
 

    
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
1. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

em relação à acentuação, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Adoro sorvete de cája. 

(B) Meu avô é dono do armázem da esquina. 

(C) Você me trouxe mágoas. 

(D) Nas férias, irei conhecer o Oceano Pacifíco. 
 

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

em relação às classes de palavras, assinale a alternativa 
em que o termo destacado seja classificado como 
advérbio. 

 
(A) Luto ferozmente pela felicidade. 

(B) Maria tornou-se feliz. 

(C) Roberto chegou atrasado. 

(D) João gosta de cantar. 
 

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

em relação à concordância verbal, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Eles estais muito felizes. 

(B) Joana e Maria saiu logo pela manhã. 

(C) Elvira e Eu foi ao cinema. 

(D) Vendem-se carros. 
 

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

em relação à concordância nominal, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) O pai e o menino estavam perdido. 

(B) Fala fluentemente a língua inglesa e a francesa. 

(C) Vossa Santidade estiveste no Paraguai. 

(D) Os arquivos estão anexo. 
 

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

em relação às figuras de linguagem, assinale a alternativa 
que apresenta um pleonasmo. 

 
(A) Meu cachorro chorava tristemente. 

(B) Ele cantou uma linda canção. 

(C) Chorou rios de lágrimas. 

(D) Ela é um anjo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação às figuras de linguagem, assinale a alternativa 
que apresenta uma metáfora. 

 
(A) Minha mãe é uma leoa. 

(B) Ele comeu uma caixa de bombom. 

(C) A velhice deve ser respeitada. 

(D) A juventude é como uma flor. 

 

 

 

7. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação aos sinônimos, assinale a alternativa em que o 
termo corresponda a um sinônimo do termo destacado na 
frase a seguir: “Tenho muita estima por minha 
professora”. 

 
(A) Aversão. 

(B) Desapreço. 

(C) Consideração. 

(D) Desprezo. 
 

 

8. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação aos antônimos, assinale a alternativa em que o 
termo corresponda a um antônimo do termo destacado na 
frase a seguir: “São tempos de glória”. 

 
(A) Reconhecimento. 

(B) Conquista. 

(C) Notoriedade. 

(D) Desonra. 
 

 

9. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação à ortografia, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Minha mãe deu permição para que eu viaje. 

(B) João foi espulso do colégio. 

(C) O motor do meu carro precisa de manutenção. 

(D) Vovó se abisteve de votar. 
 

 

10. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação à formação dos plurais, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Os troféis foram entregues aos vencedores. 

(B) Maria recebeu muitas bênçãos. 

(C) O céu está repleto de balães. 

(D) Seus chapéis são muito elegantes. 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 

 

 
NOÇÕES DE DIREITO DO TRABALHO 

 
 
11. Sobre os direitos dos trabalhadores, previstos no artigo 7º 

da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Somente o trabalhador urbano tem direito à 

remuneração do trabalho noturno superior à do 
diurno. 

(B) Licença à gestante, sem prejuízo do emprego, com 
suspensão do recebimento de salário é direito das 
trabalhadoras urbana e rural. 

(C) Proteção contra atividades penosas, sendo os 
trabalhadores remunerados por meio de adicional 
somente no exercício de atividades perigosas. 
Adicional para atividades insalubres não faz mais 
parte do rol de direitos previstos no artigo 7º da CF. 

(D) A aposentadoria é um dos direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais. 

 
 

12. De acordo com o Decreto nº 57.155/1965, que trata da 
gratificação natalina, assinale a alternativa correta. 

 
(A) As faltas ao serviço, ainda que justificadas, serão 

deduzidas para os fins previstos neste Decreto. 

(B) O pagamento da gratificação salarial será efetuado 
pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada 
ano, tomando-se por base a remuneração devida 
nesse mês de acordo com o tempo de serviço do 
empregado no ano em curso. 

(C) O empregador é obrigado a pagar o adiantamento 
da gratificação no mesmo mês a todos os seus 
empregados. 

(D) Tratando-se de empregados que recebem apenas 
salário variável, a qualquer título, o adiantamento da 
gratificação será calculado com base no salário mais 
baixo recebido no ano. 

 
 

13. A Lei nº 6.514/1977 altera o Capítulo V do Título II da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) no que diz 
respeito à segurança e medicina do trabalho e dá outras 
providências. Com base nas alterações realizadas pela lei 
mencionada acima, é correto afirmar que cabe às 
empresas 

 
I. cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e 

medicina do trabalho. 

II. adotar as medidas que lhes sejam determinadas 
pelo órgão regional competente. 

III. facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade 
competente. 

IV. instruir os empregados, por meio de ordens de 
serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de 
evitar acidentes do trabalho ou doenças 
ocupacionais. 

 
 
 

 
 
 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, II, III e IV. 

(B) II, apenas. 

(C) IV, apenas. 

(D) I, apenas. 
 

 

14. É correto afirmar que, na forma da regulamentação 
aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, as 
atividades ou operações que por sua natureza ou métodos 
de trabalho impliquem risco acentuado em virtude de 
exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, 
explosivos ou energia elétrica são consideradas 

 
(A) salubres. 

(B) seguras. 

(C) perigosas. 

(D) normais. 

 
 

15. De acordo com o artigo 195 da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), é correto afirmar que a caracterização e a 
classificação da insalubridade e da periculosidade, 
segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão 
por meio de 

 
(A) fiscalização a cargo de Auditor externo, registrado 

na empresa. 

(B) perícia a cargo de Enfermeiro registrado no SUS. 

(C) fiscalização pela própria empresa. 

(D) perícia a cargo de Médico do Trabalho ou 
Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do 
Trabalho. 

 
 

16. Segundo disposto no artigo 197 da CLT, é correto afirmar 
que os materiais e substâncias empregados, manipulados 
ou transportados nos locais de trabalho, quando perigosos 
ou nocivos à saúde, devem conter, no rótulo, 

 
(A) sua composição e símbolo de perigo 

correspondente, segundo critérios nacionais, 
exclusivamente. 

(B) sua composição, recomendações de socorro 
imediato e o símbolo de perigo correspondente, 
segundo a padronização internacional. 

(C) apenas recomendações de socorro imediato. 

(D) apenas o símbolo de perigo correspondente, 
segundo a padronização internacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 
 

 
 
 
17. Conforme disposto na CLT, sobre a proteção do trabalho 

da mulher, é correto afirmar que a sua duração normal de 
trabalho será de 

 
(A) 4 (quatro) horas diárias, exceto nos casos para os 

quais for fixada duração inferior. 

(B) 12 (doze) horas diárias, exceto nos casos para os 
quais for fixada duração superior. 

(C) 12 (doze) horas diárias, sem exceção. 

(D) 8 (oito) horas diárias, exceto nos casos para os 
quais for fixada duração inferior. 

 
 

18. Leia o dispositivo abaixo e, em seguida, assinale a 
alternativa que preenche correta e respectivamente as 
lacunas. 

 
Ao menor de 18 (dezoito) anos é ______________ o 

trabalho ___________, considerado este o que for executado 

no período compreendido entre as 22 (vinte e duas) e as 5 

(cinco) horas.  

 
Artigo 404, CLT. 

 
(A) vedado/ diurno 

(B) vedado/ noturno 

(C) permitido/ diurno 

(D) permitido/ noturno 
 

 
19. Em relação ao contrato individual do trabalho, é correto 

afirmar que o contrato de experiência não poderá exceder 
a 

 
(A) 10 (dez) dias. 

(B) 1 (um) ano. 

(C) 90 (noventa) dias. 

(D) 3 (três) anos. 

 
 

20. Sobre a alteração do contrato individual do trabalho, 
analise as assertivas abaixo. 

 
I. Considera-se transferência do empregado para 

localidade diversa da que resultar do contrato 
quando acarretar mudança do seu domicílio.  

II. O empregador tem poder para transferir o 
empregado sem a sua anuência para localidade 
diversa da que resultar o contrato. 

III. As despesas resultantes da transferência correrão 
por conta do empregador. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II, apenas. 

(D) I, apenas. 

 
21. Constituem justa causa para rescisão do contrato de 

trabalho pelo empregador, dentre outras causas, 
 

I. ato de improbidade. 

II. violação de segredo da empresa. 

III. ato de indisciplina ou de subordinação. 
 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, II e III. 

(B) I, apenas. 

(C) II, apenas. 

(D) III, apenas. 
 

 

22. Conforme disposto na CLT, é correto afirmar que 
abandono de emprego constitui 

 
(A) justa causa para suspensão do contrato de trabalho. 

(B) justa causa para interrupção do contrato de trabalho. 

(C) crime sob pena de pagamento de multa contratual 
ao empregador. 

(D) justa causa para rescisão do contrato de trabalho. 

 
 

23. Em relação ao aviso prévio, segundo a CLT, assinale a 
alternativa incorreta. 

 
(A) O valor das horas extraordinárias habituais integra o 

aviso prévio indenizado. 

(B) É devido o aviso prévio na despedida indireta. 

(C) Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem 
justo motivo, quiser rescindir o contrato deverá 
avisar a outra da sua resolução com a antecedência 
mínima de 180 (cento e oitenta) dias, em qualquer 
caso. 

(D) A falta de aviso prévio por parte do empregado dá 
ao empregador o direito de descontar os salários 
correspondentes ao prazo respectivo. 

 
 

24. Segundo o artigo 3º, da Lei nº 8.036/1990, que trata do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), o FGTS 
será regido por normas e diretrizes estabelecidas por um 
Conselho Curador, composto por representação de 
trabalhadores, empregadores e órgãos e entidades 
governamentais, na forma estabelecida pelo(s) 

 
(A) Poder Executivo. 

(B) Poder Legislativo. 

(C) Sindicato. 

(D) Poderes Legislativo e Judiciário. 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

 
 
25. Leia o dispositivo abaixo e, em seguida, assinale a 

alternativa que preenche correta e respectivamente as 
lacunas. 

 
________________ é toda pessoa física que, em 

propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza 

não eventual a _______________, sob a dependência deste e 

mediante salário.  

 
Artigo 2º, Lei nº 5.889/1973. 

 
(A) Empregador rural/ empregado rural 

(B) Empregado urbano/ empregador rural 

(C) Empregado rural/ empregador urbano 

(D) Empregado rural/ empregador rural 
 

 
26. O artigo nº 499 da CLT dispõe que não haverá 

estabilidade no exercício do(s) cargo(s) de 
 

I. diretoria, apenas. 

II. gerência, apenas. 

III. diretoria, gerência ou outros de confiança imediata 
do empregador, ressalvado o cômputo do tempo de 
serviço para todos os efeitos legais. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, II e III. 

(B) I, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I e II, apenas. 
 

 
27. Sobre convenções e acordos coletivos de trabalho, 

conforme disposto na CLT, assinale a alternativa 
incorreta. 

 
(A) Convenção coletiva de trabalho 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 de trabalho. 

(B) Os sindicatos representativos de categorias 
econômicas ou profissionais e as empresas, 
inclusive as que não tenham representação sindical, 
quando provocados, não podem recusar-se à 
negociação coletiva. 

(C) Nenhum processo de dissídio coletivo de natureza 
econômica será admitido sem antes se esgotarem 
as medidas relativas à formalização da convenção 
ou acordo correspondente. 

(D) Não será permitido estipular duração de convenção 
ou acordo superior a 20 dias. 

 
 
 
 

 
 
28. As convenções e os acordos deverão conter, 

obrigatoriamente, entre outros itens, 
 

I. prazo de vigência. 

II. direitos e deveres dos empregados e empresas. 

III. designação dos sindicatos convenentes ou dos 
sindicatos e empresas acordantes. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I, II e III. 

(D) III, apenas. 

 
 

29. Considerando o disposto no artigo 7º da Constituição 
Federal de 1988, assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a 

proteção do salário na forma da lei, constituindo 
crime sua retenção dolosa. 

(B) É direito dos trabalhadores urbanos e rurais licença-
paternidade, nos termos fixados em lei. 

(C) A proibição de diferença de salários, de exercício de 
funções e de critério de admissão por motivo de 
sexo, idade, cor ou estado civil deixou de ser um 
direito dos trabalhadores urbanos e rurais. 

(D) É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a 
jornada de 6 (seis) horas para o trabalho realizado 
em turnos ininterruptos de revezamento, salvo 
negociação coletiva. 

 
 

30. Leia o dispositivo adaptado abaixo e, em seguida, assinale 
a alternativa que preenche correta e respectivamente as 
lacunas. 

 
É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 

outros que visem à melhoria de sua condição social: proibição 

de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 

______________ e de qualquer trabalho a menores de 

______________ anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de _____________ anos. (Art. 7º, XXXIII, CF/1988) 

 
(A) 18 (dezoito)/ 16 (dezesseis)/ 14 (quatorze) 

(B) 14 (quatorze)/ 18 (dezoito)/ 16 (dezesseis) 

(C) 16 (dezesseis)/ 18 (dezoito)/ 14 (quatorze) 

(D) 21 (vinte e um)/ 14 (quatorze)/ 18 (dezoito) 
 




