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PORTUGUÊS 

 
Leia a tirinha para responder as questões de 01 a 03: 
 

 
 

QUESTÃO 01 
No primeiro quadrinho, a palavra ideias aparece acentuada, pois 
a tirinha foi produzida antes da reforma ortográfica. De acordo 
com as novas regras de acentuação, marque o item em que há 
erro na acentuação da palavra: 
 
A) O pêlo do gato era macio e brilhante; 
B) A pressa é a paranoia do século; 
C) Muitos creem que o dinheiro é o remédio para todos os males; 
D) Eu averiguo sempre meus atos, para não cometer erros; 
E) Ela para para cumprimentar o público. 
 

QUESTÃO 02 

No terceiro quadrinho “Não seria maravilhoso se as bibliotecas 
fossem mais importantes do que os bancos?” 
A palavra grifada exerce função morfológica de: 
 
A) Pronome apassivador; 
B) Pronome reflexivo; 
C) Conjunção subordinada adverbial condicional; 
D) Conjunção integrante; 
E) Pronome reflexivo. 
 

QUESTÃO 03 

Os verbos apreciar (apreciem), no segundo quadrinho, e ser 
(seria), no terceiro quadrinho, aparecem, respectivamente, 
conjugados no tempo e modo: 
 
A) Pretérito perfeito do indicativo e futuro do pretérito do 

indicativo; 
B) Presente do subjuntivo e futuro do pretérito do indicativo; 
C) Presente do subjuntivo e futuro do subjuntivo; 
D) Pretérito perfeito do subjuntivo e futuro do indicativo; 
E) Pretérito imperfeito do indicativo e futuro do pretérito do 

indicativo. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 04 

Marque o item em que há desvio da norma padrão: 
 
A) “Foi um dos poucos no seu tempo que reconheceu a 

originalidade e importância da literatura brasileira.” (Júlio 
Ribeiro); 

B) Batiam oito horas quando ela abriu a janela do quarto; 
C) O respeito aos pais é importante, mas nem todos têm 

obedecido este preceito; 
D) Os pintores não trouxeram o quadro consigo; 
E) Entregar-te-ei o convite pessoalmente. 
 

QUESTÃO 05 

Assinale a opção em que há erro na separação silábica de algum 
vocábulo: 
 
A) Ab-rup- te- la, guer-ra , ca-a- tin-ga; 
B) Tugs-tê-nio, felds-pa-to, cons-ci-en-te; 
C) Bi-sa-vó, trans-a-tlân-ti-co, cis-pla-tino; 
D) Cons-pi-ra-ção, ru-a, á-gua; 
E) Gno-mo, sub-li-nhar, sub-lo-car. 
 

ANOTAÇÕES 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 06 

Uma urna possui 5 bolas, sendo 2 amarelas e 3 verdes. A chance 
de retirar uma bola dessa urna e ela ser verde é: 
 
A) 0,2; 
B) 0,3; 
C) 0,4; 
D) 0,5; 
E) 0,6. 
 

QUESTÃO 07 

A quantidade de números múltiplos de 5 que existem entre 100 e 
1000 é. 
 
A) 144; 
B) 162; 
C) 180; 
D) 360; 
E) 380. 
 

QUESTÃO 08 

A diagonal de um quadrado mede 6cm. O perímetro desse 
quadrado mede: 
 

A) 12 √  cm²; 

B) 20 √  cm²; 

C) 22 √  cm²; 
D) 24 cm²; 
E) 36 cm². 
 

QUESTÃO 09 

A soma dos 20 primeiros termos da sequência: (1, 3, 5, 7, 9 ...)  é 
igual a: 
 
A) 200; 
B) 281; 
C) 329; 
D) 400; 
E) 421. 
 

QUESTÃO 10 

Se o lado de um quadrado de um quadrado for triplicado 
podemos dizer que a razão entre as áreas do menor e do maior 
quadrado é: 
 
A) 1/3; 
B) 1/6; 
C) 1/9; 
D) 1/12; 
E) 1/15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Teve início no mês de agosto de 2012, no Brasil, um dos 
julgamentos mais aguardados do país. O esquema, considerado 
pelo Procurador Geral da República o mais atrevido e 
escandaloso esquema de corrupção e desvio de dinheiro público 
deflagrado no Brasil, ficou conhecido como “Mensalão”. Assinale 
a alternativa que indica o Tribunal do país responsável pelo 
julgamento do “Mensalão”: 
 

A) Superior Tribunal de Justiça – STJ; 
B) Superior Tribunal Militar – STM; 
C) Tribunal Superior Eleitoral – TSE; 
D) Tribunal Superior do Trabalho – TST; 
E) Supremo Tribunal Federal – STF. 
 

QUESTÃO 12 

Aponte a alternativa que indica corretamente o nome do atual 
Vice-Governador do Estado do Ceará: 
 

A) Domingos Gomes de Aguiar Filho; 
B) Cid Ferreira Gomes; 
C) Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra; 
D) Lúcio Gonçalo de Alcântara; 
E) Ciro Ferreira Gomes. 
 

QUESTÃO 13 

Os eventos esportivos mundiais trazem boas expectativas para a 
Economia dos países-sede. Contudo, o país que sediou as 
Olimpíadas de 2012, teve às vésperas da abertura dos Jogos 
Olímpicos queda de 0,7% na Economia, entre abril e junho, 
segundo o Escritório Nacional de Estatísticas local (Fonte: 
Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC). Indique a opção que 
informa corretamente o País que sediou os Jogos Olímpicos de 
2012:  
 

A) Alemanha; 
B) Inglaterra; 
C) Londres; 
D) França; 
E) Brasil. 
 

QUESTÃO 14 

Assinale a alternativa que demonstra corretamente o nome dos 
atuais Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal no Brasil, respectivamente: 
 

A) José Sarney e Aloísio Mercadante; 
B) Álvaro Dias e José Sarney; 
C) Pedro Taques e José Sarney; 
D) José Sarney e Marcos Valério; 
E) Marco Maia e José Sarney. 
 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa que indica corretamente o nome do atual 
Presidente da França: 
 

A) François Mitterrand; 
B) François Hollande; 
C) Sílvio Berlusconi; 
D) Nicolas Sarkozy; 
E) Jacques Chirac. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

As atividades da Relação Trabalhista estão cercadas de funções 
importantes que devem ser observadas de forma legal, atentar 
para essas obrigações permitirá que a empresa e o empregado 
possam evitar multas, transtornos operacionais e transmitir mais 
confiança e segurança na relação de trabalho. Marque a opção 
em que NÃO são Rotinas Trabalhistas: 
 
A) Admissão; Folha de Pagamento; Tabela INSS; 
B) Fiscalização; Cálculo Prático de Férias; Tabela IRRF; 
C) Cálculo Prático de Salário; Cálculo Prático de INSS; Tabela de 

Incidência Trabalhista; 
D) Cálculo Prático de IRRF; Cálculo Prático de Horas Extras;  

Relação de Salários Mínimos; 
E) Gratificação Mensal; Exoneração de Cargo; Elemento de 

Despesa. 
 

QUESTÃO 17 

São Direitos do Trabalhador, EXCETO: 
 
A) Décimo Terceiro Salário pago da seguinte forma: metade até o 

dia 30 de novembro de cada ano, e a outra metade até 20 de 
dezembro; 

B) Carteira de Trabalho devidamente assinada e anotada após 3 
dias de trabalho; 

C) Férias de 30 dias. Nos primeiros 12 meses de trabalho, o 
empregado adquire o direito às férias. Nos 12 meses 
seguintes o empregador deve, obrigatoriamente, conceder os 
30 dias de férias do empregado. Quem escolhe quando o 
empregado tira férias é o empregador; 

D) Jornada de trabalho fixada em lei, de oito horas diárias ou 
quarenta e quatro semanais; 

E) Adicional noturno de 20% no período compreendido entre as 
22:00 de um dia e 5:00 do outro, sendo a hora noturna de 52 
minutos. 

 

QUESTÃO 18 

Em relação Avaliação Funcional, marque a opção que relata sua 
definição: 
 
A) Determina se um segmento corporal ou articulação desvia-se 

de um alinhamento postural ideal. 
B) É um processo onde se avalia a funcionalidade de alguém ou 

alguma coisa. 
C) É importante verificar as alterações de tempos em tempos 

para certificar-se dos dados. 
D) É uma avaliação realizada por um fisioterapeuta, onde o 

individuo é inspecionado globalmente, numa vista anterior, 
posterior e lateral. 

E) Pode ser definida como a identificação e mensuração das 
ações que os colaboradores de uma organização realizaram 
durante determinado período. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 19 

Marque a opção que conceitua Acidente de Trabalho: 
 
A) É um evento inesperado e quase sempre indesejável que 

causa danos pessoais, materiais (danos ao patrimônio), danos 
financeiros e que ocorre de modo não intencional; 

B) É aquele que ocorre antes do exercício de atividade a serviço 
da empresa e provoca lesão corporal ou perturbação 
funcional, que pode causar a perda ou a redução permanente 
ou temporária da capacidade para o trabalho; 

C) É um acontecimento imprevisto, ocorre por causa de um 
descuido, mas que não é caso grave; 

D) Imprevisível que modifica o desenrolar esperado e normal de 
uma ação e provoca uma interrupção sentida geralmente 
como inconveniente; 

E) É aquele que ocorre no exercício de atividade a serviço da 
empresa e provoca lesão corporal ou perturbação funcional, 
que pode causar a morte, a perda ou a redução permanente 
ou temporária da capacidade para o trabalho. 

 

QUESTÃO 20 

Como sabemos que as Doenças Profissionais e as Doenças do 
Trabalho são Acidentes do Trabalho. Marque SOMENTE a opção 
que conceitua Doença Profissional: 
 
A) É aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do 

trabalho, peculiar a uma determinada atividade. Não é 
provocada pelo meio ambiente propriamente dito, mas sim 
pelo exercício de uma função; 

B) É designação de várias doenças que causam alterações na 
saúde do trabalhador, provocadas por fatores relacionados 
com o ambiente de trabalho; 

C) É aquela provocada pelo meio ambiente propriamente dito e 
pelo exercício de uma função; 

D) Pode ser definida como a identificação e mensuração das 
ações que os colaboradores de uma organização realizaram 
durante determinado período; 

E) Com ênfase no desempenho futuro, identifica as 
potencialidades do avaliado que facilitarão o desenvolvimento 
de tarefas e atividades que lhe serão atribuídas. 

 

QUESTÃO 21 

Agora, marque a opção que define Doenças do Trabalho: 
 
A) Consiste na ideia de que os fundamentos da ordem sindical 

devem basear-se em princípios de liberdade e democracia, 
opondo-se à orientação corporativista, sem interferência da 
legislação estatal; 

B) É aquela adquirida ou desencadeada antes das suas funções 
de trabalho; 

C) É aquela adquirida ou desencadeada em função de condições 
especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione 
diretamente; 

D) Impacto continuado de rápidas e profundas transformações; 
E) Estende-se por todos os setores de uma organização 

empresarial. 
 
 
 
 
 
 



80202 – AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS 

Página 4 de 8 

QUESTÃO 22 

Não são doenças do trabalho, EXCETO: 
 
A) As doenças degenerativas; 
B) As inerentes ao grupo etário; 
C) As que não produzam incapacidade para o trabalho; 
D) A doença profissional ou do trabalho, produzida ou 

desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a 
determinada atividade;  

E) As doenças endêmicas adquiridas por segurados habitantes 
de uma região em que elas se desenvolvam, salvo 
comprovação de que são resultantes de exposição ou contato 
direto determinado pela natureza do trabalho. 

 

QUESTÃO 23 

Marque o que NÃO é considerado Acidente de Trabalho: 
 
A) O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a 

causa única, haja contribuído diretamente para a morte do 
segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o 
trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para 
sua recuperação; 

B) O acidente sofrido no local e horário de trabalho; 
C) A doença proveniente de contaminação acidental do 

empregado no exercício de sua atividade; 
D) O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local de 

trabalho; 
E) Acidente típico, que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço 

da empresa; 
 

QUESTÃO 24 

As vítimas de acidentes do trabalho ou portadores de doenças 
profissionais ou do trabalho recebem os seguintes benefícios, 
EXCETO: 
 
A) Auxílio-doença acidentário; 
B) Auxílio-acidente; 
C) Auxílio-creche (para crianças até 7 anos de idade); 
D) Aposentadoria por invalidez acidentária; 
E) Pensão por morte. 
 

QUESTÃO 25 

Auxílio-doença acidentário, marque a opção que relata seu 
conceito: 
 
A) O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado 

que ficar acometido de incapacidade total e temporária para o 
trabalho por mais de 15 dias consecutivos; 

B) O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado 
que ficar acometido de incapacidade total e temporária para o 
trabalho por mais de 20 dias consecutivos; 

C) O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado 
que ficar acometido de incapacidade total e temporária para o 
trabalho por mais de 10 dias consecutivos; 

D) O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado 
que ficar acometido de incapacidade total e temporária para o 
trabalho por mais de 25 dias consecutivos; 

E) O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado 
que ficar acometido de incapacidade total e temporária para o 
trabalho por mais de 7 dias consecutivos. 

 
 

QUESTÃO 26 

Auxílio-acidente, marque a opção que o define: 
 
A) O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após as 

consolidações das lesões, não resultarem sequelas que 
impliquem na existência de incapacidade; 

B) O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após as 
consolidações das lesões, impliquem na capacidade laborativa 
parcial e permanente; 

C) É devido às seguradas empregadas, trabalhadoras avulsas,  
empregadas domésticas, contribuintes individuais, facultativas 
e seguradas especiais, por ocasião do parto, inclusive o 
natimorto, aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial 
para fins de adoção; 

D) O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após as 
consolidações das lesões, resultarem sequelas que impliquem 
na existência de incapacidade laborativa parcial e permanente, 
havendo, portanto, redução da capacidade para o trabalho que 
habitualmente exercia; 

E) É um benefício integrante da seguridade social que tem por 
objetivo, além de prover assistência financeira temporária ao 
trabalhador desempregado sem justa causa, auxiliá-lo na 
manutenção e na busca de emprego, promovendo para tanto, 
ações integradas de orientação, recolocação e qualificação 
profissional. 

 

QUESTÃO 27 

Sabemos que o CAT é a “Comunicação de Acidentes do 
Trabalho”, agora marque a opção que o conceitua: 
 
A) É um documento apresentado ao empregador, por meio do 

qual se comunica, de maneira formal, a ocorrência de um 
acidente do trabalho ou de doenças profissionais ou do 
trabalho; 

B) É o documento apresentado ao INSS, por meio do qual se 
comunica, de maneira formal, a ocorrência de um acidente do 
trabalho ou de doenças profissionais ou do trabalho; 

C) É um documento apresentado pelo empregador ao 
empregado, de maneira formal, a ocorrência de acidente do 
trabalho ou de doenças profissionais ou do trabalho; 

D) É um documento apresentado à família do empregado, de 
maneira formal, a ocorrência de acidente do trabalho ou de 
doenças profissionais ou do trabalho; 

E) É a função responsável pela comunicação efetiva entre 
integrantes de uma organização. Setor relativamente jovem, a 
comunicação interna baseia-se nas teorias e práticas de 
profissões relacionadas, como jornalismo, relações públicas, 
marketing e recursos humanos, entre outras. 
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QUESTÃO 28 

Marque a opção que define Cargos em Comissão. 
 
A) São aqueles destinados ao livre provimento e exoneração, de 

caráter provisório, destinando-se apenas às atribuições de 
direção, chefia e assessoramento, podendo recair ou não em 
servidor do Estado; 

B) São unidades de trabalho que requer certa habilidade mental 
ou física para determinado fim; 

C) É um conjunto de tarefas e responsabilidades atribuídas a um 
cargo; 

D)    É uma composição de funções ou atividades equivalentes 
em relação às tarefas a serem desempenhadas, o qual é 
definido estrategicamente na busca da eficiência da 
organização; 

E)   É um instrumento que será usado em vários trabalhos da 
empresa desde recrutamento de pessoal até análise do 
quadro de distribuição do trabalho. 

 

QUESTÃO 29 

A investidura em cargo público, de acordo com o artigo 7º da lei 
nº 8112/90, acontece: 
 
A) Com a posse que ocorrerá no prazo de 10 dias, contados da 

publicação do ato de provimento; 
B) Com a posse que ocorrerá no prazo de 15 dias, contados da 

publicação do ato de provimento; 
C) Com a posse que ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da 

publicação do ato de provimento; 
D) Com a posse que ocorrerá no prazo de 25 dias, contados da 

publicação do ato de provimento; 
E) Com a posse que ocorrerá no prazo de 20 dias, contados da 

publicação do ato de provimento. 
 

QUESTÃO 30 

Contrato por prazo determinado, marque a somente a opção que 
o define. 
 
A) É o contrato de trabalho que não tem datas de início e término 

antecipadamente combinadas entre o trabalhador e o 
empregador; 

B) É a relação existente entre o empregado e o empregador, 
assim há um contrato que consta a prestação de serviços 
dada; 

C) Esse contrato não tem um prazo para acabar; 
D) É o de analisar as qualidades profissionais e habilidades do 

funcionário e, também, mostrar ao indivíduo como a empresa 
trabalha e as vantagens oferecidas por ela; 

E) É o contrato de trabalho que tem datas de início e término 
antecipadamente combinadas entre o trabalhador e o 
empregador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 31 

Definindo Remuneração, marque a opção correta: 
 
A) É o conjunto de vantagens habitualmente atribuídas ao 

empregador, em contrapartida de serviços aos empregados, 
em quantia suficiente para satisfazer as necessidades próprias 
e da família; 

B) É devido às seguradas empregadas, trabalhadoras avulsas,  
empregadas domésticas, contribuintes individuais, facultativas 
e seguradas especiais, por ocasião do parto, inclusive o 
natimorto, aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial 
para fins de adoção; 

C) É o conjunto de retribuições recebidas habitualmente pelo 
empregado pela prestação de serviços, seja em dinheiro ou 
em utilidade, provenientes do empregador ou de terceiros, 
mas decorrentes do contrato de trabalho, de modo a satisfazer 
suas necessidades básicas e de sua família; 

D) Benefício pago aos segurados empregados, exceto os 
domésticos, e aos trabalhadores avulsos; 

E) É alinhar as suas políticas com a estratégia da organização. 
 

QUESTÃO 32 

A remuneração é formada por dois grupos de salários. Quais são 
eles? 
 
A) Salário Fixo e Salário Flexível; 
B) Salário Fixo e Salário Mérito; 
C) Salário Fixo e Salário Propício; 
D) Salário Fixo e Salário Variável; 
E) Salário Fixo e Salário Sistêmico. 
 

QUESTÃO 33 

Marque a opção que define Dissídio Coletivo: 
 
A) É uma espécie de ação coletiva conferida a determinados 

entes coletivos, geralmente os sindicatos, para a defesa dos 
interesses cujos titulares materiais não são pessoas 
individualmente consideradas, mas sim grupos ou categorias 
econômicas, profissionais ou diferenciadas, visando à criação 
ou interpretação de normas que irão incidir no âmbito dessas 
mesmas categorias; 

B) É uma entidade social, propositadamente coordenada, 
gozando de fronteiras delimitadas, que funciona numa base 
relativamente contínua, tendo em vista a realização de 
objetivos; 

C) É constituída pelas regras e os procedimentos que as 
organizações têm para orientar o comportamento dos seus 
membros, e pelas suas normas escritas; 

D) Diz respeito a todas as decisões e ações de gestão que 
afetam a relação entre as organizações e os seus 
empregados; 

E) É cada vez mais chamado a intervir em áreas organizacionais 
que até aos anos setenta lhe estavam vedadas. 
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QUESTÃO 34 

Seguindo a classificação adotada por Carlos Henrique Bezerra 
Leite, podemos classificar os dissídios coletivos em cinco formas. 
Marque a opção CORRETA: 
 
A) Psicológicos, Secundários, Financeira, Marketing e 

Retributivo; 
B) Objetivo, Produto, Mercado, Estratégia e Táctica; 
C) Secundários, Financeira, Produto, Mercado e Estratégia; 
D) Jurídicos, Originários ou iniciais, Financeira, Marketing e 

Retributivo; 
E) Econômicos, Jurídicos, Originários ou iniciais, Revisionais e 

Extensão. 
 

QUESTÃO 35 

Conceituando Dissídio Individual, marque a opção correta. 
 
A) É a rede de relações sociais e pessoais que não é 

estabelecida ou requerida pela estrutura formal. Surge da 
interação social das pessoas, se desenvolvendo naturalmente 
quando as pessoas se reúnem; 

B) É o processo judicial através do qual o Estado concilia ou 
decide os litígios entre empregado e empregador 
singularmente considerados. A finalidade da relação jurídica é 
dupla e sucessiva. Primeiro conciliar; não ocorrendo a 
primeira, há então o julgamento.; 

C) Determinar de quais pessoas, fora da empresa, são as 
necessidades e os desejos que a empresa tenta atender; 

D) Determinar com a informação necessária é registrada e 
transmitida a outras pessoas na empresa; 

E) Determinar como essas necessidades ou desejos são 
comunicados à empresa. 

 

QUESTÃO 36 

O que é são os Dissídios individuais especiais? Marque a opção 
que os define. 
 
A) A ação de consignação em pagamento e o inquérito para 

apuração de falta grave e as homologações de prestação de 
contas por empregador rural, na forma do art. 233 da 
Constituição Federal. Há, ainda, os processos cautelares e 
especiais, relativos à aplicação subsidiária do CPC; 

B) É baseado na organização dos antigos exércitos, estruturado 
em torno de chefes excepcionais; 

C) Devido ao pequeno número de órgãos, a cúpula apresenta 
apenas um órgão centralizador e o subordinado só se 
relaciona formalmente com o seu superior; 

D) É o agrupamento, de acordo com um critério específico de 
homogeneidade, das atividades e correspondentes recursos 
(humanos, financeiros, materiais e equipamentos) em 
unidades organizacionais; 

E) Ocorre quando o numero de pessoas, embora no exercício da 
mesma atividade, é muito elevado para ser administrado por 
um único chefe, exigindo dessa forma a criação de grupos de 
trabalho, sendo mais encontrado nos níveis inferiores das 
organizações modernas. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 37 

São Dissídios individuais segundo os sujeitos: 
 
A) Dissídio individual planejado e Dissídio individual organizado; 
B) Dissídio individual simples e Dissídio individual plúrimo; 
C) Dissídio individual simples e Dissídio individual controlado; 
D) Dissídio individual funcional e Dissídio individual plúrimo; 
E) Dissídio individual planejado e Dissídio individual plúrimo. 
 

QUESTÃO 38 

São Dissídios individuais segundo o procedimento: 
 
A) Dissídio individual comum ou ordinário e Dissídios individuais 

definido; 
B) Dissídio individual contínuo e Dissídios individuais de 

execução; 
C) Dissídio individual contínuo e Dissídios individuais especiais; 
D) Dissídio individual comum ou ordinário e Dissídios individuais 

de execução; 
E) Dissídio individual comum ou ordinário e Dissídios individuais 

especiais. 
 

QUESTÃO 39 

Direito Previdenciário, marque a opção que o conceitua. 
 
A) São os direitos e liberdades básicos de todos os seres 

humanos; 
B) São aqueles que têm por objetivo garantir aos indivíduos 

condições materiais tidas como imprescindíveis para o pleno 
gozo dos seus direitos, por isso tendem a exigir do Estado 
intervenções na ordem social segundo critérios de justiça 
distributiva; 

C) O Direito Previdenciário está previsto no capítulo II da 
Constituição Federal, a qual dispõe no art. 194 que a gestão 
administrativa da seguridade social é quadripartite, ou seja, há 
a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 
aposentados e do governo nos órgãos colegiados; 

D) São frutos da evolução da sociedade, que exigiu do legislador 
proteção a bens de natureza coletiva; 

E) É o segmento do Direito Financeiro que define como serão 
cobrados os tributos dos cidadãos para gerar receita para o 
estado. 

 

QUESTÃO 40 

A Constituição estabelece que a Seguridade Social seja 
organizada pelo Poder Público, com base nos seguintes 
objetivos, EXCETO: 
 
A) Diversidade da base de regulamento; 
B) Universalidade da cobertura e do atendimento; 
C) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 

populações urbanas e rurais; 
D) Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e 

serviços; 
E) Irredutibilidade do valor dos benefícios. 
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QUESTÃO 41 

Em relação aos direitos adquiridos: Artigo 5º CF, XXXVI. Marque 
a opção que define o direito adquirido 
 

A) É o conjunto de normas jurídicas que regem as relações entre 
empregados e empregadores, são os direitos resultantes da 
condição jurídica dos trabalhadores; 

B) Consiste na faculdade de continuar a extrair os efeitos de um 
ato ou continuar a gozar dos efeitos de uma lei pretérita 
mesmo depois de ter sido revogada; 

C) O conjunto de normas que consideram os empregados e 
empregadores coletivamente reunidos, principalmente na 
forma de entidades sindicais; 

D) Abrange não apenas as normas jurídicas mas, também, as 
instituições, as relações entre as normas consideradas como 
um conjunto, e que não são unicamente estatais mas também 
elaboradas pelos grupos sociais, especialmente as 
organizações sindicais, os princípios e outros aspectos; o 
direito do trabalho situa-se como um ordenamento abaixo do 
Estado, pelo Estado reconhecido, com características 
próprias, pondo-se como ordenamento, relacionado com o 
Estado com o qual se coordena ou ao qual se subordina, 
específico das normas, instituições e relações jurídicas 
individuais e coletivas de natureza trabalhista; 

E) Consiste na ideia que a tutela jurídica do trabalhador deve ser 
efetuada, concomitantemente, pelo Estado, e pelos próprios 
trabalhadores. 

 

QUESTÃO 42 

Ainda falando dos direitos adquiridos: Artigo 5º CF, XXXVI. 
Marque somente a opção que conceitua o ato jurídico perfeito: 
 

A) Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um 
terço a mais do que o salário normal; 

B) Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, 
em cinquenta por cento à do normal; 

C) Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante 
incentivos específicos, nos termos da lei; 

D) É aquele ato que se aperfeiçoou que reuniu todos os 
elementos necessários à sua formação, debaixo da lei velha; 

E) Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas 
de saúde, higiene e segurança. 

 

QUESTÃO 43 

Continuando a falar dos direitos adquiridos: Artigo 5º CF, XXXVI. 
Marque a opção que relata o que é a coisa julgada: 
 

A) Divide-se em duas espécies: material e formal. O material é a 
qualidade da sentença que tornam imutáveis e indiscutíveis 
seus efeitos substanciais. A formal ocorre quando há 
impossibilidade de, no mesmo processo, voltara ser discutida 
a decisão; 

B) A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação 
de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, 
vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na 
organização sindical; 

C) O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas 
organizações sindicais; 

D) Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, 
com a duração de cento e vinte dias; 

E) Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o 
nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-
escolas; 

QUESTÃO 44 

Sobre os Direitos Sociais, marque a opção em que relata 
exatamente o que é dito no Artigo 6º da CF. 
 
A) Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e 

critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência; 
B) Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e 

intelectual ou entre os profissionais respectivos; 
C) A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição; 

D) Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos 
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de 
quatorze anos, salvo na condição de aprendiz; 

E) Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo 
empregatício permanente e o trabalhador avulso. 

 

QUESTÃO 45 

O Artigo 7º da CF diz: “São direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social”. Em relação a esses direitos, marque o que NÃO é direito 
do trabalhador. 
 
A) Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou 

sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá 
indenização compensatória, dentre outros direitos; 

B) Remuneração do trabalho noturno igual à do diurno; 
C) Fundo de garantia do tempo de serviço; 
D) Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do 

trabalho; 
E) Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que 

percebem remuneração variável. 
 

QUESTÃO 46 

O Artigo 8º da CF diz: “É livre a associação profissional ou 
sindical”. Em relação a esse Artigo, marque a opção FALSA. 
 
A) Todo trabalhador é obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a 

sindicato; 
B) A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação 

de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, 
vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na 
organização sindical; 

C) Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos 
ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou 
administrativas; 

D) É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações 
coletivas de trabalho; 

E) O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas 
organizações sindicais. 
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QUESTÃO 47 

Marque a opção que DEFINE o Artigo 9º da CF: 
 
A) Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz 

de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua 
família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, 
vestuário, higiene, transporte e previdência social, com 
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, 
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 

B) Participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da 
remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da 
empresa, conforme definido em lei; 

C) Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e 
quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de 
horários e a redução da jornada, mediante acordo ou 
convenção coletiva de trabalho; 

D) Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos 
domingos; 

E) É assegurado o direito de greve, competindo aos 
trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e 
sobre os interesses que devam por meio dele defender. 

 

QUESTÃO 48 

“Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada 
a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva 
de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.” 
Esse trecho é a DEFINICAÇÃO de qual Artigo? 
 
A) Artigo 6º 
B) Artigo 8º 
C) Artigo 9º 
D) Artigo 11º 
E) Artigo 10º 
 

QUESTÃO 49 

Marque a opção que define o Artigo 10º da CF: 
 
A) Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e 

critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência; 
B) É assegurada a participação dos trabalhadores e 

empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que 
seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto 
de discussão e deliberação. 

C) Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo 
empregatício permanente e o trabalhador avulso. 

D) É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em 
qualquer grau, representativa de categoria profissional ou 
econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos 
trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo 
ser inferior à área de um Município; 

E) A assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando 
de categoria profissional, será descontada em folha, para 
custeio do sistema confederativo da representação sindical 
respectiva, independentemente da contribuição prevista em 
lei; 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 50 

Voltando a falar sobre Remuneração, sabemos que há verbas 
que são consideradas como Remuneração as quais são valores 
fontes para cálculo de 13º salário, férias, rescisões e etc. Marque 
a opção FALSA: 
 
A) Hora Extra; 
B) Adicional Noturno; 
C) Adicional de Periculosidade; 
D) Prêmios de Assiduidade; 
E) Gratificação (a partir da primeira gratificação). 
 
 
 
 




