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Processo Seletivo para o Município de Três de Maio 

 
Edital Nº 20/2018 

CIEE/RS – Centro de Integração Empresa – Escola do Rio Grande do Sul 
Processo Seletivo Público de Estágio – 24 de março 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 

 
Se eu pudesse eu dava um toque em meu destino 
Não seria um peregrino nesse imenso mundo cão 
E nem o bom menino que vendeu limão 
E trabalhou na feira pra comprar seu pão 
 
E nem o bom menino que vendeu limão 
E trabalhou na feira pra comprar seu pão 
Não aprendia as maldades que essa vida tem 
 
Mataria a minha fome sem ter que roubar ninguém 
Juro que eu não conhecia a famosa Funabem 
Onde foi a minha morada desde os tempos de neném 
É ruim acordar de madrugada pra vender bala no trem 
 
Se eu pudesse eu tocava em meu destino 
Hoje eu seria alguém 
É ruim acordar de madrugada pra vender bala no trem 
Se eu pudesse eu tocava em meu destino 
Hoje eu seria alguém 
 
[...]. 
Compositores: Fernandinho e Guará. 
Intérprete: Seu Jorge. 

 

1) Sobre o texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - A canção fala de sofrimento e pobreza. 
II - A história relatada na canção é a mesma de muitos brasileiros que nascem e vivem em famílias pobres. 
III - O trecho “... nesse imenso mundo cão” significa que o mundo tem muitos cães. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Todos os itens.  
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
 

2) O plural de limão é: 
 
a) Limãos. 
b) Limães. 
c) Limãis. 
d) Limões. 
 

3) Todas as palavras abaixo apresentam divisão silábica correta, EXCETO: 
 
a) Al-guém. 
b) Imen-so. 
c) Pu-des-se. 
d) Tra-ba-lhou. 
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4) Assinalar a alternativa que apresenta o mesmo número de sílabas da palavra “toque”: 
 
a) Acordar. 
b) Eu. 
c) Foi. 
d) Vendeu. 
 

 
5) Em relação à ortografia, marcar C para as palavras Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA:   
 
(---) Gelatinoso. 
(---) Gesto. 
(---) Gibi. 
 
a) C - C - C. 
b) E - E - C. 
c) E - C - E. 
d) C - E - C. 
 

6) Em relação à acentuação, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Ruído. 
b) Colibrí. 
c) Cajú. 
d) Vestigío. 
 

7) Quanto à classificação dos substantivos, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Calor. 
(2) Girassol. 
(3) Florista. 
 
(---) Substantivo composto. 
(---) Substantivo derivado. 
(---) Substantivo abstrato. 
 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
 

8) Assinalar a alternativa que apresenta sinônimo para a palavra “alertar”:  
 
a) Advertir. 
b) Acalentar. 
c) Aliviar. 
d) Aplacar. 
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9) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE com a forma verbal conjugada no pretérito 
imperfeito do subjuntivo: 
 
Eu reteria a informação, se eles __________. 
 
a) reterem 
b) reterdes 
c) retivessem 
d) retiverem 
 

10) Em relação às regras de concordância, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Havia pessoas aguardando atendimento há horas. 
b) A mulher esperava meia impaciente o horário do atendimento. 
c) Fazem horas que eu aguardo pelo médico. 
d) Os recursos estão incluso à pasta. 

  

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) Revolução Farroupilha, também é chamada de: 
 
a) Cabanagem. 
b) Guerra dos Farrapos. 
c) Sabinada. 
d) Guerra dos Inconfidentes. 
 

12) Em relação a alguns conhecimentos de geografia, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Oceania é um continente. 
(---) A África é um país. 
(---) A França fica no continente europeu. 
 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) E - C - E. 
d) C - E - C. 
 

13) Sobre cidadania e direitos, analisar a sentença abaixo: 
 
Ser cidadão significa ter direitos e deveres (1ª parte). Para garantir maior qualidade de vida a crianças e aos 
adolescentes e assegurar seus direitos de cidadãos, em 1990, entrou em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(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. 
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14) São considerados alguns problemas ambientais: 
 
I - Aumento da biodiversidade. 
II - Desmatamento. 
II - Falta de água para o consumo humano, causado pelo uso irracional, contaminação e poluição dos recursos hídricos.  
 
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. 
 

15) Entre energias que ajudam na sustentabilidade do Planeta estão: 
 
I - Energia derivada do petróleo. 
II - Energia solar. 
III - Energia eólica. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

 
16) O território do Município de Três de Maio pertenceu sucessivamente a: 
 
I - Rio Pardo. 
II - Cachoeira do Sul. 
III - Cruz Alta. 
IV - Santo Ângelo. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens III e IV. 
b) Somente os itens I, II e III. 
c) Somente os itens II, III e IV. 
d) Todos os itens. 
 

17) Atualmente Três de Maio é conhecida como:  
 
a) Terra da Bonança. 
b) Cidade da Longevidade. 
c) Cidade Jardim. 
d) Terra dos Bravos. 
 

18) O Município de Três de Maio foi criado no ano de: 
 
a) 1834 
b) 1954 
c) 1974 
d) 1994 
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19) De acordo com a Lei nº 11.788/2008, no que se refere ao estágio obrigatório, está CORRETO afirmar que: 
 
a) É aquele desenvolvido como atividade facultativa, acrescida à carga horária regular e obrigatória. 
b) No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação do seguro contra acidentes pessoais, será 

obrigação exclusiva da instituição de ensino. 
c) Mesmo que seja obrigatório o estágio no curso superior, a jornada de atividade não poderá ultrapassar a trinta horas 

semanais. 
d) Quando o estágio for obrigatório, não será necessária a indicação de professor orientador de estágio, pela instituição 

de ensino, pois já terá um supervisor. 
 

20) Conforme a Lei nº 11.788/2008, o número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das entidades 
concedentes deverá atender às proporções em que de seis a dez empregados haverá:  
 
a) Um estagiário. 
b) Dois estagiários. 
c) Três estagiários. 
d) Quatro estagiários. 

 
 
Nº INSCRIÇÃO: _________ 
 
 
ASSINATURA:______________________________________________ 


