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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Considere o texto a seguir e responda as duas próximas questões. 

 

Quincas Berro d’Água – Síntese da obra 

 

Em texto que serviu de prefácio para uma das inúmeras edições de A morte e a morte de 

Quincas Berro d’Água, Vinicius de Moraes elege a obra como a melhor novela da literatura 

brasileira. Opinião ratificada por muitos críticos, que consideram esta a obra-prima de Jorge 

Amado. 

O enredo trata do mistério da morte, ou das mortes, de Quincas Berro d’Água, um bêbado 

inveterado, rei da esbórnia, das mulatas e de todos os vagabundos da Bahia. Para desvendar esse 

mistério, ficamos sabendo que Quincas na verdade se chamava Joaquim Soares da Cunha, e até seus 

cinquenta anos era um respeitável e comedido funcionário da Mesa de Rendas Estadual. 

Mas o que levou um cidadão exemplar, de boa família, a passar por tamanha transformação? 

Esta é a pergunta que paira sobre a leitura dessa novela e cuja resposta o autor vai tecendo com 

maestria, revelando ao poucos as peripécias do personagem que se prestou a abandonar a família e 

levar uma vida desregrada, à margem de todas as convenções sociais. 

No desenrolar da história, um belo dia Quincas é encontrado morto na pocilga em que vivia 

e, avisada da morte, sua filha vê a oportunidade de resgatar o pai da vida indecente que levava, 

procurando com isso devolver a dignidade da família. Empenha-se então em promover um enterro 

digno ao morto, esperando com isso, pelo menos em memória, trazer de volta a real identidade do 

pai e cidadão de bem. 

 No entanto, o plano é frustrado com a chegada ao velório dos amigos mais íntimos de 

Quincas Berro d’Água, quatro cachaceiros como ele e que estão inconsoláveis com a morte do 

companheiro de tantas horas memoráveis. Assim, os amigos Curió, Negro Pastinha, Cabo Martim e 

Pé de Vento acabam fazendo o morto beber cachaça e o levam para uma última esbórnia. 

Segundo o relato do autor, o que se passou então é motivo de controvérsia e as dúvidas 

sobre a morte de Quincas até hoje geram certa confusão. Enquanto testemunhas do ocorrido narram 

detalhes absurdos, a família insiste na versão de uma morte tranquila e sem atropelos. 

Seja qual for a interpretação que se queira dar ao desfecho da história, a verdade está com 

Vinicius de Moraes quando disse no prefácio da obra que saímos da leitura desta novela com uma 

sensação de bem-estar físico e espiritual como só dão os prazeres do copo e da mesa, quando se está 

com sede ou com fome, e os da cama quando se ama.  

(Texto adaptado: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/quincas-berro-dagua-sintese-da-obra.htm) 
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01. Considere as seguintes afirmações: 

I. Vinicius de Moraes, autor da novela A morte e a morte de Quincas Berro d’Água, classifica a 

obra como a melhor novela da literatura brasileira.  

II. Quincas Berro d’Água, um bêbado inveterado, rei da esbórnia, das mulatas e de todos os 

vagabundos da Bahia, ao completar cinquenta anos é encontrado morto na pocilga em que vivia e, 

avisada da morte, sua filha vê a oportunidade de resgatar o pai da vida indecente que levava, 

procurando com isso devolver a dignidade da família.  

III. Na novela o personagem principal é encontrado morto, na oportunidade a filha empenha-se em 

promover um enterro digno ao pai, porém os amigos cachaceiros o levam para a última esbórnia.  

Em relação ao texto, está correto o que se afirma em 

A) I. 

B) II. 

C) III. 

D) II e III. 

 

02. Assinale a opção que apresenta sinônimos convenientes para as palavras “ratificada”, 

“comedido” e “resgatar” sem alterar significativamente os respectivos sentidos apresentados no 

texto. 

A) Validada, insolente, revogar. 

B) Corrigida, perturbado, endeusar. 

C) Alterada, moderado, enterrar. 

D) Confirmada, prudente, libertar. 

 

03. Leia os fragmentos retirados do romance Budapeste, de Chico Buarque. Assinale a alternativa 

em que o acento indicador de crase deverá ser retirado: 

A) Ética, leis de imprensa, responsabilidade penal, direitos autorais, advento da internet, era extenso 

o temário do encontro, à portas fechadas, num hotel soturno de Melbourne.  

B) Aspirei o ar da madrugada, saí à direita, hesitei, retornei, e ali estava de novo o casal, a me fazer 

sinais diante do The Asshole.  

C) Pisti regulava com meu filho, apesar de miúdo, e puxara à mãe no rosto largo com as maçãs 

saltadas, nos lábios finos, nos cabelos escorridos porém negros, no tom imperativo. 

D) Eu chegara a crer que me houvessem esquecido, até porque os pedidos que eu fazia à copa nunca 

mais chegavam. 
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04. Aponte a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas abaixo: 

I. Ela ficou calada, foi embora sem dizer __________.    

II. Alfredo não fez o trabalho ________ ficou doente. 

III. A reunião foi estafante e muitos ________ficaram sem respostas.  

A) Porque – porquê – por quês. 

B) Por quê – porque – porquês. 

C) Porque – porque – porquês. 

D) Por quê – porquê – porque. 

 

05. Assinale a alternativa abaixo em que a palavra tem mais letras do que fonemas: 

A) Livre. 

B) Chama. 

C) Floresta. 

D) Bispo. 

 

06. Assinale a alternativa incorreta quanto à divisão silábica: 

A)  Se-quên-cia. 

B) Pro-te-í-na. 

C) So-bre-ma-ne-i-ra. 

D) Cons-tru-ção. 

 

07. Assinale a alternativa que corresponde ao período de pontuação correta: 

A) Pedro que era um apóstolo de Cristo, deteve o mais longo pontificado da história.   

B) Pedro, que era um apóstolo de Cristo, deteve, o mais longo pontificado da história.   

C) Pedro, que era um apóstolo de Cristo, deteve o mais longo pontificado da história.   

D) Pedro, que era um apóstolo de Cristo deteve o mais longo pontificado da história.   

 

08. De acordo com as regras de acentuação, o grupo de palavras que foi acentuado pela mesma 

razão é: 

A) Baús, vocês, avós, gêmeos. 

B) Conteúdo, quiséssemos, nêutron, elétrons. 

C) Uísque, pegá-lo, júri, pós-graduação. 

D) Gaúcho, saímos, faísca, cafeína. 
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09. Assinale a alternativa que apresenta período composto por coordenação e contém uma oração 

coordenada sindética adversativa.  

A) Nem comprei a tênis, nem andei.  

B) Já que treinou, foi o vencedor. 

C) Madalena não sabe se usa óculos escuro ou passa protetor solar. 

D) Ele estudou muito para aquele concurso, contudo não obteve sucesso.  

 

10. Os fragmentos a seguir compõem um texto da Uol/VivaBem, mas estão desordenados. Enumere 

nos parênteses a ordem sequencial correta em que devem aparecer para compor um texto coeso e 

coerente. Coloque 1 no trecho inicial e assim sucessivamente. Na sequência assinale a opção 

correspondente. 

(   ) Apesar de ser complicado prever exatamente como será o futuro, já é possível vislumbrar como 

viverão os velhinhos num futuro próximo. O que já dá para adiantar é que não faltarão sensores e 

parafernálias para tornar a sua vida mais segura.  

(   ) Para envelhecer, basta estar vivo, certo? E isso tem ficado cada vez mais fácil. Ainda que o 

processo de envelhecimento seja (literalmente) doloroso para alguns, o aumento de dores nas juntas, 

não me deixa mentir, os avanços tecnológicos e da medicina estão fazendo a expectativa de vida 

disparar. 

(   ) E essa futura maior parcela da população precisará viver com qualidade. Para isso, empresas e 

pesquisadores estão cada vez mais de olho na população acima de 60 e já pensando, até em causa 

própria, em como melhorar a vida dessa considerável parcela da população. 

(  ) De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), os idosos representam, 

atualmente, 10% da população brasileira. A partir da década de 2030, teremos mais velhos do que 

jovens e, em 2050, a população acima dos 60 anos será o dobro do contingente de crianças e 

adolescentes com menos de 14 anos. 

A) 4, 1, 3, 2. 

B) 4, 3, 1, 2. 

C) 2, 1, 3, 4. 

D) 2, 3, 1, 4. 
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Raciocínio Lógico Matemático 

 

11. Número é um objeto da matemática usado para descrever quantidade, ordem ou medida. O 

conceito de número provavelmente foi um dos primeiros conceitos matemáticos assimilados pela 

humanidade no processo de contagem. Para tal, os números naturais eram um bom começo. Marque 

a alternativa em que aparecem somente números primos: 

A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15. 

B) 2 – 3 – 5 – 11 – 13 – 17 – 19 – 233 – 235 – 237 – 239 – 240 – 1250. 

C) 2 – 3 – 5 – 11 – 13 – 17 – 19 – 233 – 107 – 661 – 750 – 879 – 899. 

D) 2 – 3 – 5 – 11 – 13 – 17 – 19 – 233 – 29 – 31 – 107 – 109 – 281 – 661. 

 

12. Uma pessoa descontou um título com valor nominal de R$ 3.300,00 40 meses antes de seu 

vencimento e recebeu a quantia de R$ 1.320,00. Se, utilizado o desconto simples comercial 

(desconto simples por fora), assinale a alternativa que mostra corretamente a taxa mensal de 

desconto: 

A) i = 20%. 

B) i = 68%. 

C) i = 1,5 %. 

D) i = 2,4%. 

 

13. Um correntista recebeu R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) de uma pessoa que lhe devia. Ele 

pegou o valor e aplicou a juros compostos de 1,8% ao mês. Aplicado por 6 meses, qual será o 

montante no final desse período? 

A) Montante R$ 100.000,00. 

B) Montante R$ 3.561,30, aproximadamente. 

C) Montante R$ 250,00, aproximadamente. 

D) Montante R$ 1.780,76, aproximadamente. 
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14. Utilizando o sistema de medidas, há uma sequência quando relaciona-se do maior para o menor, 

sendo o Km a maior unidade empregada nesse estudo. Considerando o enunciado, a sequência 

correta será: 

A) Km – dam – hm – m – dm – cm – mm. 

B) Km – hm – dam – m – cm – dm – mm. 

C) Km – hm – dam – m – dm – cm – mm. 

D) Mm – dm – cm – m – dam – hm – Km. 

 

15. Do latim volūmen, o conceito de volume permite referir-se à corpulência ou ao vulto de algo. 

Refere-se à magnitude (ou grandeza) física que expressa a extensão de um corpo em três dimensões 

(comprimento, largura e altura). No Sistema Internacional (S.I.), a sua unidade é o metro cúbico 

(m³), sendo que 1m³ corresponde ao espaço ocupado por um cubo de 1m de aresta. Esse 1m³ refere-

se ao espaço que o cubo que possui 1m de aresta ocupa. Pode-se encontrar o volume multiplicando 

altura, largura e comprimento desse cubo. No entanto, não é somente o cubo que possui volume, 

outras figuras geométricas como o cone, o cilindro, a pirâmide, o paralelepípedo e os prismas, por 

exemplo, também possuem. Calcule o volume do prisma, apresentado abaixo, e assinale a 

alternativa que apresenta o volume correto: 

 

A) V= 360 m³. 

B) V= 1000m³. 

C) V = 240m³. 

D) V= 24m³. 
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Conhecimentos Gerais 

 

16. A reflexão do sociólogo destaca que, nos tempos atuais, as relações entre os indivíduos nas 

sociedades tendem a ser menos frequentes e menos duradouras. A fluidez dos vínculos, que marca a 

sociedade contemporânea, encontra-se inevitavelmente inserida nas próprias características da 

modernidade. É impossível fugir das consequências da globalização, com suas vertiginosas ondas 

de informação e de novas ideias. Tudo ocorre com intensa velocidade, o que também se reflete nas 

relações entre as pessoas. O sociólogo fundamenta seus conceitos em "relações líquidas", 

formulado, por exemplo, em Amor Líquido. Estamos falando de: 

A) Zygmunt Bauman (1925 – 2017). 

B) Alain Touraine (1925 - ...). 

C) Pierre Félix Bourdieu (1930 – 2002). 

D) Pierre Lévy (1956 - ... ). 

 

17. Em 1750 foi estabelecido o Tratado de Madrid entre portugueses e espanhóis. O tratado 

determinou que Portugal cederia a região da Colônia do Sacramento – atual Uruguai – à Espanha, 

em troca da cessão do território dos Sete Povos das Missões. Para concretizar o acordo, os povos 

Guaranis deveriam abandonar as sete aldeias da margem oriental do rio Uruguai. Os índios não 

aceitaram o tratado, e pegaram em armas para defender suas terras. Teve início, assim, a Guerra 

Guaranítica, que opôs os nativos a tropas espanholas e portuguesas. Nas alternativas abaixo, 

assinale aquela onde encontramos o líder indígena que se destacou e se transformou em mito na 

História dos Sete Povos das Missões: 

A) Vitorino Condá. 

B) Sepé Tiaraju. 

C) Raoni Metuktire. 

D) Mario Juruna. 

 

18. No ano de 1979 foi construído o monumento e símbolo municipal de Maravilha/SC. O símbolo 

foi oficializado pela Lei nº. 773. A estátua é feita com sucata e a obra é uma criação do artista 

plástico chapecoense Paulo Siqueira. O monumento e símbolo do município é conhecido como: 

A) A criança e o pássaro. 

B) A criança e sua cidade. 

C) Cidade das crianças.  

D) Liberdade das crianças. 
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19. A Organização das Nações Unidas - ONU designou que a partir do ano de 1975 em âmbito 

internacional, no dia 08 de março é comemorado: 

A) Dia Internacional da Consciência Negra. 

B) Dia Internacional da Ecologia. 

C) Dia Internacional da Mulher. 

D) Dia Internacional da Cruz Vermelha. 

 

20. Em julho de 1969 ocorreu a primeira alunissagem tripulada da história. O primeiro astronauta  a 

pisar na lua proferiu palavras que ficaram famosas “Este é um pequeno passo para um homem, um 

salto gigante para a humanidade”. A missão foi televisionada para a terra e até hoje gera 

controvérsias – teorias da conspiração falam que as imagens eram irreais, feitas em estúdios de 

cinema e que nunca nenhum homem foi à lua. Assinale a alternativa que apresenta o nome do 

primeiro homem a pisar na lua. 

A) Buzz Aldrin. 

B) Michael Collins. 

C) David Scott. 

D) Neil Alden Armstrong. 

 

Conhecimentos Específicos do Cargo 

 

21. O Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP é um documento histórico-laboral do trabalhador 

que reúne, entre outras informações, dados administrativos, registros ambientais e resultados de 

monitoração biológica, durante todo o período em que este exerceu suas atividades na respectiva 

empresa. Obrigatório a partir de 2004, o PPP é de extrema importância a todos os trabalhadores, em 

especial aos que trabalham ou já trabalharam expostos a agentes nocivos como periculosidade e 

insalubridade. Por ser um histórico das atividades, concentra todos os dados da vida laboral do 

trabalhador e pode ser solicitado sempre que for necessário. Nessa perspectiva, analise as 

afirmativas a seguir: 

I. O PPP tem por finalidade comprovar a ocorrência de acidente de trabalho perante a Previdência 

Social, devendo ser preenchido pelo sindicato da categoria. 

II. O PPP tem a finalidade de prover o trabalhador de meios de prova produzidos pelo empregador 

perante a Previdência Social, a outros órgãos públicos e aos sindicatos, de forma a garantir todo 

direito decorrente da relação de trabalho, seja ele individual, difuso ou coletivo.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Buzz_Aldrin
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III. Sua finalidade é comprovar as condições para habilitação de benefícios e serviços 

previdenciários, em particular, o benefício de aposentadoria especial. 

IV. Sua principal função é comprovar perante ao Ministério Público as condições de trabalho de 

uma pessoa para habilitá-la ou não aos benefícios trabalhistas, em especial ao adicional de 

insalubridade.  

Está correto apenas o que se afirma em: 

A) I, III, IV. 

B) II, III, IV. 

C) I, II, III, 

D) II, III.  

 

22. O Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, é um documento instituído 

pela Previdência Social. Esse Laudo Técnico é um documento conclusivo o qual possui a finalidade 

de documentar a existência ou não de agentes nocivos presentes no ambiente laboral, concluindo se 

há ensejo a Aposentadoria Especial ou não. Em relação ao LTCAT, assinale as alternativas abaixo 

com (V) verdadeiro ou (F) falso. 

(  ) Agentes Nocivos são compostos por agentes Físicos, Químicos e Ergométricos capazes de 

prejudicar a saúde do trabalhador. 

(   ) O LTCAT é um laudo que deve ser elaborado somente por Médico do Trabalho devidamente 

certificado.  

(  ) O Profissional responsável pela elaboração deste documento, deve zelar pela veracidade das 

informações.  

(   ) Conforme a Instrução Normativa INSS/PRESS nº. 77 de 2015, o LTCAT será revisado uma vez 

que houver alteração no ambiente laboral ou em sua organização.  

(    ) O LTCAT deve ser mantido em arquivo por 30 anos.  

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) F, F, V, V, F. 

B) V, F, F, V, F. 

C) V, V, F, F, V. 

D) F, V, V, F, V. 
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23. A jornada de trabalho é o período estabelecido no contrato de trabalho que deve ser cumprido 

pelo empregado. Essa jornada é acompanhada de intervalos que podem ser considerados como 

certos períodos que visam a retomar as energias do empregado, o que colabora para prevenção da 

saúde física e mental, evitando surgimento de doenças ocupacionais e a ocorrência de acidentes de 

trabalho. Nesse sentido, a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e suas atualizações, prevê os 

intervalos intrajornada e interjornada. Assinale a alternativa correta: 

A) Intervalo intrajornada, em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de seis horas, é 

obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 15 

minutos. 

B) Intervalo interjornada, é o período em que o colaborador tem que repousar entre duas jornadas 

de trabalho seguidas. 

C) Não excedendo de seis horas o trabalho, será obrigatório um intervalo intrajornada de 30 

minutos quando a duração do trabalho ultrapassar 4 horas. 

D) O artigo 66 da CLT dispõe que entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 12 

horas consecutivas para descanso. 

 

24. Plano de Cargos, Salários e de Carreira é uma ferramenta utilizada para determinar e sustentar 

as estruturas de cargos e salários de uma organização. Promove o equilíbrio interno e externo por 

meio da definição das atribuições, deveres e responsabilidades de cada cargo e, consequentemente, 

os seus respectivos níveis salariais. O Plano de Cargos e Salários contribui na cultura de retenção de 

talentos e auxilia a diminuir a rotatividade de funcionários. O Plano de Cargos e Salários traz alguns 

benefícios para as empresas, nesse sentido, analise as afirmativas a seguir: 

I. Define a política salarial e os modelos estratégicos de remuneração baseados em competências. 

II. Aumenta a insatisfação dos colaboradores devido aos privilégios destinados a alguns cargos. 

III. Equilibra os salários pagos com as práticas salariais compatíveis com o mercado e o segmento 

de atuação das organizações.  

IV. Diminui a produtividade, pela razão dos profissionais entenderem que o aumento do seu salário 

depende de seus resultados. 

Está correto apenas o que se afirma: 

A) I, II, III. 

B) II, III, IV. 

C) I, III. 

D) II, IV. 
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25. A Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, é um documento que serve para registrar um 

caso de acidente de trabalho ou doença ocupacional. Após acontecer o acidente de trabalho é 

necessário acionar o CAT para comunicar ao INSS que determinada pessoa sofreu acidente ou 

doença de trabalho. Sobre este tema, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) 

falso.  

(    ) Acidente de trabalho é o acidente que ocorre pelo exercício do trabalho quando estiver a 

serviço da empresa, que provoque lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou a 

redução da capacidade laborativa.  

(      ) O formulário do CAT é um documento preenchido pelo Serviço Especializado em Engenharia 

de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) da empresa com a finalidade de informar à 

Previdência Social os afastamentos por auxílio doença. 

(   ) Sempre que ocorre um acidente de trabalho, o CAT deve ser preenchido e enviado à 

Previdência Social, em até dois dias úteis da ocorrência.  

(    ) No acidente de trabalho que resulte  em morte do empregado, a empresa está dispensada de 

informar a ocorrência por meio do CAT.  

(     ) A empresa é obrigada a informar à Previdência Social todos os acidentes de trabalho com seus 

empregados, mesmo que não haja afastamento das atividades.  

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) F, F, V, V, V. 

B) V, F, F, F, V.  

C) F, V, V, F, F. 

D) V, V, F, F, V. 

 

26. Salete é responsável pelo setor de tributos de uma Prefeitura. Para trabalhar nessa função, 

recebe gratificação de função, além de ter salário fixo de R$ 2.500,00, e recebe gratificação por 

tempo de serviço. Assinale a alternativa correta das verbas que integram a remuneração de Salete: 

A) Salário e comissões. 

B) Salário e gratificação de função. 

C) Salário e premiações. 

D) Salário, gratificação de função e tempo de serviço. 
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27. Décimo Terceiro Salário, também conhecido como Gratificação de Natal, foi instituído em 

1962. Ele surgiu com o hábito que alguns empregadores tinham de pagar um salário a mais no final 

do ano como forma de recompensar os trabalhadores que prestaram um bom trabalho durante o ano. 

Passado algum tempo, o décimo terceiro salário passou a ser obrigatório, com a criação da Lei nº. 

4.090 de 1962. O décimo terceiro salário é um direito que o empregado adquire a cada mês 

trabalhado, mas é pago somente no final do ano. Assinale a alternativa correta:  

A) Para aqueles que trabalham na empresa há menos de um ano, o valor pago será de forma 

integral, independente do tempo de contratação.  

B) A fração de quatorze dias trabalhados no mês, já garante o direito ao benefício.   

C) A Lei determina que a primeira parcela do décimo terceiro salário deve ser paga entre o dia 1º de 

fevereiro até o dia 30 de novembro, contendo os descontos dos encargos devidos, como o INSS e o 

Imposto de Renda. 

D) Empregado afastado em benefício de Auxílio-doença ou Acidente de Trabalho, receberá da 

Previdência Social (INSS) as parcelas referentes ao décimo terceiro salário do período de 

afastamento.  

 

28. Floriano da Paz ocupa o cargo de Analista de Recursos Humanos na empresa XWY Importados 

LTDA. A folha de pagamento referente ao mês de junho/2019 é composta pelos seguintes 

proventos: Salário R$ 1.500,00; Gratificação de Função R$ 1.000,00; Horas Extras de 50% R$ 

300,00 e Descanso Semanal Remunerado (DSR) de R$ 50,00.  

Tabela de Contribuição Mensal – INSS 

Salário de Contribuição R$ Alíquota 

Até 1.751,81 8% 

De 1.751,82 a 2.919,72 9% 

De 2.919,73 até 5.839,45 11% 

A Base de Cálculo do INSS e a respectiva alíquota de incidência para o cálculo da contribuição a 

ser paga ao INSS será de: 

A) R$ 1.500,00; alíquota de 8%. 

B) R$ 2.850,00; alíquota de 9%. 

C) R$ 2.500,00; alíquota de 11%. 

D) R$ 1.850,00; alíquota de 9%. 
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29. Em relação as férias, considere a seguinte situação: Pedro é empregado da empresa KM 

Metalúrgica S/A, e cumpre uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, laboradas de segunda-

feira a sexta-feira das 7:30 às 17:48 com intervalo de duas horas para descanso intrajornada. A 

empresa pretende conceder férias para Pedro no mês de novembro deste ano. De acordo com a 

Consolidação das Leis de Trabalho – CLT e suas atualizações, assinale a alternativa correta: 

A) As férias não poderão iniciar 02 dias antecedentes a feriado, sábados e domingos. 

B) As férias serão pagas ao empregado no 5º dia útil. 

C) As férias poderão iniciar no dia 01 de novembro, independente do dia da semana. 

D) As férias poderão iniciar 05 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. 

 

30. Estabilidade provisória é o período em que o empregado tem seu emprego garantido, não 

podendo ser dispensado por vontade do empregador, salvo por justa causa. Analise as afirmativas a 

seguir: 

I. Empregada gestante, estabilidade provisória, a partir do terceiro mês de gestação até quatro meses 

após o parto.  

II. O segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantia de emprego pelo prazo de 12 meses, 

desde a alta do benefício previdenciário. 

III. O Ministério do Trabalho, com a intenção de assegurar garantia de emprego e salário, determina 

em Acordos e Convenções garantia ao empregado em vias de aposentadoria. 

IV. Empregado sindicalizado, não pode ser dispensado do emprego a partir do momento do registro 

de sua candidatura até doze meses após o final do seu mandato.  

Está correto apenas o que se afirma: 

A) I, II, IV. 

B) II, III, IV. 

C) II, IV. 

D) I, III. 

 

31. Recrutamento é um conjunto de atividades desenhadas para atrair candidatos qualificados para 

uma organização. Qualquer que seja a unidade envolvida na atividade de planejamento do 

recrutamento, é importante saber responder a perguntas básicas como: 

I. Por quê? A resposta virá por intermédio da necessidade da organização, de forma a descobrir se 

realmente há necessidade de recrutamento. 

II. Quem? A resposta virá por intermédio da necessidade da organização que indicará o perfil 

profissional desejado. 
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III. Como? A resposta está em como este recrutamento deverá ser feito. De que forma, maneira e 

circunstâncias as pessoas deverão ser recrutadas. 

IV. Onde? A resposta está na diversidade de locais onde se encontram disponíveis tais recursos 

humanos e onde a empresa deverá buscá-los de acordo com as suas necessidades. 

De acordo com as assertivas acima, na fase de planejamento do recrutamento, são perguntas 

básicas:  

A) I e II apenas.  

B) III e IV apenas. 

C) I apenas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

32. O recrutamento externo, em síntese, procura preencher a vaga existente com candidatos 

externos à organização, atraídos pelas técnicas de recrutamento. Assim, algumas vantagens do 

recrutamento externo são:  

I. Introduz sangue novo na organização. 

II. Enrique o patrimônio humano, pelo aporte de novos talentos e habilidades.  

III. Renova a cultura organizacional e a enriquece com novas aspirações.   

IV. Afeta negativamente a motivação dos atuais funcionários da organização. 

V. Reduz a fidelidade dos funcionários ao oferecer oportunidades a estranhos. 

Considerando as vantagens do recrutamento externo, é correto o que se afirma em: 

A) I e II apenas.  

B) I, II e III apenas. 

C) IV e V apenas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

33. No recrutamento interno tem-se o preenchimento das vagas e oportunidades pelos próprios 

colaboradores atuais, que são promovidos ou transferidos para novas oportunidades. Geralmente a 

empresa oferece uma carreira de oportunidades ao colaborador. Por outro lado, há algumas 

desvantagens da adoção do recrutamento interno: 

I. Pode bloquear a entrada de novas ideias, experiências e expectativas. 

II. Mantém quase inalterado o atual patrimônio humano da organização. 

III. Favorece a rotina atual de trabalho. 

IV. Mantém e conserva a cultura organizacional existente. 

Considerando as desvantagens do recrutamento interno, é correto o que se afirma em: 



Concurso Público - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 001/2019 

16 

Prova Analista de Recursos Humanos 

Universidade do Oeste de Santa Catarina 

A) I e II apenas.  

B) III e IV apenas. 

C) I apenas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

34. As recompensas oferecidas pela organização influenciam a satisfação dos seus funcionários.  

Ninguém trabalha de graça. Como parceiro da organização, cada funcionário está interessado em 

investir com trabalho, dedicação e esforço pessoal, com os seus conhecimentos e habilidades desde 

que receba uma retribuição adequada. As organizações estão interessadas em recompensas para as 

pessoas desde que delas possam receber contribuições ao alcance de seus objetivos, daí surgindo o 

conceito de remuneração total. Quais são os componentes da remuneração total? Assinale a 

assertiva correta: 

A) Remuneração básica (salário), incentivos salariais e benefícios. 

B) Remuneração básica (salário) e incentivos salariais. 

C) Remuneração básica (salário) e benefícios. 

D) Incentivos salariais e benefícios. 

 

35. Cargos e salários é um instrumento que permitirá à empresa a administração de seus recursos 

humanos na contratação, movimentações horizontais (méritos) e verticais (promoções) de seus 

profissionais e retenção de talentos da empresa. A definição de cargos e salários estabelecerá uma 

política salarial eficaz que permitirá a ascensão profissional dos colaboradores de acordo com suas 

aptidões e desempenhos; assim como subsidiará o desenvolvimento do plano de carreira. Assim, 

são alguns objetivos da administração de cargos e salários:  

I. Atrair e reter talentos na organização. 

II. Motivação e obtenção de engajamento do pessoal. 

III. Tratamento justo e equitativo às pessoas. 

IV. Aumento da produtividade e qualidade no trabalho. 

V. Ajudar no alcance dos objetivos organizacionais. 

Considerando os objetivos da administração de cargos e salários, é correto o que se afirma em: 

A) I e II apenas.  

B) I, II e III apenas. 

C) IV e V apenas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 
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36. Treinamento é a educação profissional que visa adaptar o homem ao trabalho em determinada 

empresa, preparando-o adequadamente para o exercício de um cargo, podendo ser aplicado a todos 

os níveis e setores da empresa. Algumas finalidades do treinamento são: 

I. Adequar a pessoa à cultura da empresa. 

II. Reduzir custos na busca por objetivos organizacionais. 

III. Adaptação das pessoas para lidar com a modernização da empresa. 

IV. Preparar pessoas para serem desligadas. 

V. Desfrutar da capacidade humana para adquirir novas habilidades e conhecimentos modificando 

comportamentos. 

Considerando as finalidades do treinamento, é correto o que se afirma em:  

A) I, II, III e IV apenas.  

B) II, III, IV e V apenas. 

C) Todas as assertivas estão corretas. 

D) I, II, III e V apenas. 

 

37. A avaliação de desempenho humano pode focar o cargo ocupado pela pessoa ou as 

competências que esta oferece à organização como contribuição ao sucesso organizacional. 

Independente do foco, a avaliação de desempenho deve proporcionar benefícios para a organização 

e para as pessoas, buscando atender algumas linhas básicas: 

I. A avaliação deve cobrir não somente o desempenho atual nas atividades, como também o alcance 

de metas e objetivos. 

II. A avaliação deve enfatizar o colaborador no cargo (de forma objetiva) e não a impressão a 

respeito dos hábitos pessoais observados no trabalho.  

III. A avaliação deve ser aceita por ambas as partes: avaliador e avaliado. Ambos devem estar de 

acordo que a avaliação deve trazer algum benefício para a organização e para o colaborador. 

IV. A avaliação de desempenho deve ser utilizada para melhorar a produtividade do colaborador 

dentro da organização, tornando-o mais bem equipado para produzir com eficiência e eficácia.  

Considerando as linhas básicas da avaliação de desempenho humano, é correto o que se afirma em: 

A) I e II apenas.  

B) III e IV apenas. 

C) I apenas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 
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38. Avaliação do desempenho humano é o processo de rever a atividade produtiva passada para 

avaliar a contribuição que os indivíduos fizeram para o alcance dos objetivos do sistema 

administrativo. Os principais pontos fracos do processo de avaliação de desempenho são:  

I. Quando as pessoas envolvidas na avaliação do desempenho a percebem como uma situação de 

recompensa ou punição pelo desempenho passado. 

II. Quando a ênfase do processo repousa mais sobre o preenchimento de formulários do que sobre a 

avaliação crítica e objetiva do desempenho. 

III. Quando as pessoas avaliadas percebem o processo como justo. 

IV. Quando os comentários desfavoráveis do avaliador conduzem a uma reação negativa e de não-

aceitação do avaliado. 

V. Quando a avaliação é inócua, ou seja, quando está baseada em fatores de avaliação que não 

conduzem a nada e não agregam valor a ninguém. 

Considerando os pontos fracos do processo de avaliação de desempenho, é correto o que se afirma 

em: 

A) I, II e III apenas.  

B) I, II, III e IV apenas. 

C) I, II, IV e V apenas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

39. Descrever um cargo significa relacionar o que o ocupante faz, como faz, onde faz e por que faz. 

A descrição do cargo é narrativa e expositiva e se preocupa com o conteúdo do cargo. Feita a 

descrição vem a análise, que aborda os aspectos extrínsecos ao cargo. Os principais objetivos da 

descrição e análise de cargos são os seguintes:  

I. Subsídios ao recrutamento: definição do mercado de RH onde se deverão recrutar dados para a 

elaboração de anúncios ou técnicas de recrutamento. 

II. Subsídios à seleção de pessoal: perfil e características do ocupante do cargo, requisitos exigidos, 

definição da bateria de testes, provas, etc. 

III. Material para o treinamento: conteúdo dos programas de treinamento, conhecimentos, 

habilidades e atitudes exigidos ao ocupante.  

IV. Base para a avaliação e classificação de cargos: fatores de especificações para serem utilizados 

como fatores de avaliação de cargos, escolha de cargos referenciais para pesquisa de salários, etc. 

V. Avaliação do desempenho: definição de critérios e padrões de desempenho para avaliar os 

ocupantes, metas e resultados a serem alcançados, etc.  

Considerando os objetivos da descrição e análise de cargos, é correto o que se afirma em: 
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A) I, II e III apenas.  

B) I, II e IV apenas. 

C) III, IV e V apenas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

40. Analisar um cargo significa detalhar o que o cargo exige do seu ocupante. A análise é feita a 

partir da descrição do cargo e se preocupa com as especificações do cargo em relação ao ocupante 

que deverá preenchê-lo. Para que a análise de cargos tenha uma base concreta de comparação ela 

precisa fundamentar-se em fatores de especificação. Em relação aos principais fatores de 

especificação utilizados nas organizações, assinale a alternativa que contemple todos os principais 

fatores de especificação: 

A) Requisitos mentais, requisitos físicos, responsabilidades e condições de trabalho. 

B) Requisitos mentais, requisitos físicos e responsabilidades. 

C) Requisitos mentais, responsabilidades e condições de trabalho. 

D) Requisitos físicos, responsabilidades e condições de trabalho. 

 

 

 

 


