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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
 Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 3. 
 

Caminho Estreito 

 
O caminho era estreito, mas dava numa grande campina, 

com um horizonte verde dourado e um vento incessante. No 

início da caminhada, falaram-me mesmo que encontraríamos a 

campina. Mesmo assim, a esperança estava apenas no fundo, 

como reserva para quando o medo do desfiladeiro fosse mais 

forte. 

O caminho era estreito, sim. Poucos andavam por ele. 

Mas quem sinceramente por ele passava não se alegrava com 

o fato. Ao contrário, para quem sofre com a caminhada, a 

solidão só piora. 

O caminho era estreito. Não havia espaço para 

idealizações. Cada passo era uma vitória. Cada quilômetro 

percorrido era como que uma confirmação: “você está na 

direção certa”. O mais incrível era isso: a esperança que era 

pequena no início, foi ganhando força até o final. 

O caminho era estreito. Mas a experiência da jornada 

preencheu todo o meu ser. A presença do Companheiro fez de 

mim um peregrino melhor, mais justo, mais compassivo e com 

um olhar mais decidido. 

A questão não é escolher entre as facilidades do caminho 

largo ou as dificuldades do caminho estreito. É ouvir e confiar 

na voz de quem nos guia. E não se esqueça: a campina está no 

final. 

Lissânder Dias. Adaptado. 

 
1. De acordo com o texto, analise as assertivas abaixo. 
 

I. Conforme o texto, apesar de a caminhada ser dura, 
o final sempre vale a pena, mas o narrador mostra-
se desconfiado com relação a isso desde o primeiro 
passo e, por isso, resolveu não prosseguir. 

II. De acordo com o texto, é mais fácil fazer a 
caminhada só, pois a pessoa consegue espairecer e 
ficar apenas com seus pensamentos. 

III. De acordo com o texto, não importa se o caminho é 
tortuoso ou não. O importante mesmo é persistir, 
pois, no final, haverá recompensa. 

 
 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) III, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) I, II e III. 

 
 

2. Leia o trecho abaixo, retirado do texto e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta um sinônimo do 
vocábulo destacado. 

 
O caminho era estreito, mas dava numa grande campina, 

com um horizonte verde dourado e um vento incessante. 

 

(A) Intermitente. 

(B) Oclusivo. 

(C) Contínuo. 

(D) Instável. 

 

 
3. Assinale a alternativa cujo termo destacado seja um 

substantivo. 
 

(A) O caminho era estreito, sim. 

(B) [...] a campina está no final. 

(C) Poucos andavam por ele. 

(D) Cada passo era uma vitória. 

 

 
4. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

quanto à acentuação, assinale a alternativa em que as 
palavras devam ser acentuadas, respectivamente, de 
acordo com as mesmas regras de acentuação das 

palavras apresentadas abaixo. 
 

Vitória/ quilômetro/ você 
 

(A) Album/ patetico/ juri. 

(B) Joquei/ inicio/ avo. 

(C) Tragedia/ caracteres/ ion. 

(D) Régua/ árvore/ paletó. 

 
 

5. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
quanto à concordância verbal, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Sempre, um ou outro saíam mais cedo do trabalho. 

(B) Fui eu que paguei o jantar para meus funcionários. 

(C) Minas Gerais possuem muitos monumentos 
históricos. 

(D) Mais de um funcionário deverão trabalhar no final de 
semana. 

 
 

6. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, 
assinale a alternativa em que a segunda palavra entre 

parênteses completa corretamente a lacuna. 
 

(A) Assim que cheguei do mercado, coloquei os 
alimentos na __________. (dispensa/ despensa) 

(B) O sino da igreja ________ às doze horas. (soou/ 
suou) 

(C) O ladrão foi __________ pelos transeuntes. 
(delatado/ dilatado) 

(D) O _________ no horário do rush estava intenso. 
(tráfego/ tráfico) 
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7. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
quanto ao plural dos adjetivos destacados, assinale a 
alternativa incorreta. 

 

(A) Cadernos azul-claros. 

(B) Bonés verde-amarelos. 

(C) Saias amarela-torradas. 

(D) Laços cor-de-rosa. 

 

 
8. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

quanto à ortografia, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Hoje, fui ao cartório fazer o resistro do meu 
apartamento. 

(B) Por ter estudado muito, concerteza passarei na 
prova. 

(C) Devido ao trânsito intenso, precisei frear derrepente. 

(D) Devido ao frio, Mirtes saiu encapuzada. 

 

 
9. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

com relação à colocação dos pronomes átonos, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Não posso encontrá-lo a essa hora. 

(B) Ninguém mexa-se! 

(C) Sempre dediquei-me aos mais necessitados. 

(D) Será que convidarão-me para a festa? 

 

 
10. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

quanto à concordância nominal, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) É francês a bolsa e o casaco. 

(B) Os alunos fizeram bastantes perguntas ao professor. 

(C) Dado a largada, os carros deram a partida. 

(D) É proibida entrada de crianças desacompanhadas. 

 

NOÇÕES DE DIREITO DO TRABALHO 
 
 
11. Empregados de uma empresa localizada no Grande ABC 

realizaram um acordo coletivo (dentro das normas 
aplicáveis) para redução dos salários. De acordo com o 
estabelecido no artigo 7º da Constituição Federal, é 
correto afirmar que 

 

(A) não pode haver redução salarial para empregados 
com menos de 2 anos de vínculo empregatício. 

(B) a irredutibilidade do salário não pode ocorrer mesmo 
que realizado acordo coletivo. 

(C) a irredutibilidade do salário é garantida, salvo o 
disposto em convenção ou acordo coletivo. 

(D) o salário pode ser reduzido a critério do empregador, 
sempre que este achar necessário. 

 

 

12. De acordo com o conceito estabelecido no artigo 3º da 
CLT (Consolidação das Leis de Trabalho), é correto 
afirmar que empregado 

 

(A) é toda pessoa física que presta serviço não eventual 
e sem subordinação. 

(B) pode ser pessoa física ou jurídica, não sendo 
necessário possuir pessoalidade. 

(C) é pessoa física que realiza trabalho voluntário. 

(D) é toda pessoa física que presta serviços de natureza 
não eventual a empregador, sob dependência deste 
e mediante salário. 

 

 
13. Sobre a Identificação Profissional (Carteira de Trabalho e 

Previdência Social – CTPS), é correto afirmar que a CTPS 
 

(A) não é obrigatória para o exercício de qualquer 
emprego. 

(B) é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, 
inclusive de natureza rural, mesmo temporário e 
para exercício por conta própria de atividade 
profissional remunerada. 

(C) é obrigatória em todos os casos, exceto em caráter 
temporário. 

(D) não é obrigatória, devendo sua utilização ficar a 
cargo de acordo entre empregador e empregado. 

 

 
14. É considerado trabalho noturno aquele executado entre às 
 

(A) 20h de um dia até as 6h do dia seguinte. 

(B) 21h de um dia até as 5h do dia seguinte. 

(C) 22h de um dia até as 5h do dia seguinte. 

(D) 22h de um dia até as 6h30min do dia seguinte. 

 
___________________________________________________ 
 
15. Márcia mora no bairro de Itaquera na cidade de São Paulo 

e trabalha na Av. Paulista, também localizada na cidade 
de São Paulo. Márcia leva em torno de 1h30min por dia 
para chegar de sua casa ao trabalho, devido à 
superlotação do sistema metroviário de São Paulo. Um dia 
desses, Márcia questionou seu chefe sobre sua jornada 
de trabalho, visto que trabalhava 8 horas por dia além do 
tempo despendido para chegar ao trabalho. De acordo 
com a CLT, pode-se afirmar que o Chefe de Márcia 
explicou que 

 

(A) o tempo despendido até o local de trabalho e para o 
seu retorno, por qualquer meio de transporte, não é 
computado na jornada de trabalho, visto que não se 
trata de local de difícil acesso e é servido por 
transporte público. 

(B) o tempo despendido até o local de trabalho e para 
seu retorno só pode ser computado se ultrapassar 3 
horas para ir e 3 horas para o retorno. 

(C) Márcia está correta e o tempo despendido deve ser 
incorporado a sua jornada de trabalho. 

(D) o tempo despendido até o local de trabalho e para 
seu retorno, por meio de transporte qualquer que 
seja, nunca será computado na jornada de trabalho. 
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16. Com relação às atividades consideradas perigosas, é 

correto afirmar que é assegurado 
 

(A) ao empregado um adicional de 30% sobre seu 
salário sem os acréscimos resultantes de 
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da 
empresa. 

(B) apenas maior tempo de descanso, não sendo levado 
em consideração o adicional do salário. 

(C) um adicional que dependerá do grau de 
periculosidade, seja ele grave, médio ou fraco. 

(D) um adicional de 80% sobre o salário, caso a 
atividade considerada perigosa esteja sendo 
exercida por mais de 3 anos e 5 meses. 

 

 
17. Com relação ao trabalho das mulheres, conforme 

disciplina a CLT, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Prevê duração da jornada de trabalho diferenciada 
para todas as mulheres, ou seja, menor que 8 horas 
diárias. 

(B) É autorizado ao empregador solicitar exames que 
comprovem ou não a gravidez para admissão do 
trabalho. 

(C) É permitida a revista íntima de suas funcionárias. 

(D) Os preceitos que regulam o trabalho masculino são 
aplicáveis ao trabalho feminino, naquilo em que não 
colidirem com a proteção especial instituída no 
capítulo. 

 
___________________________________________________ 
 
 
18. Considera-se menor para o Direito Trabalhista o 

trabalhador 
 

(A) maior de 12 anos até 18 anos. 

(B) de 14 até 18 anos. 

(C) maior de 14 anos até 18 anos, que esteja 
estudando. 

(D) de 16 anos até 18 anos. 

 

 
19. William foi contratado por prazo determinado de 1 ano 

pela Empresa “Você mais Feliz”. Este contrato temporário 
já foi prorrogado tacitamente por 2 vezes. Considerando 
as leis trabalhistas, é correto afirmar que 

 

(A) o contrato por prazo determinado pode ser 
prorrogado por quantas vezes forem necessárias. 

(B) se o contrato tivesse sido prorrogado 
expressamente, passaria a vigorar sem 
determinação de prazo. 

(C) o contrato deve passar a ser vigorado sem 
determinação de prazo, pois já foi prorrogado por 
mais de uma vez, não importando se a prorrogação 
foi tácita ou expressa. 

(D) o contrato por prazo determinado não pode ser 
prorrogado. 

 

 
20. Em caso de necessidade de transferência do empregador 

para local diverso do contratado, é correto afirmar que 
é(são) obrigação(ões) do empregador: 

 

(A) pagamento nunca inferior a 25% do salário que 
percebia naquela localidade, enquanto durar essa 
situação e ainda deve arcar com todos os custos 
decorrentes da transferência. 

(B) pagamento de 50% do seu salário pelos 4 primeiros 
meses. 

(C) arcar apenas com os custos decorrentes da 
transferência. 

(D) pagamento nunca inferior a 25% do salário que 
percebia naquela localidade, por 1 ano e ainda arcar 
com metade das custas decorrente da transferência. 

 

 
21. Dentro da remuneração paga ao empregador, está a 

quantia em dinheiro chamada de salário. Segundo a CLT, 
além do pagamento em dinheiro, compreende-se, no 
salário, 

 

(A) a alimentação, habitação, vestuário ou outras 
prestações “in natura” que a empresa, por força do 
contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao 
empregado. 

(B) transporte destinado ao deslocamento para o 
trabalho e retorno, em percurso servido ou não por 
transporte público. 

(C) seguro de vida e de acidentes pessoais. 

(D) o valor correspondente ao vale-cultura. 

 
___________________________________________________ 
 
 
22. De acordo com a CLT, a estabilidade do empregado se dá 

quando 
 

(A) o empregado contar com mais de 8 anos de serviço 
na mesma empresa. 

(B) o empregado contar com mais de 10 anos de 
serviço, na mesma empresa. 

(C) o empregado contar com mais de 10 anos de 
serviço, não sendo necessário que seja na mesma 
empresa. 

(D) ele é aprovado em concurso público de provas ou 
provas e títulos, uma vez que apenas os servidores 
públicos possuem estabilidade. 

 

 
23. É correto afirmar que trabalhador rural é toda pessoa 
 

(A) física que, em propriedade urbana, presta serviço 
mediante salário. 

(B) física ou jurídica, em propriedade rural ou prédio 
rústico, que presta serviço eventual, sem 
dependência. 

(C) física que trabalhe em uma cidade considerada rural. 

(D) física que, em propriedade rural ou prédio rústico, 
presta serviço de natureza não eventual a 
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empregador rural, sob dependência deste e 
mediante salário. 

 

 
24. O trabalho noturno para o empregador rural será 

considerado aquele executado entre as 
 

(A) 21h de um dia até as 5h do dia seguinte na lavoura. 

(B) 21h de um dia até as 7h do dia seguinte na atividade 
pecuária. 

(C) 22h de um dia até as 5h do dia seguinte, sendo 
realizado na lavoura ou na atividade pecuária. 

(D) 20h de um dia até as 6h do dia seguinte. 

 

 
25. Mariele, 13 anos, estudante do Ensino Fundamental, está 

à procura de um emprego como aprendiz. De acordo com 
a CLT, Mariele 

 

(A) pode realizar o contrato de aprendizagem, pois está 
matriculada no Ensino Fundamental. 

(B) não pode realizar o contrato de aprendizagem, mas 
pode realizar o contrato de estágio. 

(C) não pode realizar o contrato de aprendizagem, pois 
só é permitido ao maior de 14 anos e menor de 18 
anos, inscrito em programa de aprendizagem. 

(D) pode realizar o contrato de aprendizagem, pois a lei 
não prevê idade mínima. 

 
 
___________________________________________________ 
 
26. De acordo com a Lei nº 11.788/2008, que trata da Lei do 

Estágio, é correto afirmar que o 
 

(A) período permitido para realização do estágio é de 8 
horas diárias (44 horas semanais) para estudantes 
do Ensino Superior, Ensino Médio regular e Ensino 
Fundamental. 

(B) período permitido para realização do estágio é de 6 
horas diárias (30 horas semanais) para estudantes 
do Ensino Superior, da Educação Profissional de 
Nível Médio e do Ensino Médio regular. 

(C) período permitido para realização do estágio é de 4 
horas diárias para estudantes do Ensino Médio e do 
Ensino Fundamental. 

(D) critério do período para realização do estágio fica de 
acordo com a escolha da parte concedente. 

 

 
27. Com relação ao pessoal admitido para emprego público 

na Administração Federal Direta, Autárquica e 
Fundacional, acerca da sua relação de trabalho e sua 
admissão, é correto afirmar que será regida pelo(a) 

 

(A) Consolidação das Leis do Trabalho e correlatas e 
terá sua admissão precedida de concurso público de 
provas ou provas e títulos. 

(B) regime estatutário e terá sua contratação precedida 
de concurso público de provas ou provas e títulos. 

(C) Consolidação das Leis do Trabalho e sua admissão 
será realizada por contrato de trabalho individual, de 
acordo com as necessidades do órgão. 

(D) sistema estatutário e terá sua admissão por contrato 
de trabalho individual. 

 

 
28. Júlia, sem motivo justo, solicitou a rescisão de seu 

contrato de prazo indeterminado e alegou não poder 
cumprir seu aviso prévio. Desta forma, o empregador 

 

(A) deverá descontar os salários correspondentes ao 
prazo respectivo. 

(B) não deverá aceitar a rescisão e solicitar que o aviso 
prévio seja cumprido. 

(C) deverá aceitar a rescisão, mas solicitar que o aviso 
prévio seja cumprido pelo menos por 4 dias na 
semana. 

(D) deverá descontar os salários correspondentes e ser 
considerada falta grave. 

 
 
___________________________________________________ 
 
29. A indenização que é devida ao empregado que tem a 

rescisão do seu contrato de trabalho por prazo 
indeterminado será o 

 

(A) valor da média da sua maior remuneração com a 
menor por ano de serviço efetivo. 

(B) equivalente a 10 (dez) vezes seu salário atual, 
independente do tempo de trabalho. 

(C) de 1 (um) mês de remuneração por ano de serviço 
efetivo, ou por ano e fração igual ou superior a 6 
(seis) meses. 

(D) equivalente a 2 (dois) meses de remuneração por 
ano de serviço efetivo e será devida mesmo que 
terminada antes do primeiro ano de contrato. 

 

 
30. Gustavo, entre outros requisitos da lei, deve realizar, 

pessoalmente, a prestação dos serviços ao qual foi 
contratado, não podendo enviar outra pessoa para sua 
realização. 

 
 Conforme o descrito acima, é correto afirmar que se está 

diante do seguinte requisito que compõe o conceito de 
empregado: 

 

(A) requisito da pessoa física. 

(B) requisito da onerosidade. 

(C) requisito da subordinação. 

(D) requisito da pessoalidade. 

 
 
 




