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Processo Seletivo para a Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa 
 

Edital Nº 01/2018 

CIEE/RS – Centro de Integração Empresa – Escola do Rio Grande do Sul 
Processo Seletivo Público de Estágio – 11 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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PORTUGUÊS 

  
No alto das árvores 

 
O bicho-preguiça é um mamífero que só é encontrado nas florestas da América Central e do Sul. 
Ele vive no alto das árvores, alimentando-se, basicamente, de folhas e, às vezes, de flores e frutos. 
Raramente, ele desce ao chão. E, quando o faz, é com muito cuidado, ________ é tão acostumado à vida na 

árvore que, quando está no chão, pode ser facilmente capturado por seus inimigos naturais, como a onça. 
Mas, para fazer suas _________, o que acontece uma vez por semana, não tem outra saída. 
Ele desce devagarzinho pelo tronco da árvore e, quando chega ao chão, faz um buraquinho no solo com sua 

pequena, curta e dura calda. 
No buraquinho, ele deposita suas fezes e urina, cobrindo-as com folhas secas. Depois, é claro, volta para o alto 

das árvores. 
http://armazemdetexto... - adaptado. 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto CORRETAMENTE: 
 
a) por que - necessidades 
b) por quê -  nessecidades 
c) porquê - necesidades 
d) porque - necessidades 
 

2) Na frase “Ele desce devagarzinho pelo tronco da árvore...”,  o que indica a palavra sublinhada? 
 
a) A causa pela qual ele desceu. 
b) O local por onde ele desceu. 
c) A maneira como ele desceu. 
d) O momento em que ele desceu. 
 

3) Em relação à divisão silábica, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A-mé-ri-ca. 
(---) Chã-o.  
(---) De-pois. 
 
a) C - C - C.  
b) E - E - E. 
c) E - C - E. 
d) C - E - C. 
 

4) O substantivo coletivo “esquadra” refere-se a: 
 
a) Navios de guerra. 
b) Aviões. 
c) Soldados. 
d) Viajantes. 
 

5) Assinalar a alternativa em que a correlação verbo - tempo está CORRETA: 
 
a) Eu vim - presente do indicativo. 
b) Eu odiei - pretérito perfeito do indicativo. 
c) Eu viajaria - futuro do presente do indicativo. 
d) Eu beberei - pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 
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6) Em relação à acentuação, todas as palavras estão corretamente acentuadas, EXCETO: 
 
a) Jesuíta. 
b) Melância. 
c) Ônix. 
d) Pólen. 
 

 
7) Em relação à concordância verbal, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Cerca de vinte pessoas faltaram à reunião. 
(---) Desconfiou-se de suas atitudes. 
(---) Vossas Excelências cometeram graves erros. 
 
a) C - C - C.  
b) E - E - E. 
c) E - C - E. 
d) C - E - C. 
 

8) Todas as palavras abaixo são antônimas de “procrastinar”, EXCETO: 
 
a) Abreviar. 
b) Adiar. 
c) Adiantar. 
d) Antecipar. 
 

9) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE, levando em consideração as normas de 
regência verbal: 
 
O filme ______ assistimos ficará em cartaz até domingo. 
 
a) que 
b) à que 
c) a que 
d) de que 
 

10) Assinalar a frase cuja pontuação foi empregada CORRETAMENTE: 
 
a) Enquanto, fazia aquela reflexão, entrou na loja um rapaz baixo, sem chapéu, trazendo um menino de quatro anos. 
b) Enquanto, fazia aquela reflexão entrou na loja um rapaz baixo, sem chapéu, trazendo, um menino de quatro anos. 
c) Enquanto fazia aquela reflexão, entrou na loja um rapaz baixo, sem chapéu, trazendo um menino de quatro anos. 
d) Enquanto fazia, aquela reflexão, entrou na loja um rapaz baixo, sem chapéu, trazendo um menino de quatro anos. 
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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) Segundo a Lei nº 11.788/2008, 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, no caso de estudantes do Ensino Superior, 
da Educação Profissional de nível médio e do Ensino Médio regular, seis horas diárias e: 
 
a) 20 horas semanais. 
b) 30 horas mensais. 
c) 20 horas mensais. 
d) 30 horas semanais. 
 

 
12) De acordo com a Lei nº 11.788/2008, são algumas obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios 
de seus educandos:  
 
I - Celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for 

absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as condições de adequação do estágio à 
proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário 
escolar. 

II - Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do 
educando. 

III - Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e 
avaliação das atividades do estagiário.  

IV - Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo superior a seis meses, de relatório das atividades.  
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e IV. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
 

13) Com base na Lei Municipal nº 5.227/2015 - Lei Municipal dos Estágios, assinalar a alternativa que preenche a 
lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
O número máximo de estagiários deve observar o limite de _____ em relação aos servidores ativos do município. 
 
a) 5% 
b) 10% 
c) 15% 
d) 30% 
 

14) De acordo com a Lei Municipal nº 5.277/2015 - Lei Municipal dos Estágios, é assegurado ao estagiário, sempre 
que o estágio tenha duração igual ou superior a um ano, período de recesso de: 
 
a) 40 dias.  
b) 30 dias. 
c) 20 dias. 
d) 5 dias. 
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15) “Trump acende estopim de uma guerra comercial e diz que o país a vencerá.” 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018... - adaptado. 

 
O país no qual a notícia refere-se é: 
 
a) A Inglaterra. 
b) Os Estados Unidos. 
c) A Rússia. 
d) O Canadá. 
 

 
16) “Crescimento da economia confirma recuperação após duas quedas consecutivas no PIB, ambas de 3,5%, em 
2015 e 2016.” 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018... - adaptado. 

 
Sobre o PIB, analisar os itens abaixo: 
 
I - É o mesmo que Produto Interno Bruto per capita (ou por pessoa). 
II - O objetivo do PIB é medir a atividade econômica e o nível de riqueza de uma região. 
 
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. 
 

 
17) São alguns dos direitos sociais garantidos constitucionalmente ao cidadão brasileiro, EXCETO: 
 
a) Educação. 
b) Proteção à maternidade. 
c) Previdência privada. 
d) Proteção à infância. 
 

18) De acordo com os dados da Prefeitura, a região que abriga o Município de Santa Rosa era primitivamente habitada 
por indígenas do grupo: 
 
a) Ianomâmis. 
b) Tapes. 
c) Tupinambás. 
d) Bororos. 
 

19) Santa Rosa é um dos 497 municípios do Estado do Rio Grande do Sul e, localiza-se, na região: 
 
a) Sul. 
b) Sudeste. 
c) Norte. 
d) Noroeste. 
 

20) Assinalar a alternativa que NÃO apresenta um Município limítrofe ao Município de Santa Rosa: 
 
a) Tuparendi. 
b) Tupantuba. 
c) Tucunduva. 
d) Santo Cristo. 

 
 
Nº INSCRIÇÃO: __________ 
 
ASSINATURA: _______________________________________________________________________ 


