Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa - FUMSSAR
Edital Nº 21/2017
CIEE/RS – Centro de Integração Empresa – Escola do Rio Grande do Sul
Processo Seletivo Público de Estágio – 03 de Dezembro 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.
• Os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala e somente serão liberados juntos.

BOA PROVA!
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LÍNGUA PORTUGUESA
Quem inventou o semáforo?
A palavra em si foi criada na Grécia antiga – com a junção dos termos sema (sinal) e phoros (que leva) – para
dar nome a um sistema utilizado para transmitir mensagens por tabuletas. Demorou mais de um milênio para surgir o
semáforo como o conhecemos: um dispositivo para controle de tráfego. Foi nas esquinas movimentadas de Londres,
em 1868, que se instituíram lanternas verdes e vermelhas para __________ o fluxo de carruagens e pedestres.
A utilização dos mesmos sinais com luzes elétricas, por sua vez, teve início em 1914 na cidade de Cleveland,
Estados Unidos. As luzes eram controladas por guardas que se __________ no local. Em 1917, a luz amarela foi
acrescentada aos sinais de trânsito de Detroit, no mesmo país – e o sinaleiro automático, que dispensava a operação
manual, surgiu na década seguinte. Já o primeiro registro da utilização de luz vermelha para sinalização data de 1806,
em um farol na costa britânica.
Pouco depois, os navios começaram a usá-la e, em seguida, foi a vez das ferrovias. A cor foi escolhida por
um motivo prático: ao realizar testes de transparência com vidros coloridos, o engenheiro Robert Stevenson,
responsável pela construção do tal farol, descobriu que o vermelho era o que deixava passar mais luz.
https://mundoestranho.abril.com.br/historia... - adaptado.
1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto CORRETAMENTE:
a) organisar - revesavam
b) organisar - revezavam
c) organizar - revezavam
d) organizar - revesavam
2) De acordo com o texto, analisar os itens abaixo:
I - O semáforo foi mudando até se tornar o que conhecemos hoje. A luz amarela, por exemplo, só começou a ser usada
no começo do século 20, nos Estados Unidos.
II - O propósito original da luz vermelha era sinalizar para carruagens e pedestres na movimentada cidade de Londres.
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 “junção”, no primeiro parágrafo, encontra um antônimo em:
a) União.
b) Transformação.
c) Anulação.
d) Separação.
4) Considerando-se o trecho “As luzes eram controladas por guardas que se ________ no local. Em 1917, a luz amarela
foi acrescentada aos sinais de trânsito de Detroit...”, assinalar a alternativa que apresenta um substantivo de dois
gêneros (concorda tanto com o masculino quanto com o feminino):
a) Sinais.
b) Local.
c) Trânsito.
d) Guardas.
5) Com relação à pontuação, assinalar a alternativa INCORRETA:
a) Pretendo viajar porém, não sei se terei férias.
b) Porto Alegre, 20 de abril de 1988.
c) Passei na escola das crianças, no mercado e na feira.
d) Ele plantou isso, mas não terá que colher.
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6) Quanto à concordância nominal, analisar os itens abaixo:
I - Já comi sozinho meia porção de batatas fritas.
II - Ela saiu da aula meia cansada com tanta informação.
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) Com relação ao tempo verbal das palavras sublinhadas conforme seu contexto, marcar C para as sentenças Certas,
E para as Erradas e, após, assinalar a sequência CORRETA:
(---) Ela adorava brincar no jardim quando era pequena.
(---) Quando eu tiver terminado a faculdade, viajaria.
a) C - C.
b) C - E.
c) E - C.
d) E - E.
8) Assinalar a alternativa INCORRETA quanto à ortografia:
a) Mecher.
b) Ameixa.
c) Fantoche.
d) Enxada.
9) Assinalar a alternativa que apresenta divisão silábica CORRETA:
a) Acre-scen-tar.
b) A-cre-scen-tar.
c) A-cres-cen-tar.
d) A-cres-ce-ntar.
10) Quanto à concordância verbal, marcar C para as sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(---) Existe coisas que não se pode comprar.
(---) Haviam muitas pessoas lá ontem.
a) C - C.
b) C - E.
c) E - C.
d) E - E.
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) De acordo com a Lei nº 11.788/2008 - Lei Federal dos Estágios, analisar a sentença abaixo:
É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a um ano, período de recesso de
15 dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares (1ª parte). A duração do estágio, na mesma
parte concedente, não 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.
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12) De acordo com a Lei nº 5.227/2015 - Lei Municipal dos Estágios, analisar os itens abaixo:
I - A realização do estágio acarreta vínculo empregatício.
II - O auxílio-transporte é um benefício concedido ao estagiário.
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) De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o transporte não sustentável é aquele que, EXCETO:
a) Produz grandes quantidades de lixo tóxico ou de difícil degradação.
b) Aumenta o efeito estufa e provoca o aquecimento do planeta.
c) Usa fontes de energia não renováveis.
d) Transporta muitos bens e pessoas ao mesmo tempo.
14) “Sabesp inicia programa de reciclagem de óleo em Osvaldo Cruz. A destinação correta do resíduo evita
entupimento e vazamentos na rede coletora de esgoto.”
http://www.sigamais.com/noticias/... - adaptado.
São exemplos de uso sustentável de recursos:
I - Utilizar restos vegetais em horta doméstica.
II - Produzir asfalto com pneus descartados.
III - Queimar restos plásticos para extinguir o lixo.
IV - Armazenar água da chuva para uso doméstico.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e IV.
b) Somente os itens II e III.
c) Somente os itens I, II e IV.
d) Todos os itens.

15) “Brasil deve deixar missão no Haiti no segundo semestre de 2017.
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/... - adaptado.
O Haiti geograficamente está localizado no(a):
a) Pacífico Norte.
b) África.
c) Ásia.
d) Caribe.
16) “CIA tentou contratar mafioso para matar Fidel Castro, dizem documentos sobre John Kennedy.”
https://g1.globo.com/mundo/noticia/... - adaptado.
Os nomes acima são de ex-governantes que foram importantes líderes ao longo da história em seus países. Assinalar
a alternativa que apresenta esses países, respectivamente:
a) Cuba e Estados Unidos.
b) Rússia e Polônia.
c) Iraque e Irã.
d) Sudão e Uganda.
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17) De acordo com a Prefeitura Municipal de Santa Rosa, a região do Município de Santa Rosa era
primitivamente habitada por indígenas do grupo:
a) Tupinambá.
b) Tapes.
c) Caeté.
d) Aimoré.
18) Considerando-se os dados históricos do Município de Santa Rosa divulgados pela Prefeitura Municipal, analisar a
sentença abaixo:
Santa Rosa integrava o território dos Sete Povos das Missões, fundados pelos jesuítas, e pertenceu, sucessivamente,
a Porto Alegre, Rio Pardo e Santo Ângelo (1ª parte). Em 1876, o município de Santo Ângelo foi subdividido e foi criado
o Distrito de Santa Rosa (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 dados da Prefeitura Municipal de Santa Rosa, é CORRETO afirmar que a emancipação do
Município se deu no ano de:
a) 1930
b) 1931
c) 1940
d) 1980

20) Santa Rosa é um dos 497 municípios do Estado do Rio Grande do Sul e localiza-se no:
a) Sul do estado.
b) Centro-Oeste do estado.
c) Norte do estado.
d) Noroeste do estado.

Nº INSCRIÇÃO: __________
ASSINATURA: ___________________________________________________________________________
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