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Questão 1
Assinale a alternativa incorreta. Em relação aos instrumentos
econômicos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o poder público
poderá instituir medidas indutoras e linhas de financiamento para
atender, prioritariamente, às iniciativas de:

desenvolvimento de produtos com menores impactos à saúde
humana e à qualidade ambiental em seu ciclo de vida;

estruturação de sistemas de coleta seletiva e de logística reversa;
projetos de aterros sanitários;
descontaminação de áreas contaminadas, incluindo as áreas

órfãs;
desenvolvimento de pesquisas voltadas para tecnologias limpas

aplicáveis aos resíduos sólidos.
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Questão 2
O potencial redox é expresso em:

mV;

kg.m-3;

d-1;

mg.L-1;
mca.
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Questão 3
De acordo com o Art. 23, da Política Nacional de Saneamento Básico
(Lei 11.445/2007), a entidade reguladora editará normas relativas às
dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços, que
abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos:

padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços;
requisitos operacionais e elaborar metas para os planos municipais

de saneamento;
avaliação das perdas e eficiência energética dos serviços

prestados;
estabelecer mecanismos de controle social;
a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o

edital de licitação.
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Questão 4
Para o cálculo do gradiente de velocidade em sistemas mecanizados
de mistura rápida ou lenta, qual parâmetro é determinante:

vazão;
concentração de coagulante;
raio hidráulico;
perda de carga;
potência.
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Questão 5
Qual seria uma alternativa para desinfecção:

panfloc;
flúor;
ozônio;
cloreto férrico;
sulfato de alumínio.

a
b

Questão 6
Conforme o Art. Art. 33. Da PNRS/2010, são obrigados a estruturar e
implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos
produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do
serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos,
os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:

pilhas e borrachas;
lâmpadas fluorescentes e resíduos de serviços de saúde;

d
e

c produtos eletrônicos e seus componentes;
óleos lubrificantes e resíduos da construção civil;
pneus e borrachas.
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Questão 7
Conhecendo as condições aeróbias, anóxicas e anaeróbias, em qual
desses processos ocorre a redução de nitratos, ou seja, conversão do
nitrato (NO3

-) a nitrogênio gasoso (N2):

desnitrificação;
nitrificação;
dessulfatação;
oxidação;
nitratação.
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Questão 8
Conforme a Política Nacional de Saneamento Básico (Lei
11.445/2007), o Plano Nacional de Saneamento Básico - PNSB
conterá:

abranger o abastecimento de água e o esgotamento sanitário entre
outras ações de interesse para a melhoria da salubridade ambiental,
incluindo o provimento de banheiros e unidades hidrossanitárias para
populações de baixa renda;

abranger o abastecimento de água e o esgotamento sanitário, o
manejo de resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais e outras
ações de saneamento básico de interesse para a melhoria da
salubridade ambiental, incluindo o provimento de banheiros e
unidades hidrossanitárias para populações de baixa renda;

abranger o abastecimento de água e o esgotamento sanitário entre
outras ações de interesse para a melhoria da salubridade ambiental
para populações de baixa renda;

tratar especificamente das ações da União relativas ao
saneamento básico em áreas indígenas e comunidades quilombolas;

coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação
dos serviços públicos de saneamento básico.
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Questão 9
Qual a principal diferença no projeto entre um filtro lento e filtro rápido
no tratamento da água?

concentração de coagulante;
concentração de cloro;
concentração de flúor;
a retrolavagem;
a qualidade da água tratada.
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Questão 10
Qual das alternativas é um dos princípios fundamentais da Política
Nacional de Saneamento Básico (Lei 11.445/2007):

elaborar os planos de saneamento básico;
a existência de normas de regulação que prevejam os meios para

o cumprimento das Diretrizes da política;
universalização do acesso;
programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos

e as metas, de modo compatível com os respectivos planos
plurianuais;

definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e
financeiro dos contratos como a modicidade tarifária.

a
b

Questão 11
Qual dos equipamentos abaixo é o mais adequado para medir o
volume de entrada em uma Estação de Tratamento de Água:

tubo de Pitot;
molinete;



d
e

c medidor venturi;
calha parshall;
hidrometria.
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Questão 12
Em um corpo receptor é lançado esgoto bruto na concentração de 300
mgDBO.L-1, o corpo hídrico é considerado limpo e a DBO pode para
efeitos de cálculo pode ser adotada como 0,0 mgDBO.L-1. A vazão do
esgoto é de 1,0 L.s-1, e a vazão do corpo receptor de 10 L.s-1. De
acordo com a vazão de diluição, qual seria a concentração de DBO
estimada no ponto de mistura:

3,0 mg.L-1;

30,0 mg.L-1;
30,0 mg;
3,0 mg;
não é possível calcular.
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Questão 13
Conforme a definição da Lei 9.605/2010 (Política Nacional de
Resíduos Sólidos), entende-se por coleta seletiva:

coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua
constituição ou composição;

coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua
composição e destinação;

coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua
constituição e destinação;

coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua
destinação, constituição e composição;

coleta e tratamento de resíduos sólidos previamente segregados
conforme sua constituição ou composição.
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b

c

d

e

Questão 14
Entende-se por impacto hidrológico a indisponibilização de vazões que
um usuário causa aos outros usuários de uma bacia. O impacto que
um usuário causa sobre os demais usuários na bacia é diretamente
influenciado pelo tipo de uso da água (captação, consumo ou diluição),
pela posição do usuário na bacia e pelo uso global da água no
momento de análise do impacto.

Com a entrada de U5, o que ocorrerá?
U1 pode ser impactado se U5 for usuário do tipo captação (tira e

devolve 20 m3/s);
U2 pode ser impactado se U5 for usuário do tipo captação (tira e

devolve 20 m3/s);

U3 será impactado se U5 for usuário do tipo consumo (tira 20 m3/s
e não devolve nada);

U4 pode ser impactado se U5 for usuário do tipo captação (tira e
devolve 20 m3/s);

U4 não será impactado se U5 for usuário do tipo consumo (tira 20
m3/s e não devolve nada).

a

Questão 15
Segundo a Lei 9.433/97, a Política Nacional de Recursos Hídricos
baseia-se em alguns fundamentos. Assinale a opção que apresenta
um desses fundamentos.

A gestão dos recursos hídricos deve privilegiar uso das águas para
abastecimento e geração de energia elétrica;

b

c

d
e

A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar
com a participação do Poder Público, dos usuários e das

comunidades;
As águas públicas não podem ser derivadas para as aplicações da

agricultura e do abastecimento de núcleos populacionais sem a
existência de concessão ou autorização administrativa;

As águas podem ser de domínio público, comum ou privado;
Os estados são a unidade territorial para implementação da

Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
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Questão 16
Em um corpo hídrico com vazão de 1m3.s-1 e oxigênio dissolvido em
torno de 7,0 mg.L-1, há lançamento de esgoto com oxigênio dissolvido
de 0,0 mg.L-1 na vazão de 0,2 m3.s-1. Qual é a estimativa da
concentração de oxigênio dissolvido no ponto de mistura:

7,00 mg.L-1;
5,83 mg;

5,83 mg.L-1;
7,00 mg;

6,00 mg.L-1.
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Questão 17
Ainda em relação as definições, conforme a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (Lei 9.605/2010), entende-se por logística reversa:

conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os
resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política,
econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a
premissa do desenvolvimento sustentável;

processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua
transformação biológica, física ou físico-química, observadas as
condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes;

instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado
por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor
empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada;

processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a
alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas,
com vistas à transformação em insumos ou novos produtos;

conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos
consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana
e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de
resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os
impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental
decorrentes do ciclo de vida dos produtos.
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Questão 18
Qual dos métodos não é indicado para medir ou estimar a
evapotranspiração:

balanço hídrico;
método indireto;
uso de lisímetros;
Thornthwaite;
método combinado.
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Questão 19
Qual das seguintes alternativas não é um instrumento (Capítulo III)
conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS):

os planos de resíduos sólidos;
a educação ambiental;
o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e

agropecuária;
a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
a pesquisa científica e tecnológica.

a

Questão 20
De acordo com o Art. 43 da PNRH (Lei 9.433/97), a criação de um
Agência de Água é condicionada ao atendimento dos seguintes
requisitos:

elaborar a sua proposta orçamentária e submetê-la à apreciação
do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica;



b
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acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados
com a cobrança pelo uso de recursos hídricos em sua área de

atuação;
prévia existência do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia

Hidrográfica e viabilidade financeira assegurada pelo Conselho
Nacional de Recursos Hídricos em sua área de atuação;

prévia existência do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia
Hidrográfica e viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso
dos recursos hídricos em sua área de atuação;

prévia existência do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia
Hidrográfica e viabilidade financeira assegurada pelo Fundo de
Recursos Hídricos em sua área de atuação.
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Questão 21
Assinale a alternativa incorreta. Conforme o Art. 15 da PNRS (Lei
9.605/2010), o Plano Nacional de Resíduos Sólidos deve conter:

diagnóstico;
cenários e tendências;
metas;
programas e ações;
projetos de aterros sanitários.
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Questão 22
Considerando três áreas distintas em uma bacia hidrográfica: (i)
impermeável; (ii) grama; e (iii) mata, onde cada uma possui
respectivamente 0,14 ha; 0,74 ha; e 1,22 ha, e sendo adotado o
coeficiente de deflúvio para cada área respectivamente de 0,90; 0,30;
e 0,20. Qual é o valor a ser considerado do coeficiente de deflúvio da
bacia hidrográfica:

0,28;
0,29;
0,59;
0,60;
0,592;
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Questão 23
Praticamente todas as atividades produtivas que geram
desenvolvimento e renda em uma região fazem uso da água em seu
ciclo produtivo, e boa parte destas atividades faz um uso consuntivo
deste recurso. Constituem, respectivamente, um uso não consuntivo e
um uso consuntivo:

geração hidrelétrica; navegação fluvial;
geração termelétrica a vapor com óleo combustível; irrigação;
dessedentação de animais; pesca;
abastecimento humano; assimilação e transporte de esgoto e

resíduos líquidos;
recreação; abastecimento industrial.

a

b

c

d

e

Questão 24
Conforme a Lei 9.433/97, em relação ao enquadramento dos corpos
de água em classes, segundo os usos preponderantes da água, visa
a:

assegurar às águas qualidade e quantidade compatível com os
usos mais exigentes a que forem destinadas;

diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante
ações preventivas permanentes;

diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante
ações preventivas;

diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante
ações permanentes;

propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso, com
vistas à proteção dos recursos hídricos.

a

b

Questão 25
De acordo com o Art. 7º da PNRH/97, os Planos de Recursos Hídricos
são planos de longo prazo, com horizonte de planejamento compatível
com o período de implantação de seus programas e projetos e terão o
seguinte conteúdo mínimo:

diagnóstico da situação atual; análise de alternativas de
crescimento demográfico; metas de racionalização de uso; programas
a serem desenvolvidos; projetos a serem implantados e prioridades
para outorga de direitos de uso;

diagnóstico da situação atual; análise de alternativas de
crescimento demográfico; metas de racionalização de uso; programas
a serem desenvolvidos; projetos a serem implantados, prioridades
para outorga de direitos de uso e enquadramento dos corpos;

c

d

e

diagnóstico da situação atual; análise de alternativas de
crescimento demográfico; metas de racionalização de uso;

programas a serem desenvolvidos; projetos a serem implantados e
cobrança pelo uso de recursos hídricos;

diagnóstico da situação atual; análise de alternativas de
crescimento demográfico; metas de racionalização de uso; programas
a serem desenvolvidos e compensação a municípios;

diagnóstico da situação atual; análise de alternativas de
crescimento demográfico; metas de racionalização de uso; programas
a serem desenvolvidos, compensação a municípios e cobrança pelo
uso de recursos hídricos.

a
b

c
d
e

Questão 26
Assinale a opção INCORRETA quanto à colocação dos pronomes
oblíquos átonos.

Certamente, abrir-se-ão portas para novas oportunidades.
Eles ainda não adaptaram-se aos novos procedimentos do

trabalho.
As pessoas que me auxiliaram foram muito agradáveis.
Tudo nos favorece quando a intenção é legítima.
Disseram-nos coisas muito interessantes sobre aquela empresa.

TEXTO BASE 1

 
Disponível em:

<http://contratemposmodernos.blogspot.com/2010/10/high-school-
comics-estagio.html>. Acesso em: 04 janeiro 2019.
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Questão 27
PARA RESPONDER A QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1
No segundo quadrinho, na oração "Ainda me deu nota baixa.", a forma
verbal destacada encontra-se flexionada no mesmo tempo e modo
que o verbo da seguinte frase:

Todos o consideraram uma pessoa preparada para aquele cargo.
Ele já não ia bem nas provas durante o período escolar.
Ao final do processo, a avaliação seria decisiva para a

continuidade dos trabalhos.
Não se deve julgar o candidato pela simples aparência!
Teremos prazer em receber novos candidatos a esse cargo em

nossa empresa..

a

b

c

d

e

Questão 28
Ao iniciar os trabalhos inerentes ao estágio junto ao Tribunal de
Contas do estado de Mato Grosso do Sul, o estagiário poderá
cumprimentar o presidente do órgão com a frase:

Vossa Alteza podeis confiar em mim, que exercerei meu estágio
com dignidade.

Sua Eminência pode confiar em mim, que exercerei meu estágio
com dignidade

Vossa Excelência pode confiar em mim, que exercerei meu estágio
com dignidade.

Meritíssimo, o senhor pode confiar em mim, que exercerei meu
estágio com dignidade.

Sua Senhoria podeis confiar em mim, que exercerei meu estágio
com dignidade.

a
b
c
d

Questão 29
Assinale a alternativa que preenche as lacunas do trecho a seguir, de
acordo com a norma padrão de concordância nominal. 
Não se deve crer em ___________________. Os estagiários com
___________________ chances de contratação são os mais
adequados ao perfil da empresa ou órgão. É ________________
resiliência e dedicação.

meia-verdades - bastante - necessária
meias-verdades - bastantes - necessário
meia-verdades - bastantes - necessário
meias-verdades - bastante - necessária



e meias-verdades - bastante - necessário

a
b
c
d

e

Questão 30
Quanto às regras de regência verbal, assinale a opção de acordo com
a norma culta.

Todos foram no local a fim de buscar informações mais precisas.
Ele assistiu o debate pela televisão.
O candidato visava ao cargo de estagiário naquela empresa.
Aquela empresa preferia mil vezes contratar pessoas mais

experientes do que jovens estagiários.
O cargo de que aspiramos neste órgão ainda não está disponível.

a

b

c

d

e

Questão 31
Assinale a opção correta quanto ao emprego do sinal indicativo de
crase.

Jovens estão a procura de uma vaga de estágio à fim de aprender
mais sobre o mercado de trabalho.

O candidato voltou à casa para buscar seu currículo e concorrer à
vaga no órgão público.

A moça entregou à funcionária os documentos necessários à
disputa pela vaga de estágio.

Ele esteve à um passo de conquistar o cargo à que pleiteava
desde o ano passado.

Muitos desistiram da vaga a qual visavam por preferência à
comodidade de outras atividades.

a
b
c
d
e

Questão 32
PARA RESPONDER A QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1
No primeiro quadrinho da tira, caso a segunda oração do período seja
transposta para a voz passiva analítica, teremos a forma:

Isso não é relatório que se possa se apresentar.
Isso não é relatório que apresente-se.
Isso não é relatório que devesse ser apresentado.
Isso não é relatório seja apresentado.
Isso não é relatório que tenha que se apresentar.

a

b

c

d

e

Questão 33
Assinale a alternativa em que a frase está correta quanto ao emprego
do pronome, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa.

Naquele momento, eu estava no corredor e, percorrendo ele, achei
o chefe da repartição.

O acontecimento ficou conhecido pelos demais funcionários, cujos
me ajudaram, apontando soluções.

Se tenho de fazer os relatórios, faço-lhes antes de terminar o
expediente, sendo claro e objetivo.

Ainda uso um objeto que as pessoas não usam mais: chamam-no,
com desdém, de telefone fixo.

Foi desagradável quando ele disse que celulares não foram feitos
para mim lhes usar durante o expediente.

a
b
c

d
e

Questão 34
Assinale a alternativa correta quanto à escrita das palavras
(ortografia).

Ele confeçou que era um previlégio trabalhar naquela repartição.
Todos achavam que meu mau foi sempre dormir de mais.
Não sabemos o por que de tanta falta de caprixo com os bens

móveis.
Nós passeiamos por toda aquela belícima região.
Ela quis que sua atitude evitasse a paralisação dos trabalhos.

a

b

c

d

e

Questão 35
Assinale a alternativa que atende à norma padrão de concordância
verbal.

Ainda existe pessoas que teimam em não se dedicar para alcançar
a excelência no que faz.

Mais de um estagiário estudaram no mesmo curso, e agora
disputam a mesma vaga.

Entre jovens entrevistados haviam poucos em posição mais
vantajosa do que outros.

Não se colocam facilmente em prática os aprendizados se não
forem realmente compreendidos.

Constataram-se em pesquisa que os brasileiros, de qualquer
classe social, não costuma ser proativo.

TEXTO BASE 2

Como funciona um estágio
 

Fazer um estágio é importante para testar áreas diferentes e aprender
como tudo funciona na prática. Dessa forma, aula é uma coisa,
trabalho é outra e não há nada melhor que um programa de estágio
para fazer a ponte entre os dois.
Esqueça essa história de que estagiários têm que fazer cafezinho.
Muito menos servir cafezinho. Um estágio é, por definição, um período
de aprendizado. É a melhor maneira de começar a descobrir o mundo
profissional, quando é possível testar (e errar) na prática.
Em 2016, havia 740 mil estudantes do ensino superior estagiando no
Brasil. É uma parcela (infelizmente) pequena dos cerca de 8 milhões
de universitários matriculados no país.
Mas estagiar segue sendo fundamental. É a chance que jovens têm de
experimentar diferentes setores, empresas e ambientes de trabalho
antes de se formarem, tudo com mais espaço para explorar. Além de
aprender muitas lições valiosas e se tornar um profissional melhor, o
estagiário amadurece, amplia seus horizontes, descobre as áreas com
que tem mais afinidade e se prepara para começar a vida de formado
com o pé direito.
Do mesmo jeito que há inúmeros tipos de organizações, indústrias e
setores, estágios também vêm em formas variadas:
responsabilidades, nível de exposição à liderança, interação com
áreas e possibilidade de efetivação variam muito entre uma
oportunidade e outra. Por isso é tão importante pesquisá-las e
entender melhor o que cada uma oferece.
Empresas de grande porte e órgãos do setor público, por exemplo,
costumam ter processos seletivos organizados em diversas etapas,
oferecer planos de desenvolvimento profissional estruturados e ter
data de início e fim para o período de estágio. Já empresas pequenas
e outros tipos de organizações podem abrir vagas conforme precisam,
empregar processos seletivos mais simples e oferecer uma dose
maior de autonomia.
A chave para encontrar um estágio que combine com seu perfil é
entender o que você quer naquele momento profissional para então
filtrar o que está disponível no mercado.
 

Disponível em: <https://guiadoestudante.abril.com.br/orientacao-
profissional/como-funciona-um-estagio-e-como-encontrar-a-vaga-

certa>. Acesso em: 04 janeiro 2019. (adaptado).

a

b
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d

e

Questão 36
PARA RESPONDER A QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 2
Ao se referir às variadas formas de estágios, no 5º parágrafo, o texto
assinala que essa atividade deve

ser pesquisada antes pelo interessado na vaga a fim de ele
entenda o que cada uma oferece e assim possa se adaptar melhor
aos diversos tipos de organizações, indústrias e setores.

replicar os conhecimentos aprendidos nos bancos escolares,
sendo necessariamente uma extensão da teoria já vista.

utilizar-se de um mesmo padrão em termos de procedimentos,
para que os estagiários tenham as mesmas experiências em setores e
órgãos diversificados.

ser essencialmente diferente do mercado de trabalho em si e do
conhecimento aprendido nas escolas e universidades, visto que o
estágio consiste em uma experiência única.

apresentar um projeto de proteção ao estagiário no que diz
respeito a seu nível de exposição à liderança e responsabilidades
assumidas.

a
b
c
d
e

Questão 37
PARA RESPONDER A QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 2
Assinale a alternativa em que as palavras estão acentuadas
obedecendo à mesma regra que determina a acentuação,
respectivamente, das palavras "estágio" (1º parágrafo) e "você" (7º
parágrafo).

último; têm
saúde; tórax
pôde; vatapá
fácil; também
história; fé

a
b

Questão 38
PARA RESPONDER A QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 2
Com relação aos tempos e modos verbais, a leitura do texto como um
todo permite afirmar que nele há a predominância do emprego do

pretérito imperfeito do subjuntivo.
presente do indicativo.



d
e

c imperativo afirmativo.
futuro do pretérito do indicativo.
futuro do subjuntivo.

a

b

c

d

e

Questão 39
PARA RESPONDER A QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 2
De acordo com as ideias do texto, depreende-se que a atividade de
estágio consiste em

um momento em que o estagiário deve aprender de tudo em
diversos órgãos públicos e empresas, inclusive as atividades mais
subservientes.

proporcionar ao jovem aprendiz uma oportunidade de aprender
com mais profundidade a teoria do mercado de trabalho em seus
diversos setores.

um período de aprendizado em que se descobre o mundo
profissional por meio de testes e erros que são, de certa forma,
aceitáveis na prática de estágio.

selecionar apenas jovens que se demonstrem como futuros
talentos a fim de que o mercado tenha mão de obra em potencial para
suas atividades mais diversas.

estabelecer em cada empresa ou órgão público uma cadeia
hierárquica bem definida, em que o estagiário compõe a base de
operações.

a

b

c

d

e

Questão 40
Assinale a opção correta quanto ao emprego dos sinais de pontuação.

Aos olhos da lei quem, contrata, um estagiário não está formando
um vínculo empregatício. Na prática a empresa, não lhe deve os
benefícios sociais previstos pela CLT, mas ainda tem uma série de
deveres a cumprir.

Aos olhos da lei, quem contrata um estagiário, não está formando
um vínculo empregatício. Na prática, a empresa não lhe deve os
benefícios sociais, previstos pela CLT. Mas ainda tem uma série de
deveres a cumprir.

Aos olhos da lei quem contrata um estagiário, não está formando
um vínculo empregatício. Na prática, a empresa não lhe deve os
benefícios sociais previstos pela CLT. Mas, ainda tem uma série de
deveres a cumprir.

Aos olhos da lei, quem contrata um estagiário não está formando
um vínculo empregatício. Na prática, a empresa, não lhe deve os
benefícios sociais previstos pela CLT, mas ainda tem uma série de
deveres, a cumprir.

Aos olhos da lei, quem contrata um estagiário não está formando
um vínculo empregatício. Na prática, a empresa não lhe deve os
benefícios sociais previstos pela CLT, mas ainda tem uma série de
deveres a cumprir.


