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PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS 

 
Edital Nº 001/2019 

CIEE/RS – Centro de Integração Empresa - Escola do Rio Grande do Sul 
Processo Seletivo Público de Estágio - 26 de abril de 2019 

 
 
 

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 a “Grade de Respostas”;  

 Cuidado no preenchimento da Grade de Respostas, pois não serão substituídas em caso de rasura;  

 Não serão computadas as questões não assinaladas na Grade de Respostas, as questões que não 

estejam assinaladas conforme orientação constante na mesma e as questões que contenham mais 

de uma resposta, emenda ou rasuras;  

 Ao final você deverá entregar a prova e a Grade de Respostas, devidamente identificadas e 

preenchidas.  

 Você poderá anotar no verso do seu comprovante de inscrição as respostas assinaladas na Grade 

de Respostas para posterior conferência com o Gabarito.  

 Grade de Respostas sem assinatura e sem os dados do candidato será considerada nula;  

 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. 

 A prova e o gabarito serão divulgados conforme estabelecido no cronograma de execução do 

processo seletivo. 

 

BOA PROVA!
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia atentamente o texto. 
 

Sucesso argentino “O Anjo” traz serial killer que tenta 
seduzir espectador 

 
Por Guilherme Genestreti 

Abril de 2019 
 

1. Nos anos 1970, Buenos Aires 
2. foi atormentada por um  
3. assassino que matou 11  
4. pessoas, brindou com uísque  
5. sobre um dos cadáveres e até 
6. disparou contra um bebê. A  
7. surpresa veio quando o sujeito 
8. foi capturado. Era um rapaz de 
9. 20 anos, cabelos loiros cacheados e algum ar insolente.  
10. Ganhou da imprensa o apelido de O Anjo da Morte.  
11. O cineasta Luis Ortega viu aí material farto para embasar 
12. “O Anjo”, filme que manipula o espectador até fazê-lo ser 
13. seduzido por um facínora. A obra acabou se tornando o 
14. longa argentino mais visto do ano passado no país  
15. vizinho e estreia nesta semana no Brasil. 
16. Para interpretar Carlitos, adolescente inspirado no serial 
17. killer Carlos Robledo Puch, o diretor escalou Lorenzo  
18. Ferro, então com 18 anos e sem experiência alguma em 
19. atuação.  
20. Hoje aos 67 anos, 40 deles no cárcere, o verdadeiro 
21. Carlos Robledo escreveu uma carta a Ortega. Disse 
22. estar irritado com o filme. Queria, em vez disso,  
23. que Quentin Tarantino fizesse o filme de sua vida. Com  
24. Leonardo DiCaprio de protagonista. 

Fonte: Folha de S. Paulo 
 

ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA 
 
01 – Analise os itens em relação à fonte e à autoria do 

texto. 
I – O texto é proveniente da Folha de S. Paulo. 
II – Trata-se de uma matéria publicada em abril de 2019. 
III – O texto é de autoria desconhecida. 
Assinale a alternativa correta, conforme os itens acima. 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas os itens I e II estão corretos. 
c) Apenas os itens II e III estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Nenhum item está correto. 

 
 
02 – Assinale a alternativa que NÃO corresponde às 

informações do texto. 
a) O nome do filme abordado no texto é “O Anjo da 

Morte”. 
b) O personagem principal do filme é um serial killer. 
c) O enredo é baseado em fatos reais que ocorreram 

nos anos 1970, em Buenos Aires. 
d) O nome do ator que interpreta o protagonista do filme 

é Lorenzo Ferro. 
e) O serial killer verdadeiro, que inspirou o filme, chama-

se Carlos Robledo Puch. 
 
 
 
 

 
 
 
 
03 – Assinale a palavra retirada do texto cuja divisão silábica 
está incorreta: 

a) loi-ros 
b) em-ba-sar 
c) ar-gen-ti-no 
d) pas-sa-do 
e) brin-do-u 

 
 
04 – A seguir, qual palavra retirada do texto leva acento por 
ser uma proparoxítona? 

a) bebê 
b) uísque 
c) cárcere 
d) até 
e) cadáver 

 
 
05 – Analise os itens em relação aos substantivos retirados 

do texto. 
I –“Buenos Aires” (l. 1) é um substantivo próprio. 
II –“Surpresa” (l. 7) é um substantivo concreto.  
III –“Experiência” (l. 18) é um substantivo abstrato. 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima: 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas os itens I e II estão corretos. 
c) Apenas o item II está correto. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Nenhum item está correto. 

 
 
06 – A seguir, assinale o adjetivo retirado do texto que é 
uniforme, pois tem uma só forma para o gênero masculino 

e para o feminino: 

a) loiros (l. 9) 

b) cacheados (l. 9) 

c) insolente (l. 9) 

d) farto (l. 11) 

e) irritado (l. 22) 
 
 
07 – Qual das alternativas define corretamente a palavra 
facínora (l. 13)? 

a) que ou quem dirige uma apresentação 
artística. 

b) aquele que desempenha um papel em peças 
teatrais. 

c) relativo à República Argentina, na América do Sul. 
d) indivíduo que executa um crime com crueldade 

ou perversidade acentuada. 
e) agente de investigação (policial ou particular). 

 
 
08 – Considere a seguinte frase do texto: “[...] o diretor 

escalou Lorenzo Ferro, então com 18 anos e sem experiência 
alguma em atuação. ” (Linhas 17-19). Nessa frase, se a 
palavra em destaque fosse flexionada para o plural, quantas 
outras palavras teriam de ser obrigatoriamente alteradas, 

mantendo-se a frase gramaticalmente correta? 

a) 1 palavra. 

b) 2 palavras. 

c) 3 palavras. 

d) 4 palavras. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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09 – Considere o seguinte excerto do texto: “Nos anos 1970, 

Buenos Aires foi atormentada por um assassino [...]” (linhas 
1-3). Assinale a alternativa que explica adequadamente a 
função dessa vírgula: 

a) Separar o sujeito do predicado. 
b) Isolar um adjunto adverbial de tempo. 
c) Separar duas orações muito longas. 
d) Indicar a omissão de uma palavra. 
e) Intercalar dois vocativos. 

 
 
10 – Assinale o trecho do texto que traz um verbo no modo 
subjuntivo: 

a) “[...] filme que manipula o espectador [...]” (l. 12).  
b) “[...] estreia nesta semana no Brasil. ” (L. 15) 
c) “[...] o diretor escalou Lorenzo [...]” (l. 17) 
d) “[...]escreveu uma carta [...]” (l. 21) 
e) “[...] que Quentin Tarantino fizesse [...]” (l. 23) 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA 

 
11 – Analise os itens em relação aos direitos dos cidadãos e 

responda à questão. 
I - O cidadão tem o direito a serviços básicos ofertados pelo 
Estado, para que sua integridade mental e física possa ser 
protegida. 
II - É assegurado ao cidadão o direito de expressão. No 

entanto, para que esse direito exista, é necessário que o 
cidadão assine o que disse ou escreveu. 
III - O cidadão está livre para escolher seu trabalho, sua 
profissão, sua carreira. No entanto, a lei tem o direito de 
solicitar capacitação específica para o exercício de 
determinadas profissões. 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima. 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item I está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

 

12– Analise as alternativas sobre as formas de melhorar o 

desenvolvimento sustentável e assinale a incorreta.  
a) Criar projetos de reciclagem e tratamento de lixo, 

com a reutilização de materiais.  
b) Organizar projetos de transporte coletivo sem 

qualidade para aumentar o grande número de 
carros das ruas.  

c) Conscientizar as pessoas em relação às 
consequências da não preservação.  

d) Implantar medidas efetivas para diminuir a emissão 
de gases poluentes na atmosfera. 

e) Obrigar as indústrias a filtrarem as fumaças, de 
modo a reduzir drasticamente os níveis de 
poluentes. 

 
 

 

 

 

13 – Analise as alternativas em relação aos deveres dos 

cidadãos e assinale a incorreta. 
a) O cidadão tem o dever de cumprir as leis propostas 

pela constituição; afinal, as leis existem para 
assegurar os direitos de todos os indivíduos em 
uma sociedade. 

b) Trabalhar para a educação e a proteção dos 
semelhantes é também um dever nosso enquanto 
espécie humana, na prática constante da empatia e 
da solidariedade. 

c) Deve-se proteger a natureza para assegurar a 
continuidade da espécie humana, visando sempre 
ao bem-estar da sociedade e à continuidade da 
espécie.  

d) O ato de obedecer às políticas públicas de 
preservação é um dever do cidadão. 

e) Proteger o patrimônio público e social do país, 

para assegurar a continuidade do Estado, é um 
dever apenas dos governos, e não dos cidadãos. 

 
 
14 – A atual crise ambiental impõe ao homem o desafio de 

buscar soluções através de novos instrumentos normativos 
e produtivos, bem como da adoção de outros 
comportamentos sociais, para a consolidação efetiva da 
preservação do meio ambiente. Nesse contexto, a 
consciência ecológica, como processo, é um objetivo a ser 
conquistado dia a dia: 
I – somente pelos mais necessitados; 
II - por todos os cidadãos; 
III - pela sociedade em geral; 
IV - pelos governantes de todos os níveis. 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima. 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas os itens II e III estão corretos. 
c) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
d) Apenas os itens I, II e III estão corretos 
e) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

 
 
15 –Neste ano, o Rio de Janeiro enfrentou diversas 

situações trágicas. Analise as alternativas e assinale aquela 
que apresenta um fato que NÃO ocorreu no Rio de Janeiro. 

a) No início de fevereiro, um grande temporal causou 
muitos prejuízos à população, porque destruiu bens 
dos moradores, vias e viadutos públicos. 

b) Ocorreu um incêndio que matou diversos jogadores 
do time de base de um clube de futebol. 

c) Uma escola foi invadida por dois sujeitos que 
mataram diversas pessoas e deixaram onze 
feridos. 

d) Desabaram dois prédios que, segundo a prefeitura, 
eram construções irregulares. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
 
16 – Devido à sua extensão, o Brasil foi dividido em cinco 

regiões. A capital do Brasil, fundada pelo Presidente 
Juscelino Kubitschek, está localizada em qual dessas 
regiões?  

a) Sul. 
b) Norte. 
c) Sudeste. 
d) Nordeste. 
e) Centro-Oeste. 

 

https://www.stoodi.com.br/blog/2018/10/29/ativismo-nas-redes-sociais/
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17 –  Analise os itens sobre uma tragédia que ocorreu na 

Europa no dia 15 de abril. 

I - Um grande incêndio atingiu a catedral de Notre-Dame. 

II - A catedral onde ocorreu o incêndio é um importante símbolo 
da cidade de Paris.  
III - A "flecha", torre mais alta da catedral, desmoronou; mas a 
estrutura do prédio foi salva, segundo os bombeiros. 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima. 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item I está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
 
18 – Analise as alternativas de acordo com o site do 
Município de Derrubadas/RS e assinale a incorreta.  

a) O Município de Derrubadas localiza-se no Noroeste 
do Rio Grande do Sul. 

b) A hidrografia do Município de Derrubadas é 
formada pelos seguintes rios: Uruguai, Lajeados e 
Sangas, com seus respectivos afluentes na área do 
município. 

c) Derrubadas está distante quase 500 km da capital 
do estado. 

d) A área do município de Derrubadas é de 
363,40 km², incluindo a área do Parque Florestal 
Estadual do Turvo, com 174 km². 

e) A população do município, quando emancipado, 
era de 4.476 habitantes. 

 

19 – O município de Derrubadas faz limite com os seguintes 
locais, exceto: 

a) República Argentina. 
b) Estado de Santa Catarina. 
c) Município de Três de Maio. 
d) Município de Tenente Portela. 
e) Barra do Guarita e Tenente Portela. 

 
 
20 – De acordo com o Art. 3º da Lei Federal nº 11.788/2008, 

o estágio não cria vínculo empregatício de qualquer 
natureza, observados os seguintes requisitos:  
I – matrícula e frequência regular do educando em qualquer 
curso de qualquer nível;  
II – celebração de termo de compromisso entre o educando, 
a parte concedente do estágio e a instituição de ensino;  
III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no 
estágio e aquelas previstas no termo de compromisso.  
Assinale a alternativa correta em relação aos itens acima. 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item I está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens II e III estão corretos. 
e) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 

 
Nº INSCRIÇÃO: __________ 
 
 
ASSINATURA:_______________________________ 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/04/15/incendio-na-catedral-de-notre-dame-em-paris-fotos.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/04/15/catedral-de-notre-dame-e-simbolo-de-paris-e-comecou-a-ser-construida-em-1163.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/04/15/catedral-de-notre-dame-e-simbolo-de-paris-e-comecou-a-ser-construida-em-1163.ghtml

