sa-rinho. 
 

8) Com relação ao número de sílabas, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) “Bruscas” é uma dissílaba. 
(---) “Combustível” é uma trissílaba. 
 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 

9) Assinalar a alternativa que apresenta duas palavras que são antônimos: 
 
a) Interromper - inspirar. 
b) Facilitar - dificultar. 
c) Continuar - sugerir. 
d) Impedir - proibir. 
 

10) Quanto ao uso ou não do acento agudo, analisar os itens abaixo: 
 
I - Ideias. 
II - Papéis. 
 
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. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
11) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna da notícia abaixo CORRETAMENTE: 
 
“O(A) ___________ é transmissor(a) de doenças como a dengue, a febre amarela, a febre chikungunya e o vírus da zika.” 
 

http://temas.folha.uol.com.br/aedes... - adaptado. 

 
a) rato 
b) carrapato 
c) mosca 
d) mosquito 
 



                                                                                                                                                
 

 4 

 

12) “Kim Jong-un está cada vez mais seguro sobre a confiabilidade de seu arsenal nuclear, o que talvez explique a 
disposição do ditador para adotar comportamento desafiador, incluindo testes de mísseis que provocaram críticas até do 
aliado mais próximo, a China.” 
 

http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/... - adaptado. 

 
Qual é o país, cujo líder é Kim Jong-un, mencionado no trecho de reportagem acima? 
 
a) Coreia do Norte. 
b) Japão. 
c) Rússia. 
d) Venezuela. 
 

13) Quanto a ações para melhorar a qualidade do ar nas cidades, analisar os itens abaixo: 
 
I - Dar preferência aos transportes coletivos que emitem gases tóxicos. 
II - Procurar sempre que possível compartilhar o carro com outras pessoas. 
 
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) Com relação à separação do lixo reciclável, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Plástico deve ser colocado em lixeiras da cor roxa. 
(---) Papel deve ser colocado em lixeiras da cor azul. 
 
a) E - E. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) C - C. 
 

15) O Município de Três de Maio é também conhecido atualmente como: 
 
a) Capital da Maçã. 
b) Cidade das Missões. 
c) Terra da Uva. 
d) Cidade Jardim. 
 

16) Qual é a população aproximada do Município de Três de Maio? 
 
a) Entre 15 e 22 mil habitantes. 
b) Entre 22 e 27 mil habitantes. 
c) Entre 27 e 35 mil habitantes. 
d) Entre 35 e 42 mil habitantes. 
 

17) O Município de Três de Maio foi oficialmente fundado em: 
 
a) 1954. 
b) 1948. 
c) 1959. 
d) 1961. 
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18) Em conformidade com a Lei nº 11.788/2008 - Lei Federal de Estágios, a duração do estágio, na mesma parte 
concedente:  
 
a) Poderá exceder a dois anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência. 
b) Poderá exceder a um ano somente quando se tratar de estagiário portador de deficiência. 
c) Não poderá exceder a dois anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência. 
d) Não poderá exceder a dois anos, mesmo quando se tratar de estagiário portador de deficiência. 
 

19) Segundo a Lei nº 11.788/2008 - Lei Federal de Estágios, quanto a uma das obrigações das instituições de ensino em 
relação aos estágios de seus educandos, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a _______ meses, de relatório das atividades. 
 
a) três 
b) quarto 
c) cinco 
d) seis 
 

20) De acordo com a Lei nº 11.788/2008 - Lei Federal de Estágios, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas 
e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Estágio não obrigatório é aquele definido no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção 

de diploma.  
(---) O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando.  
 
a) C - E. 
b) E - C. 
c) E - E. 
d) C - C. 
 
 
 
 
 

Nº INSCRIÇÃO: __________ 
 
 
ASSINATURA: ________________________________________________ 
 


