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Considere o texto abaixo para responder às seis próximas questões. 
 

O mundo com sede 

 
O Brasil tem água potável suficiente para abastecer cinco vezes a população da Terra. Mas a distribuição pelo território 
nacional não é equilibrada. 
Os números sobre os recursos hídricos brasileiros são um exagero. Os rios que cortam o Brasil carregam 12% do total de 
água doce superficial do planeta - o dobro de todos os rios da Austrália e Oceania, 42% a mais que os da Europa e 25% a 
mais que os do continente africano. 
Mesmo contando com as épocas de seca, em que os rios reduzem muito sua vazão, temos água para satisfazer as 
necessidades do país por 57 vezes. Com todo esse volume, seria possível abastecer a população de mais cinco planetas 
Terra - 32 bilhões de pessoas -, com 250 litros de água para cada um por dia. 
Mas, como ocorre em outras partes do mundo, aqui também os recursos hídricos são mal distribuídos: 74% de toda água 
brasileira está concentrada na Amazônia, onde vivem apenas 5% da população. Uma característica que as bacias têm em 
comum: todas sofrem com algum tipo de degradação por causa da ação do homem. 
A fim de gerenciar os recursos hídricos brasileiros, a Agência Nacional das Águas (ANA) divide o país em 12 regiões 
hidrográficas, que correspondem a 12 bacias. É com base nessa divisão que o governo federal calcula e gerencia a 
relação entre a oferta e a demanda de água no país. A gestão da rede hídrica nacional é fundamental para evitar a 
destruição dos recursos naturais e a repetição dos episódios de racionamento e blecaute que afetaram algumas regiões 
do país mais de uma vez. 
A cada segundo, o Brasil retira de seus rios somente 3,4% da vazão total. Mas apenas pouco mais da metade disso é 
efetivamente aproveitada e não retorna às bacias. A região hidrográfica que mais consome água é a do Paraná, 
responsável por 23% do total. Na região Atlântico Nordeste Oriental, onde a maioria dos cursos de água é intermitente, as 
retiradas superam a disponibilidade hídrica. 
Em algumas localidades, a água disponível por habitante não supera os 500 metros cúbicos por ano. Isso significa que 
cada cidadão da região sobrevive com um volume de água equivalente a um terço do volume que caracteriza o estresse 
hídrico, segundo a ONU: 1,7 mil metros cúbicos por ano. Como ocorre no restante do mundo, a maior parcela da água 
consumida no país vai para a agricultura.  

http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/desenvolvimento/ 
conteudo_261013.shtml?func=2. Acesso em 20/11/2015. 

 
 

1. Levando-se em consideração o texto “O mundo com sede”, julgue (V) para verdadeiro ou (F) para falso e assinale a 
alternativa correta. 
 
(   ) O Brasil tem água potável suficiente para abastecer cinco vezes a população da Terra. 
(   ) 74% de toda água brasileira está concentrada na Amazônia, onde vivem 95% da população. 
(   ) Em nenhuma região do Brasil há falta de água, em virtude da abundância do recurso natural. 
(   ) Os rios que cortam o Brasil carregam 12% do total de água doce superficial do planeta - o dobro de todos os rios 

da Austrália e Oceania, 42% a mais que os da Europa e 25% a mais que os do continente africano. 
 
A) F, V, V, V. 
B) F, V, F, F. 
C) V, F, F, V. 
D) V, V, F, V. 
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2. Considere o trecho abaixo.  
 
“É com base nessa divisão que o governo federal calcula e gerencia a relação entre a oferta e a demanda de água no 
país. A gestão da rede hídrica nacional é fundamental para evitar a destruição dos recursos naturais e a repetição 
dos episódios de racionamento e blecaute que afetaram algumas regiões do país mais de uma vez”. 
 
Os termos grifados poderiam ser substituídos, sem alteração substancial do sentido, respectivamente, por: 
 
A) alicerce, importante e beneficiaram.  
B) fundação, básico e negligenciaram. 
C) hipótese, redundante e distorceram. 
D) fundamento, essencial e infligiram. 
 

3. Considere o termo grifado no trecho abaixo.  
 
“Mas, como ocorre em outras partes do mundo, aqui também os recursos hídricos são mal distribuídos”.  
 
O uso das vírgulas se justifica por tratar-se: 
 
A) da introdução de um adjunto adverbial deslocado. 
B) da introdução de uma comparação. 
C) da introdução de uma enumeração. 
D) da separação de um sujeito do seu predicado. 
 

4. Considere as palavras grifadas no trecho abaixo.  
 
“A cada segundo, o Brasil retira de seus rios somente 3,4% da vazão total. Mas apenas pouco mais da metade disso 
é efetivamente aproveitada e não retorna às bacias”.  
 
Se os verbos grifados fossem conjugados no pretérito imperfeito do indicativo, a construção ficaria: 
 
A) “A cada segundo, o Brasil retirava de seus rios somente 3,4% da vazão total. Mas apenas pouco mais da metade 

disso era efetivamente aproveitada e não retornava às bacias”. 
B) “A cada segundo, o Brasil retirara de seus rios somente 3,4% da vazão total. Mas apenas pouco mais da metade 

disso era efetivamente aproveitada e não retorna às bacias”. 
C) “A cada segundo, o Brasil retirou de seus rios somente 3,4% da vazão total. Mas apenas pouco mais da metade 

disso foi efetivamente aproveitada e não retornou às bacias”. 
D) “A cada segundo, o Brasil retiraria de seus rios somente 3,4% da vazão total. Mas apenas pouco mais da metade 

disso seria efetivamente aproveitada e não retornaria às bacias”. 
 

5. Na frase abaixo, considere as palavras grifadas. 
 
“O Brasil retira de seus rios somente 3,4% da vazão total”.  
 
O trecho grifado exerce a função sintática de: 
 
A) objeto indireto. 
B) sujeito. 
C) adjunto adnominal. 
D) complemento nominal. 
 

6. Considere as palavras grifadas no trecho abaixo.  
 

“É com base nessa divisão que o governo federal calcula e gerencia a relação entre a oferta e a demanda de água no 
país”.  
 
Os termos grifados, considerando o contexto em que se encontram empregados, trata-se, respectivamente, de: 
 
A) substantivo, adjetivo e substantivo. 
B) adjetivo, substantivo e adjetivo. 
C) substantivo, substantivo e substantivo. 
D) advérbio, substantivo e adjetivo. 
 

7. O acento indicativo de crase está INCORRETAMENTE empregado em: 
 
A) Não é à toa que o volume de água não para de subir. 
B) Logo à frente do monumento, há um hidrante. 
C) O presidente da companhia foi à França. 
D) A entrada fica daqui à dez quilômetros. 
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8. A concordância está INCORRETAMENTE empregada em: 
 

A) Fazem dois meses que trabalho aos sábados. 
B) É necessária a atuação mais incisiva junto à população. 
C) É proibido entrar neste local sem a devida autorização. 
D) Havia duas senhoras e um rapaz procurando por você. 
 

9. Considerando-se a norma-padrão da língua, assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas 
corretamente. 
 

A) pesquizar, obseção, lizonjear. 
B) pesquisar, obcessão, lizongear. 
C) pesquisar, obsessão, lisonjear. 
D) pesquizar, obceção, lizongiar. 
 

10. Analise o texto abaixo. 
 

_________ que a água deve ser consumida com consciência. _________ como um recurso inacabável é correr 
riscos. Não _________ desperdiçá-la.  
 
Levando em consideração o uso e a colocação pronominal, de acordo norma padrão da Língua Portuguesa, os 
termos que melhor preenchem, respectivamente, as lacunas acima são: 
 

A) Se sabe – Trata-lhe – se deve 
B) Sabe-se – Tratá-la – se deve 
C) Sabe-se – A tratar – deve-se 
D) Se sabe – Tratar-lhe – lhe deve 
 

11. O serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos é composto pelas seguintes 
atividades: 
 
I- coleta, transbordo e transporte dos resíduos. 
II- armazenamento dos resíduos em locais adequados. 
III- triagem para tratamento de reuso ou reciclagem. 
IV- varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos. 
V- seleção e classificação por tipo de resíduos. 
 
Das afirmações acima somente: 
 
A) I, II e III, estão corretas. 
B) II, IV e V, estão corretas. 
C) III, IV e V, estão corretas. 
D) I, III e IV, estão corretas. 
 

12. Os serviços públicos de saneamento básico podem ser interrompidos nas seguintes hipóteses: 
 
I- Utilização indevida ou não consciente do recurso hídrico fornecido.  
II- Inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água, do pagamento das tarifas, após ter sido 

formalmente notificado. 
III- Vazamentos internos decorrentes de rupturas em tubulações ou acessórios hidráulicos que afetem o aumento de 

consumo. 
IV- Necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas. 
V- Manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação, por parte do usuário. 
 
Das afirmações acima: 
 
A) somente II, IV e V estão corretas. 
B) somente I, II e IV estão corretas. 
C) somente I, III, IV e V estão corretas. 
D) todas estão corretas. 
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13. Segundo a Lei nº 11.445/2007 (Marco Regulatório do Setor de Saneamento), os serviços públicos de saneamento 
básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:  
 
I- o abastecimento de água, o esgotamento  sanitário, a  limpeza  urbana e o manejo dos  resíduos  sólidos devem  

ser  realizados  de  forma  adequada  à  saúde  pública  e  à  proteção  do  meio  ambiente.   
II- os  serviços  de  esgotamento  sanitário  e  de  limpeza  urbana  devem adotar medidas de fomento ao consumo 

de água.   
III- os  serviços  públicos  de  saneamento  básico  devem  adotar  métodos,  técnicas  e  processos  que  

considerem  as  peculiaridades locais e regionais.   
 
Assinale: 
 
A) se somente a afirmativa I estiver correta.  
B) se somente a afirmativa III estiver correta.  
C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.  
D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.  
 

14. Com relação à Lei nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política 
federal de saneamento básico, analise as afirmativas a seguir.  
 
I- Os serviços públicos de saneamento básico doméstico são cobrados de acordo com a faixa do valor atualizado 

do IPTU.  
II- Ouvido previamente o regulador e desde que inserido nas normas de regulação, grandes usuários poderão 

negociar suas tarifas com o prestador dos serviços, mediante contrato específico.  
III- Em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos hídricos que obrigue à adoção de racionamento, 

declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente regulador poderá adotar mecanismos tarifários de 
contingência, com o objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da 
prestação do serviço e a gestão da demanda.  

 
Está correto o que se afirma em: 
 
A) I, somente.  
B) I e III, somente.  
C) II, somente.  
D) II e III, somente.  
 

15. Nos termos da Lei nº 11.445/2007 (Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico), assinale a afirmativa que 
indica o serviço público que não pode ser considerado como saneamento básico. 
 
A) Esgotamento sanitário.  
B) Manejo de águas pluviais urbanas.  
C) Limpeza urbana.  
D) Administração de recursos hídricos.  
 

16. Constantemente veiculam notícias sobre desmatamento e queimadas que ocorrem na região amazônica. O conceito 
“Amazônia Legal” foi criado no Brasil em 1966 e se refere à região localizada na grande bacia do rio Amazonas, a 
maior bacia hidrográfica do planeta com 25 mil quilômetros de rios navegáveis. A área abrange, além do Brasil, 
outros cinco países que são:  
 
A) Peru, Bolívia, Equador, Colômbia e Venezuela. 
B) Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela e Argentina. 
C) Peru, Bolívia, Equador, Uruguai e Colômbia. 
D) Colômbia, Bolívia, Peru, Equador e Chile. 
 

17. O quadro abaixo se refere aos componentes que se destacaram no IDHM de São Caetano do Sul, entre 1991 e 
2010, divulgados em 2013. Analisando os dados é INCORRETO afirmar que: 
 
A) o índice de 2010 situou o município na faixa de 

Desenvolvimento Humano muito alto (IDHM entre 
800 e 1). 

B) o maior acréscimo da taxa do índice de 
longevidade ocorreu entre 1991 e 2000.  

C) a dimensão cujo índice mais contribuiu para o 
IDHM do município nessas décadas foi a 
educação. 

D) a taxa do índice de renda sofreu um acréscimo 
progressivo durante os períodos apresentados. 
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18. Identifique as afirmações sobre São Caetano do Sul como (V) verdadeiras ou (F) falsas. 
 

(   ) De acordo com informações do IBGE, atualmente a cultura agrícola em destaque na zona rural do município é o 
da cana-de-açúcar. 

(   ) A região em que hoje se situa o município de São Caetano do Sul é ocupada desde o século XVI, quando era 
conhecida como Tijucuçu. 

(   ) O primeiro grupo de famílias assentado no Núcleo tinha origem francesa vindo do porto de Gênova e chegando 
ao Brasil no navio italiano Europa.   

 

A sequência correta é: 
 

A) V, F, V. 
B) F, V, F. 
C) V, V, F. 
D) V, V, V. 
 

19. O município de São Caetano do Sul faz divisa com os municípios de: 
 

A) Mauá, Santo André e Diadema. 
B) Santo André, Diadema e São Bernardo do Campo. 
C) Rio Grande da Serra, Mauá e Carapicuíba. 
D) Santo André, São Bernardo do Campo e São Paulo. 
 

20. A Política Nacional de Resíduos Sólidos recomenda aos municípios, dentre outras, a adoção das seguintes medidas: 
 

I- a inclusão de catadores organizados em associações e cooperativas para a operação de coleta seletiva e 
também para triagem e destinação.   

II- a inclusão na coleta seletiva dos resíduos úmidos que constitui fator decisivo para o cumprimento das diretrizes 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos na redução das porcentagens destinadas ao aterro sanitário. 

III- a recuperação e reciclagem dos materiais secos e úmidos, cada qual com o processamento que lhe é peculiar, 
para promover a redução da demanda energética e de recursos naturais e econômicos do planeta como um 
todo. 

 

São afirmações corretas: 
 

A) I e II, apenas. 
B) I e III, apenas. 
C) I, II e III. 
D) II e III, apenas. 
 

21. Segundo a CLT leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
I- A CLT institui as normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho, nela previstas. 
II- Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, 

admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 
 
A) Nenhuma das afirmações está correta. 
B) Somente a afirmação I está correta. 
C) Somente a afirmação II está correta. 
D) Todas as afirmações estão corretas. 
 

22. Segundo a CLT, leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
I- Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a 

dependência deste e mediante salário. 
II- Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, 

aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. 
 
A) Nenhuma das afirmações está correta. 
B) Todas as afirmações estão corretas. 
C) Somente a afirmação I está correta. 
D) Somente a afirmação II está correta. 
 

23. Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do 

empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. 
B) Todo trabalho de igual valor corresponderá a um salário diferente dependendo do sexo. 
C) Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. 
D) O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo em que não for incompatível com os 

princípios fundamentais da CLT. 
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24. Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
I- A Carteira de Trabalho e Previdência Social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de 

natureza rural, ainda que em caráter temporário, e para o exercício por conta própria de atividade profissional 
remunerada. 

II- O uso da Carteira de Trabalho da Previdência Social não se aplica a proprietário rural, a quem trabalhe 
individualmente ou em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, 
indispensável à própria subsistência, e exercido em condições de mútua dependência e colaboração. 

 
A) Somente a afirmação II está correta. 
B) Todas as afirmações estão corretas. 
C) Nenhuma das afirmações está correta. 
D) Somente a afirmação I está correta. 
 

25. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna abaixo. 
 
Caso o empregado não possua ______________________ o empregador fornecerá ao empregado, no ato de 
admissão, documento do qual constem data de admissão, natureza do trabalho, salário e a forma de seu pagamento. 
 
A) Carteira de Trabalho e Previdência Social 
B) Número do PIS 
C) Contrato de trabalho 
D) Conta de Previdência Social 
 

26. As anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social concernentes à remuneração devem especificar o salário, 
qualquer que seja sua forma e pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa da gorjeta. 
Essas anotações serão feitas conforme as afirmações abaixo, EXCETO a que está na alternativa: 
 
A) Na data-base. 
B) A qualquer tempo, por solicitação do trabalhador. 
C) Obrigatoriamente uma vez por semestre. 
D) No caso de rescisão contratual. 
 

27. As anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social são muito importantes. Assinale a alternativa em que as 
anotações da CTPS NÃO são exigidas. 
 
A) Nos casos de dissídio na Justiça do Trabalho. 
B) Perante a Previdência Social para efeito de declaração de dependentes. 
C) Para cálculo de indenização por acidentes do trabalho ou moléstia profissional. 
D) No caso de morte do empregado. 
 

28. Sobre a jornada de trabalho assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de 

ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários. 
B) Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a trinta e cinco horas 

semanais. 
C) O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno, por qualquer meio de 

transporte, não será computado na jornada de trabalho, salvo quando, tratando-se de local de difícil acesso ou 
não servido por transporte público, o empregador fornecer a condução. 

D) O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada, em relação 
aos empregados que cumprem, nas mesmas funções, tempo integral. 

 
29. Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 

 
I- Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 12 (doze) horas consecutivas para descanso. 
II- Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 20 (vinte) horas consecutivas, o qual, salvo motivo 

de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em 
parte. 

 
A) Nenhuma das afirmações está correta. 
B) Todas as afirmações estão corretas. 
C) Somente a afirmação I está correta. 
D) Somente a afirmação II está correta. 
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30. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna abaixo. 
 
Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de___________, é obrigatória a concessão de um intervalo 
para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em 
contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas. 
 
A) 4 horas 
B) 3 horas 
C) 8 horas 
D) 6 horas 
 

31. Sobre férias leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Se o funcionário tiver faltas no serviço o empregador pode descontar das férias. 
B) Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. 
C) Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias. 
D) O período das férias será computado, para todos os efeitos, como tempo de serviço. 
 

32. Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
I- Poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinados 

estabelecimentos ou setores da empresa. 
II- As férias poderão ser gozadas em 2 (dois) períodos anuais desde que nenhum deles seja inferior a 10 (dez) dias 

corridos. 
 
A) Nenhuma das afirmações está correta. 
B) Todas as afirmações estão corretas. 
C) Somente a afirmação I está correta. 
D) Somente a afirmação II está correta. 
 

33. Sobre Segurança e Medicina do Trabalho, cabe às empresas os itens relacionados abaixo, EXCETO o que está na 
alternativa: 
 
A) Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. 
B) Adotar as medidas que lhe sejam determinadas pelo órgão regional competente. 
C) Facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. 
D) Ao uso de equipamento de proteção individual. 
 

34. Leia as afirmações abaixo sobre atividades insalubres e perigosas e assinale a alternativa correta. 
 
I- Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos 

de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em 
razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. 

II- O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 50% (cinquenta por cento) 
sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. 

 
A) Somente a afirmação II está correta. 
B) Todas as afirmações estão corretas. 
C) Somente a afirmação I está correta. 
D) Nenhuma das afirmações está correta. 
 

35. Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
I- Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego. 
II- O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito e por 

prazo determinado ou indeterminado. 
 
A) Todas as afirmações estão corretas. 
B) Nenhuma das afirmações está correta. 
C) Somente a afirmação I está correta. 
D) Somente a afirmação II está correta. 
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36. Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago 
diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Leia as afirmações abaixo 
e assinale a alternativa correta. 
 
I- Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações 

ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. 
II- Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem que não excedam de 30% 

(trinta por cento) do salário percebido pelo empregado. 
 
A) Somente a afirmação II está correta. 
B) Nenhuma das afirmações está correta. 
C) Somente a afirmação I está correta. 
D) Todas as afirmações estão corretas. 
 

37. Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador os itens relacionados abaixo, 
EXCETO o que está na alternativa: 
 
A) Ato de improbidade. 
B) Ato de indisciplina. 
C) Desídia no desempenho das respectivas funções. 
D) Negociação habitual por conta própria ou com permissão do empregador. 

 
38. Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 

 
I- O empregado que contar mais de 10 (dez) anos de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido senão 

por motivo de falta grave ou circunstância de força maior, devidamente comprovadas. 
II- O empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida só se tornará 

efetiva após o inquérito e que se verifique a procedência da acusação. 
 
A) Nenhuma das afirmações está correta. 
B) Todas as afirmações estão corretas. 
C) Somente a afirmação I está correta. 
D) Somente a afirmação II está correta. 
 

39. São deveres dos sindicatos os itens relacionados abaixo, EXCETO o que está na alternativa: 
 
A) A qualquer custo manter no seu quadro de pessoal convênio com entidades assistenciais. 
B) Promover a conciliação nos dissídios de trabalho. 
C) Manter serviços de assistência judiciária para os associados. 
D) Colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade social. 
 

40. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna abaixo. 
 
_____________________ é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de 
categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas 
representações, às relações individuais do trabalho. 
 
A) Convenção Coletiva de Trabalho 
B) Instituição Sindical 
C) Concessão de trabalho 
D) Contribuição previdenciária 
 

41. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna abaixo. 
 
_______________ é o nome que se utiliza para identificar as contas finais de acerto realizadas com o empregado 
demitido ou demissionário. 
 
A) Faturamento 
B) Afastamento 
C) Recolhimento 
D) Quitação 
 

42. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna abaixo. 
 
_______________ é o montante de faltas no trabalho, bem como os atrasos e saídas antecipadas acontecidas 
durante um determinado período. 
 
A) Rotatividade 
B) Absenteísmo 
C) Licença 
D) Demonstrativo 
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43. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna abaixo. 
 

________________ é o processo contábil de entrada e saída, de crédito e débito, onde por um lado entra a 
remuneração do trabalhador e do outro os descontos legais e os descontos eventuais. 
 

A) Quitação 
B) Balanço 
C) Folha de Pagamento 
D) Livro Razão 
 

44. Onde se registra a entrada e a saída do trabalhador ao trabalho denomina-se: 
 

A) Relógio de ponto. 
B) Registro legal. 
C) Carteira de trabalho. 
D) Acordo coletivo. 
 

45. Ao final do mês o empregado recebe um demonstrativo de pagamento dos salários com nome de: 
 

A) Cartão de ponto. 
B) Fatura. 
C) Demonstrativo de crédito. 
D) Holerite. 
 

46. Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 
 

I- Se o trabalho legitima a propriedade é preciso que todos tenham a possibilidade de trabalhar, com o que o direito 
ao trabalho não constitui um direito revolucionário, senão uma opção em favor de uma propriedade mais 
universal e igualitária. 

II- O direito ao trabalho é um contrassenso, um desejo piedoso e infortunado, porém atrás do direito ao trabalho 
está o poder sobre o capital, e atrás do poder sobre o capital a apropriação dos meios de produção e sua 
submissão à classe trabalhadora associada. 

 

A) Nenhuma das afirmações está correta. 
B) Somente a afirmação I está correta. 
C) Todas as afirmações estão corretas. 
D) Somente a afirmação II está correta. 
 

47. Leia as afirmações abaixo sobre o valor social do trabalho citado na Constituição Brasileira e assinale a alternativa 
correta. 
 

I- A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I – a soberania; II – a cidadania; III – a 
dignidade da pessoa humana; IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V – o pluralismo político. 

II- Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I – construir uma sociedade livre, justa e 
solidária; II – garantir o desenvolvimento nacional; III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 

A) Nenhuma das afirmações está correta. 
B) Todas as afirmações estão corretas. 
C) Somente a afirmação I está correta. 
D) Somente a afirmação II está correta. 
 

Leia o texto abaixo e responda às próximas duas questões. 
 

Ao elaborar uma escala de trabalho deve-se levar em consideração o horário de trabalho do funcionário, a carga horária 
diária dele, o descanso obrigatório entre jornadas e a obrigatoriedade de um descanso semanal de 24 horas pelo menos. 
Sendo assim se em um departamento há dois funcionários, ambos com 8 horas de trabalho, sendo que o funcionamento 
do departamento é das 7h00 às 23h00, sendo assim um inicia o funcionamento do departamento e o outro fecha o 
departamento. Cada funcionário tem 40 horas de trabalho semanal. Considerando-se que o departamento não pode ficar 
sem funcionário, que o horário de maior movimento é entre 9h00 e 12h00 e que cada um tem uma hora de almoço, 
responda às questões 48 e 49. 

 

48. Para que ambos os funcionários consigam, um almoçar e o outro jantar há a necessidade de um funcionário com 
horário intermediário. O melhor horário de trabalho deste funcionário para cobrir essas duas refeições dos colegas e 
também fazer a sua é, sabendo-se que o horário do refeitório é das 11h30 às 14h30 e das 17h00 às 20h00: 
 

A) Das 11h00 às 20h00. 
B) Das 9h00 às 18h00. 
C) Das 13h00 às 22h00. 
D) Das 8h00 às 17h00. 
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49. Sendo esses dois funcionários citados no texto acima os únicos do departamento, se o que entra às 7h00 
comparecer normalmente ao trabalho e o que entraria às 14h00 não comparecer tendo o primeiro funcionário que 
cobrir o turno de trabalho de seu colega. O horário que o primeiro funcionário poderia trabalhar no dia seguinte é: 
 
A) 11h00. 
B) 7h00. 
C) 10h00. 
D) 12h00. 
 

50. Ao se elaborar um projeto, os itens abaixo devem ser contemplados, EXCETO o que está na alternativa: 
 
A) Objetivo. 
B) Cronograma. 
C) Equipe. 
D) Manual operacional. 
 
 




