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Cargo: Diretor da Divisão de Recursos Humanos 
 
Língua Portuguesa 
 
01.  _____ dias não se consegue chegar _____ nenhuma das 
localidades _____ que os socorros se destinam. 
a) Há - à - a  
b) A - a - a  
c) À - à - a  
d) Há - a - a  
 
Leia o texto e responda à questão.  
 

O inquérito da Polícia Civil do Pará sobre a morte do 
casal de extrativistas, José Claudio Ribeiro da Silva e Maria do 
Espírito Santo, em maio, aponta como mandante do crime José 
Rodrigues Moreira, dono de terras no assentamento onde eles 
viviam.  

A Folha apurou que ele é suspeito de ter 
encomendado a morte para dois homens, cujos retratos 
falados já haviam sido divulgados no mês passado.  

O resultado das investigações deve ser divulgado 
oficialmente hoje. Os três devem ser indiciados sob suspeita de 
duplo homicídio triplamente qualificado.  
 
02. No trecho, o pronome relativo cujos refere-se: 
a) a Maria do Espírito Santo e José Claudio Ribeiro.  
b) a retratos falados.  
c) aos três indiciados.  
d) aos dois homens.  
 
03. A forma correta do verbo submeter-se, na 1a. pessoa do 
plural do imperativo afirmativo é: 
a) submetamo-nos  
b) submeta-se  
c) submete-te  
d) submetei-vos 
 
Leia os textos 1 e 2 e responda a questão.  
 

Texto 1 
Reino Protista 

 
 Neste reino estão incluídos os protozoários e as algas. 
Esses seres possuem células com núcleo bem definido pela 
presença de uma membrana nuclear. Os protozoários são 
organismos microscópicos unicelulares e incapazes de produzir 
seu próprio alimento. Eles podem ser de vida livre – como os 
paramécios – ou parasitas, como o tripanossoma e a ameba, 
que parasitam o intestino do homem.  
 
 

Texto 2 
Pac-protozoário 

 
Cientistas americanos criam videogame em que o protagonista 
é um ser vivo – um paramécio, microorganismo que está entre 
as criaturas mais primitivas da Terra.  
por Mila Burns  
Mario? Sonic? O gangster Niko, de GTA? Nenhum deles: o 
novo herói dos games é o paramécio, um microorganismo de 
apenas 0,02 centímetro que 34 foi transformado em 
protagonista de jogos criados por pesquisadores da 
Universidade Stanford, nos EUA.  
Funciona assim: o paramécio, que está vivo, fica nadando em 
um compartimento muito pequeno dentro de um microscópio. O 
microscópio envia imagens da criatura para um notebook no 
qual elas são fundidas com os gráficos do game.  
Você usa um joystick comum para jogar. Quando mexe a 
alavanca em uma direção, o pobre paramécio recebe um jato 
de ácido diclorofenoxiacético - um repelente que faz com que 

ele se desloque na direção que você indicou. Crueldade? "O 
paramécio é um microrganismo primitivo que não tem cérebro 
nem sente dor", diz o biólogo Ingmar Riedel-Kruse, criador dos 
jogos.  
Os games são inspirados em títulos clássicos. O Pac Mecium, 
por exemplo, é um clone do tradicional Pac Man - só que quem 
anda pelo labirinto é o paramécio. Em outro jogo, batizado de 
Pinball Biótico, o objetivo é impedir que a criatura alcance a 
parte de baixo da tela. Os cientistas também criaram um jogo 
de futebol e uma versão paramécia de Pong. Até que é 
divertido. Mas nada que vá tirar o sono dos irmãos Mario.  
 
04. Os dois textos tratam de aspectos relativos ao paramécio 
de maneira: 
a) semelhante, pois ambos têm como finalidade divulgar um 

jogo que permite explorar algumas propriedades desse 
organismo microscópico.  

b) diferente, pois o primeiro traz características do reino ao qual 
pertence esse organismo, enquanto o segundo informa 
sobre a maneira como ele é utilizado em um jogo.  

c) diferente, pois o primeiro apresenta o sistema de locomoção 
desse organismo, enquanto o segundo repudia o uso de 
microorganismos em jogos eletrônicos.  

d) semelhante, pois ambos foram produzidos por jornalistas, 
com o intuito de informar sobre a necessidade de controlar 
esse organismo. 

 
05. Eu não __________ a desobediência, embora ela me 
_________, portanto, não __________ comigo. 
a) premio - favoreça - contes  
b) premio - favorece - conta  
c) premio - favoreça - conta  
d) premeio - favoreça - contas 
 
Leia o texto e responda a questão.  
 
Manual com instruções para o jogo SUPER MARIO WORLD, 
versão para o Super Nintendo  
Mais fases  
Complete todas as cinco fases na Star Road achando chaves 
escondidas e fechaduras em todas elas. Feito isso, uma estrela 
aparecerá no meio que o levará a novas fases  
Escolher A Cor Do Yoshi  
Vá ao Star World e destrave os Yoshis vermelho, azul e 
amarelo. Depois, eles mudarão de cor de acordo com o Mário  
Com Fogo: Yoshi vermelho  
Com Capa: Yoshi azul  
Pequeno ou Grande: Aleatório (ou dependerá dos cascos 
comidos)  
Jogue novamente nos castelos  
Derrote o Browser  
Estrelas  
A cada milhão de pontos que você conseguir, uma estrela 
aparecerá na tela de “Choose a game” até o limite de 5. 
 
06. O uso dos verbos no modo imperativo afirmativo mostra a 
intenção de instruir a ação do leitor. Além disso, produz um 
efeito de: 
a) aconselhamento.  
b) imobilidade.  
c) afetividade.  
d) integração.  
 
07. Eis o lema _____ sempre obedecia: ódio _____ guerra e 
aversão _____ injustiças. 
a) à que - à - as  
b) à que - à - às  
c) a que - à - às  
d) a que - à - as  
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08. As palavras que são acentuadas, tendo em vista a mesma 
regra de acentuação, são: 
a) emergências - público.  
b) funcionários - obrigatórias.  
c) será - ótimo.  
d) futebolísticos - fazê-lo.  
 
Leia a regra ortográfica e responda à questão.  
 
REGRA:  
Devemos empregar "s" em todos os substantivos, terminados 
em -ão, derivados de verbos terminados em "-ender", "-verter" 
e "-pelir”  
  
09. O grupo de palavras que exemplifica essa regra é: 
a) compreender – compreensão; converter – conversão; 

confundir – confusão.  
b) expulsar – expulsão; aderir – adesão; contundir – contusão.  
c) pretender – pretensão; ascender – ascensão; expandir – 

expansão.  
d) suspender – suspensão; reverter – reversão; repelir – 

repulsão. 
 
Leia o texto e responda a questão.  
 

O maior peixe da terra 
 
 O maior peixe do mundo é o tubarão baleia, 
encontrado nos mares tropicais de todo o globo, podendo 
medir até 20 metros de comprimento. O bicho tem a cabeça 
achatada e corpo marrom ou cinza coberto por manchas claras. 
Apesar do tamanho, ele não é temido como o tubarão branco 
(astro do famoso filme de Spielberg que completou 25 anos em 
2000), pois se alimenta apenas de pequenos peixes, 
crustáceos e plâncton. Para isso, o peixão possui uma grande 
boca, que mantém aberta enquanto nada lentamente para 
filtrar o alimento da água.  
 
10. O trecho ―Apesar do tamanho, ele não é temido como o 
tubarão branco poderia ser substituído por  
a) Por causa do tamanho, ele não é temido como o tubarão 

branco.  
b) Apesar do tamanho, ele também é temido como o tubarão 

branco.  
c) Embora seja grande, ele não é temido como o tubarão 

branco.  
d) Devido ao seu tamanho, ele não é temido como o tubarão 

branco. 
 
11. A alternativa que apresenta classes de palavras cujos 
sentidos podem ser modificados pelo advérbio são: 
a) adjetivo - advérbio - verbo. 
b) verbo - interjeição - conjunção. 
c) conjunção - numeral - adjetivo. 
d) adjetivo - verbo - interjeição. 
  
12.  Das palavras abaixo, faz plural como "assombrações": 
a) perdão.  
b) bênção. 
c) alemão.  
d) cristão.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leia o texto e responda a questão.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. O título e a verticalidade das últimas palavras do poema 
podem ser associadas: 
a) ao tiro dado no pássaro.  
b) à forma do pássaro.  
c) à queda do pássaro.  
d) ao vôo do pássaro.  
 
14. "Enquanto punha o motor em movimento." O verbo 
destacado encontra-se no: 
a) Presente do subjuntivo.  
b) Pretérito mais-que-perfeito do subjuntivo.  
c) Presente do indicativo.  
d) Pretérito imperfeito do indicativo. 
 
15. Assinale a opção em que a palavra está incorretamente 
grafada: 
a) duquesa.  
b) magestade.  
c) gorjeta. 
d) francês. 
 
Leia o texto e responda a questão.  
 

Continho 
 
 Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho. 
Na soalheira danada de meio-dia, ele estava sentado na poeira 
do caminho, imaginando bobagem, quando passou um vigário 
a cavalo.  
— Você, aí, menino, para onde vai essa estrada?  
— Ela não vai não: nós é que vamos nela.  
— Engraçadinho duma figa! Como você se chama?  
— Eu não me chamo, não, os outros é que me chamam de Zé.  
 
16. O humor da história é construído: 
a) pela insistência do vigário em sua conversa com o menino.  
b) pelo uso que o menino fez dos verbos “ir” e “chamar-se”.  
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c) pelo uso de algumas palavras escritas no diminutivo.  
d) pela falta de diálogo existente entre vigários e meninos.  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Pelo disposto no art. 525 parágrafo único, alínea “a”, da 
Consolidação das Leis Trabalhistas, diz:  
Parágrafo único - Estão excluídos dessa proibição: Os 
delegados do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, 
especialmente designados pelo Ministro ou por quem o 
represente;”. Baseado no trecho acima pode-se afirmar que:  
 
a) Não existe a possibilidade de subordinação, pelo Ministério 

do Trabalho, da atribuição que lhe cabe, de interferir na 
administração do sindicato.  

b) Já não está em vigor a regra acima descrita, no parágrafo 
único, alínea “a”, ainda que não tenha sido ela 
expressamente revogada.  

c) Compete ao Presidente da República o exercício da 
competência prevista no art. 525, parágrafo único, alínea 
“a”.  

d) Permanece em vigor a prerrogativa prevista no art. 525, 
parágrafo único, alínea “a”.  

 
18. O empregado que falta ao trabalho constantemente, sem 
justificativa expressa, pode ter o se contrato de trabalho 
recindido por justa causa, classificando a conduta exposta em 
qual das opções abaixo: 
a) ato de improbidade. 
b) abandono de emprego. 
c) desídia. 
d) inconstância de conduta. 
 
19. A empregada doméstica, de acordo com a legislação 
vigente, além de férias anuais, também passou a ter alguns 
outros direitos, dos citados abaixo, qual condiz com o 
estabelecido pela legislação: 
a) pagamento do FGTS obrigatório e 14o salário. 
b) pagamento do FGTS facultativo 13o salário. 
c) pagamento do FGTS facultativo e 14o salário. 
d) pagamento do FGTS obrigatório e13o salário. 
 
20.  A convenção coletiva de trabalho (CCT) são acordos entre 
sindicatos de trabalhadores e empregadores que devem 
ocorrer uma vez por ano, na data-base de cada categoria de 
trabalho, pelo exposto, na falta de um sindicato representante a 
CCT somente pode ser celebrada: 
a) somente por sindicatos em qualquer hipótese.  
b) exclusivamente por federações. 
c) na falta dos respectivos sindicatos, será celebrada pelas 

federações e confederações. 
d) exclusivamente por confederações. 
 
21. Um Contrato de Trabalho é considerado o vínculo 
empregatíco entre o empregado e o empregador, onde as 
partes se comprometem a cumprir o estipulado no Contrato. A 
alternativa que contêm todos os elementos exigidos para que 
haja a integralidade do contrato de trabalho é: 
a) eficiência, continuidade, eventualidade e complexidade. 
b) continuidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação. 
c) eficiência, continuidade, onerosidade e subordinação. 
d) subordinação, continuidade, eventualidade e complexidade. 
 
22. A Constituição Federal veda expressamente o trabalho 
infantil, neste contexto, a idade mínima para o trabalho no 
Brasil, como regra geral, é de: 
a) a partir dos quatorze anos aos 16 anos, somente é 

autorizado o trabalho na condição de aprendiz. 
b) dezoito anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 

doze anos. 

c) quatorze anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 
doze anos. 

d) quatorze anos, tanto como empregado, como aprendiz. 
 
23. A suspensão visa disciplinar, resgatar o comportamento do 
empregado conforme as exigências da empresa, a suspensão 
de um empregado por mais de 30 dias consecutivos importa 
na: 
a) Rescisão do contrato de trabalho por culpa recíproca. 
b) Rescisão do contrato de trabalho por tempo de serviço. 
c) Rescisão indireta do contrato de trabalho por parte do 

empregado. 
d) Rescisão justa do contrato de trabalho. 
 
24. Conforme o art. 473 da CLT, um determinado empregado 
poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do 
salário até: 
a) para doar sangue, um dia a cada doze meses. 
b) em caso de falecimento do cônjuge, dois dias. 
c) em caso de nascimento de filho, nove dias. 
d) em virtude de casamento, dez dias consecutivos. 
 
25. O horário normal de trabalho do empregado durante o 
prazo do aviso prévio, em uma demissão sem justa causa 
realizada pelo empregador, será reduzido de: 
a) três horas diárias, com prejuízo do salário integral. 
b) uma hora diária, sem prejuízo do salário integral. 
c) duas horas diárias, sem prejuízo do salário integral. 
d) duas horas diárias, com prejuízo do salário integral. 
 
26. Pelo que estabelece a CLT, um empregado pode ter uma 
jornada de trabalho de no máximo 08 horas diárias, havendo 
um intervalo entre as jornadas de trabalho, Pede-se, o intervalo 
entre duas jornadas de trabalho mínimo segundo a Legislação 
Trabalhista é de: 
a) 11 horas. 
b) 03 horas. 
c) 02 horas. 
d) 06 horas. 
 
27. Considere as seguintes proposições: 
I - Sendo a onerosidade um dos elementos do contrato de 
trabalho, não se caracteriza a relação de emprego pelo fato de 
uma pessoa trabalhar como trabalhador rural, na fazenda de 
uma agroindústria, durante três meses, sem o recebimento de 
qualquer salário.  
II - As vantagens econômicas auferidas pelo empregado em 
decorrência do contrato de trabalho podem ser salariais ou não 
salariais. Exemplos das primeiras são o recebimento habitual 
de alimentação, de prêmio por atingir metas coletivas de 
produção e de adicional de insalubridade sendo exemplo das 
segundas, o custeio, pelo empregador, de plano de saúde para 
o empregado e sua família e a participação nos lucros, na 
forma da lei.  
III - As diárias recebidas por dia de viagem, mesmo em valor 
superior a 50% ao salário, não se integram ao salário do 
empregado, se este tiver obrigação de prestar contas dos 
valores efetivamente gastos com hospedagem e alimentação, 
devolvendo os valores que sobraram.  
IV - O pagamento dos adicionais de insalubridade e 
periculosidade pode ser suprimido se houver a eliminação do 
fator de risco, o que denota o caráter não salarial dessas 
parcelas.  
Assinale a alternativa correta:  
a) I, II, IV. 
b) II e IV.  
c) II e III.  
d) III e IV 
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28. Tendo em vista o princípio da irrenunciabilidade de direitos 
trabalhistas, é correto afirmar que se:  
a) veda tanto a renúncia quanto a transação na relação de 

trabalho.  
b) é a impossibilidade jurídica de privar o empregado de uma 

ou mais vantagens concedidas pelo Direito do Trabalho 
c) aceita a renúncia se formalizada por escrito.  
d) aceita a renúncia se o empregado for maior de 21 anos.  
 
29. O contrato de experiência é outra modalidade do contrato 
por prazo determinado cuja finalidade é permitir que o 
empregador perceba se o empregado tem aptidão para exercer 
a função para a qual foi contratado. Desta forma, é lícito afirmar 
que o contrato de experiência:  
a) poderá ser contratado por 90 (noventa) dias e prorrogado 

por mais 90 (noventa).  
b) poderá ser firmado por prazo não superior a 01 ano.  
c) não deve exceder a 90 dias, podendo sofrer uma única 

prorrogação dentro do prazo-limite, sendo 45 + 45 dias.  
d) poderá ser firmado por prazo não inferir a 02 anos, podendo 

ser prorrogado.  
 
30. Em todo contrato de trabalho, existe a cláusula que define o 
valor da remuneração recebida pelos serviços prestados a um 
empregador. No conceito de remuneração, é correto afirmar 
que:  
a) as gorjetas pagas por terceiros não compõem a 

remuneração.  
b) não são incluídos nos salários as ajudas de custo, bem 

como as diárias para viagem que não excedam 50% do 
salário percebido pelo empregado.  

c) o transporte fornecido pelo empregador, destinado ao 
deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso 
servido ou não por transporte público, é considerado 
salário.  

d) a assistência médica, fornecida pelo empregador prestada 
diretamente ou mediante seguro-saúde, é considerada 
salário.  

 
31. Justa causa é todo ato faltoso do empregado que faz 
desaparecer a confiança e a boa-fé existentes entre as partes, 
tornando indesejável o prosseguimento da relação 
empregatícia. Em se tratando de aplicação da justa causa, é 
correto afirmar que:  
a) quando decorrente de ato de improbidade, é válida desde 

que seja concedido o aviso prévio.  
b) quando decorrente de ato de indisciplina, é válida desde que 

seja concedido o aviso prévio.  
c) Os demitidos por justa causa não cumprem aviso-prévio e 

não tem direito ao FGTS e ao seguro-desemprego. 
d) quando decorrente de ato de desídia no desempenho das 

respectivas funções, é válida desde que seja concedido o 
aviso prévio.  

 
32. Considere as seguintes afirmações:  
I - é devido salário família ao trabalhador rural.  
II - Nas ações propostas por trabalhadores rurais antes da 
promulgação da Emenda Constitucional 28/00, não há 
incidência da prescrição quinquenal.  
III - O trabalho rural na lavoura, realizado entre as 20h de um 
dia e 4h do dia seguinte, deve ser remunerado com acréscimo 
de 25% sobre o valor da hora normal.  
IV - Durante o prazo do aviso prévio, se a rescisão tiver sido 
promovida pelo empregador, o empregado rural terá direito a 
um dia por semana, sem prejuízo do salário integral, para 
procurar outro trabalho. 
 
Assinale a alternativa correta:  
a) Todas as alternativas estão corretas.  
b) I, II e IV. 
 

c) I, III e IV. 
d) II, III e IV.  
 
33. A Constituição Federal claramente mostra a preocupação 
com a integridade física do ser humano, com a dignidade da 
pessoa humana. Ao tratar dos direitos sociais dos 
trabalhadores, a CF, veda: 
a) aos deficientes físicos o exercício de trabalho perigoso ou 

insalubre. 
b) aos menores de 16 anos o exercício de qualquer trabalho, 

inclusive na condição de aprendiz. 
c) qualquer diferença salarial por motivo do sexo. 
d) aos menores de 21 anos o exercício de trabalho noturno. 
 
34. As condições fixadas pela Constituição Federal para a 
aquisição da estabilidade pelos servidores públicos são: 
a) quatro anos de efetivo exercício, após nomeação para cargo 

de provimento efetivo, em virtude de concurso público; 
b) em virtude de concurso público, três anos de efetivo 

exercício após nomeação para cargo de provimento efetivo. 
c) dois anos de efetivo exercício, após nomeação para cargo 

de provimento efetivo, em virtude de concurso público. 
d) cinco anos de efetivo exercício, após nomeação para cargo 

de provimento em comissão. 
 
35. Na administração de recursos humanos o senso de 
persuasão: 
a) lidera com habilidade para se chegar aos melhores 

resultados para a organização. 
b) busca o envolvimento da equipe para, em conjunto, 

aumentar os resultados da organização. 
c) direciona as atividades da equipe de maneira coercitiva. 
d) cria condições para que os subordinados tenham atuação 

exemplar. 
 
36. O Tribunal de Contas da União é a instituição brasileira 
prevista na Constituição Federal para exercer a fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da 
União, tem sede no Distrito Federal e é integrado: 
a) por seis Ministros. 
b) por nove Ministros. 
c) por quatro Ministros. 
d) por dez Ministros. 
 
37. A contabilidade pública, segundo as especializações, 
divide-se em contabilidade: 
a) orçamentária, pública e industrial. 
b) municipal, estadual e federal. 
c) orçamentária, patrimonial e financeira. 
d) agrícola, financeira e pastoril. 
 
38. Nos termos da lei federal no. 4.320 de 17/03/64, a Lei do 
Orçamento conterá a discriminação da receita e da despesa, 
de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o 
programa de trabalho do Governo, obedecendo os princípios 
de: 
a) unidade, clareza e anualidade. 
b) programação, universalidade e clareza. 
c) planejamento, programação e controle. 
d) universalidade, anualidade e unidade. 
 
39. As principais etapas da elaboração dos instrumentos 
orçamentários, cuja atividade é a “indicação, pelas unidades 
operacionais, dos programas de trabalho a serem 
desenvolvidos, discriminando: funções, programas, projetos e 
atividades, códigos de despesa e fonte de recursos” 
corresponde à: 
a) intermediária. 
b) preliminar. 
c) final. 
d) conclusiva e final. 
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40. Dentro da Contabilidade Pública, na teoria e prática, tem 
definições como, “nas entidades de direito público interno e 
respectivas autarquias, a estruturação das contas é feita para 
atender à legislação relativa às normas de direito financeiro, 
normas gerais de orçamento e de contabilidade pública e são 
escrituradas nos seguintes sistemas”: 
a) industrial, patrimonial e tributário. 
b) patrimonial, de compensação, orçamentário e financeiro. 
c) industrial, fiscal e judiciário. 
d) tributário, social e judiciário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 




