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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 01) 
Assinale a opção em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente de acordo com a norma 
culta: 
 
A) jiló – berinjela – laje. 
B) giló – beringela – lage. 
C) jiló – beringela – laje. 
D) giló – berinjela – laje. 
E) jiló – berinjela – lage. 
 
Questão 02) 
“Mais vale um pássaro na mão do que dois 
voando” (ditado popular). Marque a palavra que 
NÃO pertence à mesma regra de acentuação de 
“pássaro”. 
 
A) Dinâmico. 
B) Problemático. 
C) Bíceps. 
D) Música. 
E) Paralelepípedo. 
 
Questão 03) 
Assinale a alternativa que completa CORRETA e 
respectivamente as lacunas: 
 
I. ___________ 10 anos que não a vejo.  
II. Apesar do aumento do número de acidentes, 

não __________ muitas mortes.  
III. Em todo lugar __________ pessoas assim.  
 
A) Fazem; houveram; têm. 
B) Faz; houveram; tem. 
C) Fazem; houve; têm. 
D) Faz; houve; tem. 
E) Faz; houveram; têm 
 
Questão 04) 
Indique a alternativa INCORRETA de acordo com 

a norma culta: 
 
A) É necessário prudência ao dirigir. 
B) É proibido venda de bebida alcoólica para 

menores de idade. 
C) É proibida a venda de bebida alcoólica para 

menores de idade. 
D) É necessária prudência ao dirigir. 
E) Água é bom para hidratar a pele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 05) 
Indique a opção cujo uso da crase está 
CORRETO: 
 
A) O show começará à partir das 16h. 
B) A moto estava à distância de dois metros. 
C) Pedro andou à cavalo ontem. 
D) Os lutadores estavam frente à frente para a 

disputa. 
E) Os alunos não estavam dispostos à colaborar 

com a professora. 
 
Questão 06) 
Marque a alternativa que apresenta derivação 
prefixal e sufixal ao mesmo tempo: 
 
A) Refluxo. 
B) Deslealdade. 
C) Conformismo. 
D) Desligar. 
E) Cheiroso. 
 
Questão 07) 
Aponte a opção com a acentuação CORRETA 

segundo o Novo Acordo Ortográfico: 
 
A) Ele não pode ver a filha dançar na escola 

ontem. 
B) As crianças não sabem por as coisas no lugar. 
C) Os brasileiros não lêem com muita frequência. 
D) O ônibus atingiu em cheio o para-choque do 

carro da frente. 
E) Correu para o banheiro porque estava com 

diarréia. 
 
Questão 08) 

Indique as alternativas com verdadeiro (V) ou falso 
(F). 
 
(  ) “A lâmpada queimada foi trocada” – o verbo 

está na voz passiva.  
(  ) “A prova foi feita por Armando” – o verbo está 

na voz ativa.  
(  ) “Estudou-se o conteúdo do vestibular” – o 

verbo está na voz passiva sintética.  
(  ) “Olhei-me no espelho” – o verbo está na voz 

ativa.  
 
A ordem CORRETA de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) V – F – V – F. 
B) V – V – F – F. 
C) F – V – V – F. 
D) Todas são falsas. 
E) Todas são verdadeiras. 
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Leia o texto a seguir para responder às 
questões 9 e 10. 

 
Memória 

 
Amar o perdido 
deixa confundido 
este coração. 
 
Nada pode o olvido 
contra o sem sentido 
apelo do Não. 
 
As coisas tangíveis 
tornam-se insensíveis 
à palma da mão. 
  
Mas as coisas findas, 
muito mais que lindas, 
essas ficarão. 

(Carlos Drummond de Andrade) 
 
Questão 09) 
De acordo com a poesia acima, a palavra “findas”, 
na última estrofe, significa: 
 
A) Fincadas. 
B) Mortas. 
C) Infinitas. 
D) Terminadas. 
E) Fundas. 
 
Questão 10) 
A palavra “mas”, na última estrofe, representa uma 
conjunção: 
 
A) Aditiva. 
B) Explicativa. 
C) Adversativa. 
D) Conclusiva. 
E) Alternativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento Específico 
 
Questão 11) 
O contrato individual de trabalho pode ser 
conceituado como o ajuste de vontades entre o 
empregado e o empregador, tendo como 
características mais relevantes a subordinação, a 
pessoalidade, a não eventualidade e o salário. 
Neste sentido, com relação ao contrato por prazo 
determinado é correto afirmar que somente será 
válido, entre outras condições, quando: 
 
A) a vigência depende da realização de 

acontecimentos susceptíveis de previsão; 
B) se tratar de atividades empresariais de caráter 

permanente; 
C) o contrato assinado, com única prorrogação, 

superar o período de dois anos; 
D) o contrato for prorrogado por mais de uma vez; 
E) o contrato não tiver formalização por escrito. 
 
Questão 12) 

Buscando observar e avaliar o empregado, antes 
de que se concretize a contratação definitiva, pode 
o empregador ajustar um contrato de experiência. 
O prazo máximo de um contrato de experiência é 
de: 
 
A) 30 dias; 
B) 45 dias; 
C) 90 dias; 
D) 120 dias; 
E) 180 dias. 
 
Questão 13) 
A fonte de recursos dos sindicatos caracterizada 
por ser facultativa, que só pode ser descontada 
com a anuência expressa do trabalhador e que 
corresponde a um dia de trabalho, refere-se a: 
 
A) mensalidade sindical; 
B) contribuição confederativa; 
C) taxa negocial; 
D) contribuição sindical; 
E) taxa assistencial. 
 
Questão 14) 
Considere a hipótese de que um trabalhador foi 
contratado e entregou a Carteira de Trabalho e 
Previdência Social no Departamento de Pessoal 
da empresa, que de acordo com a legislação, 
poderá retê-la para fazer as anotações referentes 
ao contrato, pelo prazo máximo de: 
 
A) 3 dias; 
B) 48 horas; 
C) 15 dias; 
D) 24 horas; 
E) 30 dias. 
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Questão 15) 
A alteração do contrato de trabalho somente é 
permitida por mútuo consentimento desde que não 
resultem em prejuízos aos empregados. Com 
relação a alteração contratual é CORRETO 
afirmar que: 
 
A) é facultado ao empregador transferir 

empregado sem a sua anuência, para 
localidade diversa da originalmente contratada; 

B) é considerado alteração contratual a 
determinação do empregador para que o 
ocupante de cargo de confiança reverta a 
cargo efetivo anteriormente ocupado; 

C) é ilícita a transferência quando ocorrer a 
extinção do estabelecimento que trabalha o 
empregado; 

D) o empregador não pode transferir empregados 
que exerçam cargo de confiança; 

E) não se considera alteração contratual a que 
não acarreta necessariamente a mudança de 
seu domicílio. 

 
Questão 16) 

O exame médico admissional é obrigatório e 
custeado pelo empregador, devendo ser realizado 
no seguinte prazo: 
 
A) logo após o início de suas atividades, com 

limite máximo de até 30 dias; 
B) até o 15º dia após o registro do empregado em 

carteira; 
C) em até 48 horas após a contratação; 
D) antes que o trabalhador assuma suas funções; 
E) em 90 dias, assim que acabar o contrato de 

experiência. 
 
Questão 17) 

A remuneração do empregado, para todos os 
efeitos, compreende, além do salário devido e 
pago diretamente pelo empregador, como 
contraprestação dos serviços pelos serviços 
prestados pelo trabalhador, o seguinte: 
 
A) ajuda de custo; 
B) auxílio-alimentação; 
C) diárias para viagem; 
D) abono; 
E) gorjeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 18) 
Jornada de trabalho é o período em que o 
empregado permanece a disposição do 
empregador. Neste sentido, sobre a jornada de 
trabalho, é CORRETO afirmar: 
 
A) o tempo desprendido pelo empregado no 

trajeto de ida e volta para seu local de trabalho, 
integra sua jornada de trabalho; 

B) considera-se regime de tempo parcial aquele 
que não exceda a 20 horas semanais; 

C) as horas suplementares da jornada de trabalho 
normal não poderão ser compensadas 
diretamente sob nenhuma hipótese; 

D) o salário a ser pago para os empregados sob o 
regime de tempo parcial será proporcional à 
sua jornada, em relação aos que cumprem a 
mesma função em tempo integral; 

E) serão descontadas ou computadas como 
jornada extraordinária as variações de horário 
no registro de ponto superiores a 5 minutos e 
inferiores a 10 minutos diários. 

 
Questão 19) 

As férias são os afastamentos remunerados que 
tem como finalidade o descanso e a reparação 
física e mental do trabalhador. Após o período 
aquisitivo o empregado tem direito a férias na 
seguinte proporção: 
 
A) dezoito dias corridos, quando houver tido de 6 

a 14 faltas; 
B) trinta dias corridos, quando houver tido de 3 a 6 

faltas; 
C) vinte e quatro dias corridos, quando houver tido 

de 5 a 20 faltas; 
D) quinze dias corridos, quando houver tido de 24 

a 32 faltas; 
E) vinte e oito dias corridos, quando não houver 

faltado mais de 5 vezes. 
 
Questão 20) 

Os adicionais são acréscimos salariais devido ao 
empregado que trabalha em situações mais 
gravosas e que podem de alguma maneira 
prejudicar sua saúde física ou mental.  Neste 
sentido, as atividades que impliquem em contato 
permanente com inflamáveis, explosivos ou 
energia elétrica, asseguram ao empregado o 
adicional de: 
 
A) insalubridade; 
B) trabalho penoso; 
C) periculosidade; 
D) compensação; 
E) irradiação. 
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Questão 21) 
O adicional de trabalho noturno é devido ao 
empregado urbano por trabalho executado entre 
as 22h e às 5h. Este trabalho deverá ser pago 
com acréscimo de pelo menos: 
 
A) 25%; 
B) 30%; 
C) 20%; 
D) 50%; 
E) 10%. 
 
Questão 22) 
Considere que um trabalhador que se encontrava 
lotado em uma filial em Friburgo onde a empresa 
está encerrando suas atividades e em 
consequência, foi transferido para a matriz na 
cidade de Petrópolis em definitivo. Neste caso, é 
correto afirmar que o adicional de transferência: 
 
A) é devido no percentual de 20% sobre o salário 

pago; 
B) não é devido porque a transferência foi 

definitiva; 
C) é devido adicional de 10% sobre o salário até 

que o mesmo seja transferido para outra filial; 
D) não é devido desde que a empresa pague o 

aluguel do empregado por um ano a contar da 
data de mudança de domicílio; 

E) é devido adicional de 100% sobre o valor dos 
salários dos três meses subsequentes a 
transferência. 

 
Questão 23) 

Considere que um trabalhador foi transferido da 
cidade de Itaperuna para a cidade de Petrópolis e 
o empregador pagou unilateralmente e em única 
vez em contracheque, a importância arbitrada 
corresponde a 30% do salário para cobrir as 
despesas incorridas com a mudanças e outras 
eventuais que poderiam surgir. Este valor pago 
trata-se de: 
 
A) diárias; 
B) bônus; 
C) gratificação; 
D) ajuda de custo; 
E) prêmio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 24) 
A duração diária de trabalho poderá ser acrescida 
de horas extras, não excedente a duas, desde que 
decorrentes de: 
  
A) acordo individual, convenção coletiva ou acordo 

coletivo de trabalho; 
B) acordo escrito entre empregado e empregador, 

negociação com a Academia de Ciência da 
Administração ou parecer favorável do CRA; 

C) acordo individual, negociação com a Academia 
de Ciência da Administração ou acordo coletivo 
de trabalho; 

D) convenção coletiva de trabalho, parecer 
favorável do CRA ou acordo coletivo de 
trabalho; 

E) acordo escrito entre o empregado e o 
empregador, convenção coletiva ou 
negociação com a Academia de Ciência da 
Administração. 
 

Questão 25) 

Na extinção do contrato de trabalho o empregador 
deverá proceder a respectiva anotação na Carteira 
de Trabalho e Previdência Social (CTPS), além de 
outras obrigações e entregar ao trabalhador 
documentos que comprovem a comunicação da 
extinção do contrato às autoridades competentes, 
bem como o pagamento dos valores da rescisão 
em até: 
 
A) 10 dias a contar do término do contrato; 
B) 15 dias após a reunião de ajuste de contas; 
C) 30 dias após a data da anotação na CTPS da 

extinção do contrato; 
D) 5 dias a contar da autorização do sindicato; 
E) 3 dias caso a empresa disponha de recursos. 

 
 
Questão 26) 

Segundo a CLT, constituem justa causa para a 
rescisão de contrato de trabalho pelo empregador, 
EXCETO: 
 
A) negociação habitual por conta própria ou 

alheia; 
B) afastamento do empregado em virtude das 

exigências do serviço militar; 
C) incontinência de conduta ou mau procedimento 
D) violação de segredo da empresa; 
E) prática habitual de jogos de azar não 

autorizados pela legislação em vigor. 
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Questão 27) 
O seguro-desemprego é um dos mais importantes 
programas administrados pelo Governo Federal e 
que tem como objetivo prestar assistência 
temporária ao trabalhador, em razão de dispensa 
sem justa causa ou de paralização das atividades 
do empregador. Para que o trabalhador possa 
receba o seguro-desemprego, além de outras 
condições, deve satisfazer a seguinte: 
 
A) para solicitar o primeiro seguro desemprego, o 

trabalhador deverá exercer a atividade 
remunerada por no mínimo 16 meses;  

B) caso esteja solicitando pela terceira vez, 
precisará ter trabalhado por 18 meses; 

C) para solicitar o primeiro seguro desemprego, o 
trabalhador deverá exercer a atividade 
remunerada por no mínimo 8 meses;  

D) caso esteja solicitando pela terceira vez, 
deverá trabalhar no mínimo por 6 meses; 

E) caso esteja solicitando pela segunda vez, 
deverá trabalhar no mínimo 6 meses. 

 
Questão 28) 

O salário-família é um benefício concedido pela 
Previdência para os trabalhadores de baixa renda 
que tenham filhos, enteados e tutelados, com 
idade de no máximo 14 anos. Com relação ao 
salário família é CORRETO afirmar: 
 
A) caso o empregado esteja em gozo de benefício 

da Previdência Social, o benefício será 
suspenso; 

B) os dois pais têm direito ao benefício, caso 
ambos satisfaçam os requisitos para 
concessão; 

C) filho inválidos com mais de 14 anos não 
poderão receber o benefício;  

D) o trabalhador doméstico não poderá requerer o 
benefício do salário família; 

E) para receber o salário-família é necessário 
carência de no mínimo 9 meses de trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 29) 
O empregador ou o empregado que rescindir o 
contrato de trabalho sem prazo determinado e 
sem justo motivo deverá avisar a outra parte com 
antecedência. De acordo com a CLT, é 
CORRETO afirmar, com relação ao aviso prévio: 

 
A) não é devido no caso da despedida indireta; 
B) o valor das horas-extras eventuais integra o 

aviso prévio indenizado; 
C) sendo a rescisão provocada pelo empregador e 

sem justa causa, o horário de trabalho será 
reduzido durante o aviso prévio com a 
correspondente redução do salário; 

D) caso o empregado esteja trabalhando a menos 
de um ano e seu pagamento for semanal, o 
aviso prévio terá a duração de 30 dias; 

E) em se tratando de salário pago por tarefa, o 
cálculo da indenização do aviso prévio será 
feito tomando como base a média dos salários 
recebidos nos últimos 12 meses. 

 
Questão 30) 
O sucesso de uma organização depende 
fundamentalmente do desempenho de seus 
colaboradores. Neste sentido, podem ser 
utilizadas várias técnicas e métodos para o 
treinamento e desenvolvimento de pessoas. O 
método denominado “jogos e simulações” envolve 
as seguintes técnicas: 
 
A) jogos de empresas, projetos e comunidades de 

práticas; 
B) dinâmica de grupo, simulações e tutoria; 
C) dramatizações, estudo de caso e realidade 

virtual; 
D) debates, seminários e painel de discussão; 
E) treinamento ao ar livre, treinamento em serviço 

e simulações. 
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Noções de Informática 
 
Questão 31) 

Um funcionário do  
está visualizando a Área de Trabalho na tela do 
computador sob gerência do No Windows 7 BR. 
Em determinado momento, ele pressionou a tecla 

 isoladamente. Esse procedimento tem por 
objetivo acionar o seguinte recurso do sistema 
operacional: 
  

A) Windows Update; 

B) Menu Iniciar; 

C) Painel de Controle; 

D) Menu de Configurações; 

E) Windows Explorer. 
 
Questão 32) 
No Windows 7 versão em português, fecha-se 

uma janela clicando-se no botão  existente 
no canto superior direito ou por meio de um atalho 
de teclado que corresponde ao acionamento 
simultâneo das teclas Alt e: 
     

A) F1; 

B) F2; 

C) F3; 

D) F4; 

E) F5. 
 
Questão 33) 

No uso dos recursos do gerenciador de pastas e 
arquivos no Windows 7 versão em português, um 
usuário do sistema executou o atalho de teclado 
Ctrl + A com o seguinte objetivo: 
     

A) Criar uma nova pasta no disco rígido; 

B) Exibir os arquivos armazenados no modo 
“Detalhes”;  

C) Selecionar todos os arquivos armazenados em 
uma pasta; 

D) Apagar todos os arquivos armazenados na 
pasta em edição; 

E) Classificar os arquivos armazenados em ordem 
ascendente por “Nome”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 34) 
No uso dos recursos do processador de textos 
Writer do pacote LibreOffice, para se aplicar o 
alinhamento centralizado a um parágrafo pode-se 
acionar um ícone ou executar um atalho de 
teclado.  O ícone e o atalho de teclado são 
respectivamente:  
 
 
 

A)  e Ctrl + C; 

B)  e Ctrl + C; 

C)  e Shift + C; 

D)  e Ctrl + E; 

E)  e Ctrl + E. 

 
Questão 35) 
No uso dos recursos do processador de textos 
Word do pacote MSOffice, um ícone deve ser 
empregado para diminuir o tamanho da fonte e 
outro para alterar a cor da fonte. Esses ícones são 
respectivamente:  
    

A)  e  ; 

B)  e  ; 

C)  e  ; 

D)  e  ; 

E)  e  . 
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Questão 36) 
A planilha da figura abaixo foi criada no Calc do 
pacote LibreOffice, versão em português. 
 

 
 
Nessa planilha, foram executados os 
procedimentos listados a seguir. 

 Em D8 foi inserida a expressão 
=SOMA(A6;D6) 

 Em D10 foi inserida a expressão 
=MÉDIA(A6:D6) 

 Em D12 foi inserida uma expressão 
usando a função MAIOR para determinar o 
maior número entre todos nas células A6, 
A7, A8 e A9.  

 
Nessas condições, os números mostrados em D8 
e em D10 e a expressão inserida em D12 são, 
respectivamente: 
 

A) 42, 21 e =MAIOR(A6:D6); 

B) 76, 19 e =MAIOR(A6:D6); 

C) 42, 19 e =MAIOR(A6:D6); 

D) 76, 21 e =MAIOR(A6:D6;1); 

E) 42, 19 e =MAIOR(A6:D6;1). 
 
Questão 37) 

A figura abaixo ilustra alguns recursos disponíveis 
no Powerpoint do pacote MSOffice 2013 BR, que 
podem ser utilizados numa apresentação de 
slides. 
 
 
 
 
 
Esses recursos são mostrados na Faixa de 
Opções do software, quando se aciona a seguinte 
guia na Barra de Menus: 
 

A) Animações; 

B) Transições; 

C) Design; 

D) Revisão; 

E) Suplementos. 
 
 

Questão 38) 
No uso dos recursos da internet, duas atividades 
são bastante usuais, caracterizadas a seguir.  

(I)  Baixar o programa de instalação Adobe 
Redaer para leitura de arquivos em formato 
PDF. 
(II)  Enviar arquivos de atualização para um 
site, hospedado em um provedor web. 
      

As atividades (I) e (II) são denominadas, 
respectivamente: 
 

A) uplink e downlink; 

B) upload e downloa;d 

C) downstream e upstream; 

D) download e upload; 

E) downlink e uplink. 
 
Questão 39) 

No uso dos recursos da internet, é comum a 
utilização de browsers para navegação em sites. 
No browser Google Chrome, um recurso permite a 
visualização dos sites na modalidade “Tela Cheia”. 
Para isso, estando na tela do Google Chrome, 
deve-se pressionar a seguinte tela de função: 
 

A) F11; 

B) F10; 

C) F9; 

D) F8; 

E) F7. 
 
Questão 40) 
Atualmente é fundamental a realização de cópias 
de segurança quando se utilizam computadores 
nas atividades de rotina, o que pode ser feito por 
meio do emprego de pendrives e discos rígidos, 
visando garantir a integridade dos dados e 
informações. Essa atividade é denominada: 
 

A) Swap; 

B) Proxy; 

C) Backup; 

D) Firewall; 

E) Spam. 
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INSTRUÇÕES 
 

1. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas. A 
prova é composta de 40 questões objetivas: 10 questões de Língua Portuguesa, 20 questões de Conhecimento 

Específico e 10 questões de Noções de Informática. 
 
2. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento estão corretos. 
Caso observe alguma discordância ocorrida em um dos itens anteriores, comunique ao Fiscal da sala e solicite a 
presença do Coordenador do local.  
 
3. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões, mas somente as respostas 
assinaladas na folha de respostas serão objeto de correção.  
 
4. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamente a 
cada uma delas.  
 
5. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:  
• não haverá substituição por erro do candidato;  
• não deixe de assinar no campo próprio;  
• não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às 

respostas;  
• a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o 

espaço correspondente à letra a ser assinalada;  
• outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de respostas;  
• não serão consideradas questões:  

 não assinaladas;  
 com falta de nitidez;  
 com mais de uma alternativa assinalada.  

 
6. O Fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções bem como prestar esclarecimentos sobre o 
conteúdo da prova.  
 
7. Você só poderá retirar-se da sala após 60 minutos do início da prova, e o tempo total para realização da mesma 
é de três horas.  

 
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de 
respostas.  
 
9. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas juntamente com este caderno. Caso queira anotar suas 
respostas, faça-o na tabela abaixo, e destaque-a somente quando terminar a prova.  
 
10. Qualquer ocorrência diferente das relacionadas deve ser informada ao Coordenador do local.  
 

Boa Prova! 
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