
       

          
      

1 
 

  

   
    Processo Seletivo para a Câmara Municipal de Três Passos 

                                                  
                                                                     Edital Nº 001/2018 

 CIEE/RS – Centro de Integração Empresa – Escola do Rio Grande do Sul 
Processo Seletivo Público de Estágio – 24 de fevereiro de 2018 

 
 

 

Nome:                                                                            

 

 
Curso: 

 

 
N° de Inscrição:                                                                                                

 

 
Assinatura do Candidato:                                                                            

 

 
 
 
 

Informações importantes: 
 

 
 
 

 Esta prova contém 20 questões objetivas e terá duração total de 01h30min; 

 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 somente poderão deixar a sala juntos. 

 
BOA PROVA! 
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PORTUGUÊS 

  
Por que o tempo parece passar mais depressa ultimamente? 

 
____ várias hipóteses para o fenômeno, mas a mais aceita aponta que essa sensação está relacionada à 

quantidade enorme de informações e experiências a que estamos sujeitos atualmente. Quando experimentamos 
alguma coisa pela primeira vez, mais dados são armazenados em nossa memória, pois tudo é novidade. 

Isso rola, por exemplo, quando vamos pela primeira vez ao sítio de um amigo. Como não sabemos o caminho, 
nossos sentidos ficam mais ligados, absorvendo cada detalhe do trajeto. Nas outras vezes que voltamos lá, já 
conhecemos a rota e parece que ela encurtou, como se a primeira ida tivesse demorado mais. O mesmo vale para a 
nossa vida em geral - uma vez que muitas experiências são repetição do que já vivemos antes. 

Outra hipótese está associada à idade de cada pessoa. Para um jovem de 12 anos, por exemplo, chegar aos 
18 parece levar uma eternidade - afinal, os seis anos de diferença correspondem à metade do tempo já vivido pela 
pessoa. Já para alguém que está na casa dos 60 anos, os mesmos seis anos representam apenas 10% de sua vida. 
Por isso, em geral a sensação de que o tempo está voando fica mais forte à medida que envelhecemos. 

Por fim, há ainda quem afirme que, como vivemos num cotidiano cada vez mais acelerado, impulsionado pelos 
avanços tecnológicos, estaríamos nos distanciando de um suposto _______ biológico natural, mais lento. Esse 
descompasso é que daria a ___________ de que o tempo está passando mais depressa. 

https://mundoestranho.abril.com.br/cotidiano/... - adaptado. 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto CORRETAMENTE: 
 
a) Ha - ritmo - impressão 
b) Há - ritmo - impressão 
c) A - ritmo - impreção 
d) À - ritimo - impressão 
 

2) De acordo com o texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - Quando se experimenta algo pela primeira vez, tende-se a absorver o máximo possível de detalhes. Essa overdose 

de informações faz com que o tempo pareça passar mais depressa. 
II - Quanto mais velho se fica, mais se tem a sensação de que o tempo passa lentamente. 
 
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) A partir do texto, a palavra “acelerado”, no quarto parágrafo, encontra um antônimo em: 
 
a) Tranquilo. 
b) Vagaroso. 
c) Ocupado. 
d) Ligeiro. 
 

4) Assinalar a alternativa que apresenta divisão silábica INCORRETA: 
 
a) Hi-pó-te-se. 
b) E-nor-me. 
c) Ca-mi-nho. 
d) As-so-cia-da. 
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5) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Estes recipientes _________ substâncias que _________ da China. 
 
a) contêm - provêm 
b) contém - provêm 
c) contêm - provém 
d) contém - provém 
 

6) Sobre a flexão em gênero e número dos adjetivos, analisar os itens abaixo: 
 
I - “Anterior” é um adjetivo uniforme. 
II - O feminino do adjetivo “brincalhão” é “brincalhoa”. 
III - “Amarelo-ouro” é um adjetivo invariável. 
 
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. 
 

7) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
Quando ___________ prontos, avisem-nos. 
 
a) estão 
b) estiveram 
c) estiverem 
d) estivessem 
 

8) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Ainda _________ muitas esperanças para ____. 
 
a) resta - mim 
b) restam - eu 
c) resta - eu 
d) restam - mim 
 

9) Em relação ao emprego dos sinais de pontuação, marcar C para as sentenças Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:  
 
(---) Atentos, todos escutavam as explicações do professor. 
(---) Apenas dois alunos gabaritaram o exame ou melhor, três. 
(---) Com desenvoltura, o candidato apresentou seu plano de governo. 
 
a) C - E - C. 
b) E - E - E. 
c) E - C - E. 
d) C - C - C. 
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10) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Cheguei à empresa ao meio-dia e _______ sentindo-me ainda _____ tonta. 
 
a) meio - meio 
b) meia - meio 
c) meio - meia 
d) meia - meia 
   

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) “Alemanha aposta no transporte gratuito para combater a poluição do ar, pois é um dos países mais poluídos da 
União.” 

https://revistagalileu.globo.com/... - adaptado. 

 
Em conformidade com a notícia acima, a Alemanha é parte da União: 
 
a) Europeia. 
b) Asiática. 
c) Oceânica. 
d) Americana. 
 

12) “A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou todo o estado de São Paulo como área de risco para a febre 
amarela e a população faz fila em busca de vacina.” 

https://www.cartacapital.com.br/saude... - adaptado.  

 
O vírus da febre amarela é transmitido pela(s): 
 
a) Fezes de pombos infectados. 
b) Saliva de gatos infectados. 
c) Mordida de macacos transmissores infectados. 
d) Picada dos mosquitos transmissores infectados. 
 

13) “Projeto leva serviços de saúde e cidadania gratuitos a moradores da Zona Norte do Recife”. 
http://epoca.globo.com/economia/... - adaptado. 

 
De acordo com a notícia acima, além do direito à saúde, todo cidadão brasileiro tem o direito social ao(à), EXCETO: 
 
a) Lazer. 
b) Trabalho. 
c) Educação. 
d) Vida. 
 

14) O roteiro rural Sabores e Saberes, do Município de Três Passos, tem como ponto inicial o(a): 
 
a) Sítio de lazer Engenho Velho. 
b) Praça Notélio Mariotti. 
c) Cachoeira Lª24. 
d) Cabana de Pedra. 
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15) Sobre a construção do Município de Três Passos, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A construção da sociedade do atual do município de Três Passos iniciou-se, efetivamente, a partir da criação da 
Colônia _________ do Alto Uruguai, em 1879.  
 
a) das Cachoeiras 
b) Brasileira 
c) Militar 
d) Imperial 
 

16) A Rota de Yucumã é formada por 32 municípios e, no Rio Grande do Sul, está localizada na região:    
 
a) Noroeste. 
b) Nordeste. 
c) Sudeste. 
d) Centroeste. 
 

17) Em dezembro de 1944, foi assinado o Decreto nº 716, o qual criou o Município de Três Passos. Esse Decreto foi 
assinado por qual interventor do Município? 
 
a) Armando Prates Dias. 
b) Salgado Filho. 
c) Coronel Ernesto Dorneles. 
d) Imanuel Golip Fuurh. 
 

18) De acordo com a Resolução nº 006/2003 - Regimento Interno da Câmara Municipal de Três Passos, são deveres 
dos Vereadores, EXCETO: 
 
a) Não se eximir de trabalho algum relativo ao desempenho do mandato. 
b) Impugnar medidas que lhe pareçam prejudiciais ao interesse público. 
c) Propor ou levar ao conhecimento da Câmara Municipal medidas que julgar convenientes aos interesses do Município 

e da população. 
d) Comparecer somente nas Sessões da Câmara Municipal, não sendo obrigatório o comparecimento na Câmara para 

expediente normal nos dias em que não houver sessão. 
 

19) Com base na Lei nº 11.788/2008 - Lei Federal dos Estágios, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder a ___ ano(s), exceto quando se tratar de 
estagiário portador de deficiência. 
 
a) um 
b) dois 
c) três 
d) cinco 
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20) Segundo a Lei nº 11.788/2008 - Lei Federal dos Estágios, as pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da 
administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus 
respectivos conselhos de fiscalização profissional, podem oferecer estágio, observadas as seguintes obrigações, entre 
outras:  
 
I - Celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por seu cumprimento.  
II - Manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio. 
III - Por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação resumida das 

atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho. 
 
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. 

 
 
 
Nº DE INSCRIÇÃO:____________ 
 
 
 
ASSINATURA:___________________________________________ 


