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Município de Palmeira das Missões – RS   
Edital Nº 018/2017 

 CIEE/RS – Centro de Integração Empresa – Escola do Rio Grande do Sul 
Processo Seletivo Público de Estágio – 08 de Outubro de 2017 

 
 
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 
 

Brasileiros tomariam menos refrigerante se fosse mais caro 
 

Se o preço do refrigerante aumentasse, o brasileiro reduziria o seu consumo. Alguns especialistas defendem 
o aumento nos impostos de refrigerantes e outras bebidas industrializadas como forma de incentivar a diminuição do 
consumo e, assim, combater as _________ taxas de obesidade e sobrepeso. 

Questionados como reagiriam caso os impostos dessas bebidas aumentassem e, por consequência, o preço 
final, 75% dos consumidores responderam que diminuiriam o consumo. Desses 75%, 51% diminuiriam muito e 23% 
diminuiriam um pouco. Já 16% não mudariam seus hábitos, mesmo com o aumento de preço. 9% dos consumidores 
disseram não comprar refrigerante e bebidas açucaradas. 

A pesquisa ajuda a colher dados para um debate sobre medidas no mercado para incentivar hábitos de 
consumo mais saudáveis, melhorando a saúde da população. O governo debate atualmente, por exemplo, novas 
regras em embalagens e rótulos que poderiam indicar alimentos com altas taxas de açúcar, sódio e calorias. Sobre 
concordar ou não com advertências claras em embalagens e rótulos para indicar a presença _________ ou não dessas 
substâncias, 83% concordam totalmente, enquanto 9% discordam totalmente. 
 

https://super.abril.com.br/saude/brasileiros... - adaptado. 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto CORRETAMENTE:  
 
a) crescentes - excessiva 
b) crecentes - excessiva 
c) crecentes - ecessiva 
d) crescentes - ecessiva 
 

2) De acordo com o texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - Mais de 80% dos entrevistados disseram que reduziriam o consumo de refrigerantes caso o preço aumentasse. 
II - Segundo especialistas, um dos motivos porque valeria a pena aumentar os impostos sobre refrigerantes é a 

diminuição do consumo da bebida pela população. 
 
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) Segundo seu sentido no texto, a palavra “incentivar” , no primeiro parágrafo, encontra um sinônimo em: 
 
a) Enfraquecer. 
b) Alterar. 
c) Estimular. 
d) Desencorajar. 
 

4) Na sentença “Se o preço do refrigerante aumentasse, o brasileiro reduziria o seu consumo.”, alterando-se o tempo 
verbal de “aumentasse” para “aumentar”, o tempo verbal de “reduziria” deve ser alterado para: 
 
a) Reduzia. 
b) Reduzir. 
c) Reduziu. 
d) Reduzirá. 
 
 
5) Com relação à divisão silábica, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Te-rrest-re. 
b) Ter-res-tre. 
c) Te-rres-tre. 
d) Ter-rest-re. 
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6) Quanto à pontuação, analisar os itens abaixo: 
 
I - Escolhi três matérias: Filosofia história e sociologia. 
II - O problema, no entanto é o alto custo do projeto. 
 
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. 
 

7) Conforme as normas gramaticais, analisar os itens abaixo quanto à concordância: 
 
I - Constrangida, ficou meia envergonhada. 
II - É proibida a entrada de visitantes.   
 
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. 
 

8) Quanto ao número de sílabas, assinalar a alternativa que apresenta a classificação CORRETA da palavra 
“obcecado”: 
 
a) Polissílaba. 
b) Monossílaba. 
c) Trissílaba. 
d) Dissílaba. 
 

9) Quanto à ortografia, assinalar a alternativa CORRETA:  
 
a) Aventau. 
b) Mingal. 
c) Lual. 
d) Fogaréu. 
 

10) Assinalar a alternativa que, segundo as normas de acentuação, não deveria estar acentuada: 
 
a) Açúcar. 
b) Jóia. 
c) País. 
d) Móvel. 
   
 
 

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. 
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11) “Raquel Dodge assume comando da Procuradoria-Geral da República. É a primeira mulher a chegar ao cargo. A 
Procuradora será responsável pelas decisões da Lava Jato no MP.” 
 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017... - adaptado. 

 
Raquel Dodge substituiu: 
 
a) Sérgio Moro. 
b) Rodrigo Maia. 
c) Rodrigo Janot. 
d) José Sarney. 
 

12) “Cerimônia em Porto Príncipe marca fim de missão brasileira no país.” 
 

http://www.brasil.gov.br/defesa-e-seguranca/2017/... - adaptado. 

 
A notícia acima se refere ao término das ações do Brasil na Missão de Paz para a Estabilização do(a): 
 
a) Síria. 
b) Haiti.p 
c) Venezuela. 
d) Havaí. 
 

13) “Chefe das FARC declara: ‘Hoje deixamos as armas’. O ato de conclusão do desarmamento acontece em Mesetas 
e é presidido pelo presidente Juan Manuel Santos e o chefe da missão da ONU no país.” 
 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2017... - adaptado.  

 
As FARC são as chamadas “forças revolucionárias” de qual país? 
 
a) Bolívia.  
b) Cuba. 
c) Colômbia. 
d) Paraguai. 
 

14) “Coreia do Norte vê declaração de guerra em discurso de Trump.” 
 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017... - adaptado. 

 
A notícia acima se refere à tensão entre Coreia do Norte e: 
 
a) Estados Unidos. 
b) Rússia. 
c) Irã. 
d) China. 
 

15) Com base nas informações históricas disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões, assinalar 
a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
_____________, a primeira denominação de Palmeira das Missões, foi o nome atribuído pelos extratores de 
_____________ em 1821.  
 
a) Palmeirinha - palmeira 
b) Vilinha - erva-mate 
c) Missões - erva-mate 
d) Vilinha - palmeira 
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16) Segundo informações da Prefeitura Municipal, o povoamento de Palmeira das Missões pode ser dividido em três 
fases distintas. Com base nisso, é CORRETO afirmar que a segunda fase pode ser chamada do ciclo do: 
 
a) Ouro. 
b) Coronelismos. 
c) Charque. 
d) Tropeirismo. 
 

17) O Município de Palmeira das Missões foi fundado no ano de: 
 
a) 1874 
b) 1884 
c) 1974 
d) 1994 
 

 
18) De acordo com a Prefeitura Municipal, é feriado civil no Município de Palmeira das Missões, como data de sua 
emancipação política-administrativa, o dia: 
 
a) Dois de abril. 
b) Seis de maio. 
c) Treze de Junho. 
d) Dois de novembro. 
 

19) Com base na Lei nº 11.788/2008 - Lei Federal dos Estágios, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
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 seis horas diárias e _____ horas semanais, no caso de estudantes do Ensino 
Superior, da Educação Profissional de nível Médio e do Ensino Médio regular. 
 
a) 10 
b) 15 
c) 20 
d) 30 
 

20) Com base na Lei nº 11.788/2011 - Lei Federal dos Estágios, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a ____ano(s), período de recesso 
de ____ dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares. 
 
a) um - 15 
b) dois - 15 
c) um - 30 
d) dois - 30  
 
 
Nº INSCRIÇÃO: _________ 
 
 
ASSINATURA: _________________________________________________________________ 
 

 


