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EDITAL NO 018, DE 11 DE JANEIRO DE 2016. 
 

Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva                
de estudantes para o quadro de estagiários do município de Torres  

realizado pelo CIEE – Centro de Integração Empresa - Escola  
aberto pelo edital nº 139/2015 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO o 

presente edital, para DIVULGAR O GABARITO  PRELIMINAR E PROVA, conforme cronograma do Edital 

nº 139/2015:  

Gabarito: 

01) A       02) A       3) D       4) A     5) B     6) B     7) C     8) A       9) B       10) D 

 

Prova: 

 
Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul 

Processo Seletivo Simplificado Estágio – Janeiro de 2016 
 
 
Nome:________________________________________________ (em letra de forma)  
Curso:_________________________________________________(em letra de forma)  
N° Inscrição: ____________________________________________________________  
Informações importantes:  
· Esta prova contém 10 questões objetivas e terá duração total de 2 horas.  
· 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. Não serão substituídos os cartões 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, retendo a folha “Gabarito” para posterior 
conferência. A prova deverá estar identificada e preenchida.  
· Cartão Resposta sem assinatura e os dados do candidato serão consideradas nulas.  
· Os monitores de sala não esclarecerão dúvidas sobre a prova durante a sua realização.  
 
LÍNGUA PORTUGUESA  
1) Sobre o texto, analisar os itens abaixo:  
Há alguns anos se divulga que uma dose moderada de vinho tinto todos os dias faz bem à saúde. Não só 
para combater o câncer, mas também para reduzir o colesterol e evitar coágulos nos vasos sanguíneos.  
http://noticias.terra.com.br/educacao/... - adaptado.  
I - Vinho tinto faz bem para combater o câncer, para reduzir o colesterol e para evitar coágulos nos vasos 
sanguíneos.  
II - Beber bastante vinho todos os dias é recomendado por pesquisadores.  
a) Somente o item I está correto.  
b) Somente o item II está correto.  
c) Os itens I e II estão corretos.  
d) Os itens I e II estão incorretos.  
 
2) O termo sublinhado em “A discussão prossegue, mas é provável que a produção seja autorizada.” indica 
ideia de:  
a) Oposição.  
b) Conclusão.  
c) Explicação.  
d) Concessão.  
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3) Em relação à ortografia, analisar os itens abaixo:  
I - Incerir.  
II - Inceticida.  
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.  
 
4) Assinalar a alternativa em que a palavra está acentuada INCORRETAMENTE:  
a) Sedentarísmo.  
b) Vídeo.  
c) Arrítmico.  
d) Estética.  
 
5) Assinalar a alternativa em que há linguagem conotativa:  
a) Deputados aprovaram a lei.  
b) Santa Maria é o coração do Rio Grande do Sul.  
c) A presidente foi reeleita.  
d) Alguns projetos beneficiam a população.  
 
CONHECIMENTOS GERAIS  
 
6) “Seu sorriso enigmático e olhar penetrante encantam e inquietam amantes da arte há mais de 500 anos. 
Muitos acreditavam que o famoso quadro “Mona Lisa” seria um retrato de Lisa Gherardini, esposa de um 
comerciante de Florença. Mas, agora, um cientista francês diz ter descoberto indícios sob a pintura do 
retrato de outra mulher. Pascal Cotte disse ter gasto mais de 10 anos usando uma tecnologia de luzes para 
analisar a pintura.”  
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2015/12/... - adaptado.  
É CORRETO afirmar que o pintor responsável pelo quadro “Mona Lisa” é:  
a) Michelangelo.  
b) Leonardo da Vinci.  
c) Raphael.  
d) Donatello.  
 
7) “O rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco, cujos donos são a Vale e a anglo-
australiana BHP, causou uma enxurrada de lama que inundou várias casas no distrito de Bento Rodrigues, 
em Mariana. Inicialmente, a mineradora havia afirmado que duas barragens haviam se rompido, de Fundão 
e Santarém. Porém, a Samarco confirmou que apenas a barragem de Fundão se rompeu.”  
http://g1.globo.com... - adaptado.  
É CORRETO afirmar que Mariana fica localizada no Estado de:  
a) São Paulo.  
b) Belo Horizonte.  
c) Minas Gerais.  
d) Acre.  
 
8) “Um grupo de estudantes afirmou, na Escola Estadual Diadema, que as ocupações e os protestos de rua 
continuarão acontecendo. O pronunciamento foi feito por quatro adolescentes, que disseram ainda exigir um 
pronunciamento “concreto” do Governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) sobre o cancelamento da 
reorganização em uma audiência pública “amplamente convocada”. As mudanças nas escolas foram 
suspensas pelo Governador. No sábado, um decreto oficializou o adiamento das mudanças.”  
http://g1.globo.com/sao-paulo/escolas-ocupadas... - adaptado.  
Em relação às ocupações das escolas e aos protestos dos estudantes que ocorrem em São Paulo, é 
CORRETO afirmar que são:  
a) Ações contra a reorganização da rede estadual de ensino.  
b) Formas de mostrar apoio ao governo de São Paulo.  
c) Maneiras encontradas para recuperar as aulas perdidas em função da greve dos professores.  
d) Meios de exigirem novas reformas estruturais nas escolas.  
 
9) “Brasil e Uruguai assinaram acordo automotivo de livre comércio. Segundo o tratado, haverá 100% de 
preferência tarifária no caso de produtos que cumprirem um percentual de conteúdo regional em seus 
componentes. Para os veículos e autopeças brasileiros, o índice deve ser igual ou superior a 55% e, para 
os uruguaios, a 50%, de acordo com fórmula estipulada pelo Mercosul. O acordo entra em vigor em 1º de 
janeiro de 2016.”  
http://exame.abril.com.br/economia... - adaptado.  
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É CORRETO afirmar que Brasil e Uruguai fazem parte da:  
a) América do Norte.  
b) América do Sul.  
c) América Central.  
d) Europa Oriental.  
 
10) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna da notícia abaixo CORRETAMENTE:  
“___________ se transformou no primeiro país do mundo a autorizar a vacina contra a dengue 
desenvolvida pelo laboratório francês Sanofi Pasteur. O laboratório pediu autorização em 20 países da Ásia 
e América Latina e também fará o mesmo na União Europeia (2016) e Estados Unidos (2017). Essa vacina, 
a primeira contra a dengue, uma doença com 400 milhões de novas infecções por ano, incluindo os países 
desenvolvidos, poderá gerar mais de US$ 1 bilhão por ano, segundo o laboratório.”  
http://g1.globo.com/bemestar/dengue... - adaptado.  
a) Brasil  
b) Quênia  
c) Chile  
d) México 

 

 

 Este Edital será publicado no Mural Oficial de Publicações e nos sites da Prefeitura Municipal de 

Torres e do CIEE-Centro de Integração Empresa-Escola. 

            Gabinete da Prefeita Municipal de Torres em 11 de janeiro de 2016. 

 
  
Nilvia Pinto Pereira 
Prefeita Municipal. 


