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Transportadora Brasileira
Gasoduto Bolívia-Brasil S.A.

Analista de RH, Júnior, Recompensa, Remun. e Benefícios

INSTRUÇÕES GERAIS
• Você recebeu do fiscal:
• Um caderno de questões contendo 40 (quarenta) questões de múltipla escolha da Prova Objetiva e 3 (três) questões discursivas;
• Um cartão de respostas personalizado para a Prova Objetiva;
• Um caderno de respostas personalizado para a Prova Discursiva.
• É responsabilidade do candidato certificar-se de que o código e o nome do cargo/nível/especialidade informado nesta capa de prova
corresponde ao código e ao nome do cargo/nível/especialidade informado em seu cartão de respostas.
• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no caderno de questões se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova Objetiva e a Prova Discursiva. Faça-a com tranqüilidade, mas controle o seu tempo. Este
tempo inclui a marcação do cartão de respostas e o preenchimento do caderno de respostas.
• Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital – Item 9.9 alínea a).
• Somente após decorrida uma hora do início da prova, entregar o seu caderno de questões, o seu cartão de respostas, o seu caderno de respostas,
e retirar-se da sala de prova (Edital – Item 9.9 alínea c).
• Somente será permitido levar seu caderno de questões no decurso dos últimos 60 minutos anteriores ao horário previsto para o término da
prova (Edital – Item 9.9 alínea d).
• Não será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no cartão de respostas ou no caderno de respostas (Edital – Item 9.9 alínea e).
• Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o cartão de respostas devidamente assinado e o caderno de respostas
(Edital – Item 9.9 alínea f).
• Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos (Edital – Item 9.9 alínea g).
• Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de Aplicação de Prova.
• Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas a alternativa que mais adequadamente a responde.
• O cartão de respostas NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a
ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:

A

B

B

D

E

INSTRUÇÕES - PROVA DISCURSIVA
• Verifique se os seus dados estão corretos no caderno de respostas. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata da Prova.

• Efetue a desidentificação do caderno de respostas destacando a parte onde estão contidos os seus dados.
• Somente será objeto de correção da Prova Discursiva o que estiver contido na área reservada para a resposta. NÃO será considerado o que
estiver contido na área reservada para rascunho.
• O caderno de respostas NÃO pode ser dobrado, amassado, manchado, rasgado ou conter qualquer forma de identificação do candidato.
• Use somente caneta esferográfica azul ou preta.

CRONOGRAMA PREVISTO
ATIVIDADE
Divulgação do gabarito - Prova Objetiva (PO)
Interposição de recursos contra o gabarito (RG) da PO
Divulgação do resultado do julgamento dos RG da PO e o resultado preliminar das PO

DATA

LOCAL

24/04/2006

www.nce.ufrj.br/concursos

25 e 26/04/2006

www.nce.ufrj.br/concursos

22/05/2006

www.nce.ufrj.br/concursos

Demais atividades consultar cronograma de atividade no Manual do Candidato ou pelo site: www.nce.ufrj.br/concursos
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1 - A forma INADEQUADA de reescrever a primeira frase do
texto – devo começar explicando o meu enigmático título – é:

LÍNGUA PORTUGUESA

(A) o meu título é enigmático, pois devo começar explicando-o;
(B) já que o meu título é enigmático, devo começar explicando-o;
(C) devo começar explicando o meu título, pois ele é enigmático;
(D) por meu título ser enigmático, devo começar por sua explicação;
(E) devo começar pela explicação de meu título por ser ele enigmático.

O que faz o brasil Brasil?

2 - Tendo lido o texto, podemos dizer que o que procura
estabelecer o livro de onde foi retirado este texto introdutório é:
(A) como foi feita a passagem de um local atrasado para uma
nação moderna;
(B) as características específicas de uma nação denominada Brasil;
(C) as marcas da colonização portuguesa no país atual;
(D) o estabelecimento de valores que inserem o Brasil no mundo
moderno;
(E) a procura de explicações que permitem interpretar o Brasil.

3 - “O “brasil” com o b minúsculo é apenas um objeto sem vida,
autoconsciência ou pulsação interior, pedaço de coisa que morre
e não tem a menor condição de se reproduzir como sistema”;
segundo esse fragmento do texto, a única característica que
NÃO marca o “brasil” com b minúsculo é:

Devo começar explicando o meu enigmático título.
É que será preciso estabelecer uma distinção radical entre
um “brasil” escrito com letra minúscula, nome de um tipo
de madeira de lei ou de uma feitoria interessada em explorar
uma terra como outra qualquer, e o Brasil que designa um
povo, uma nação, um conjunto de valores, escolhas e ideais
de vida. O “brasil” com o b minúsculo é apenas um objeto
sem vida, autoconsciência ou pulsação interior, pedaço de
coisa que morre e não tem a menor condição de se
reproduzir como sistema; como, aliás, queriam alguns
teóricos sociais do século XIX, que viam na terra – um
pedaço perdido de Portugal e da Europa – um conjunto
doentio e condenado de raças que, misturando-se ao sabor
de uma natureza exuberante e de um clima tropical,
estariam fadadas à degeneração e à morte biológica,
psicológica e social. Mas o Brasil com B maiúsculo é algo
muito mais complexo. É país, cultura, local geográfico,
fronteira e território reconhecidos internacionalmente, e
também casa, pedaço de chão calçado com o calor de
nossos corpos, lar, memória e consciência de um lugar com
o qual se tem uma ligação especial, única, totalmente
sagrada. É igualmente um tempo singular cujos eventos
são exclusivamente seus, e também temporalidade que pode
ser acelerada na festa do carnaval; que pode ser detida na
morte e na memória e que pode ser trazida de volta na boa
recordação de saudade. Tempo e temporalidade de ritmos
localizados e, assim, insubstituíveis. Sociedade onde pessoas
seguem certos valores e julgam as ações humanas dentro
de um padrão somente seu. Não se trata mais de algo
inerte, mas de uma entidade viva, cheia de auto-reflexão e
consciência: algo que se soma e se alarga para o futuro e
o passado, num movimento próprio que se chama História.

(A) esterilidade;
(B) morte;
(C) autoconsciência;
(D) fragmentação;
(E) impossibilidade.

4 - Se o brasil com b minúsculo é um objeto sem vida, sem
autoconsciência e sem pulsação interior, os adjetivos que melhor
qualificam esse brasil são, respectivamente:
(A) moribundo, desconhecido e inerte;
(B) murcho, decadente e senil;
(C) inerme, ignorante e desaparecido;
(D) paralisado, atrasado e superficial;
(E) morto, inconsciente e desfibrado.

5 - “como, aliás, queriam alguns teóricos sociais do século XIX,
que viam na terra – um pedaço perdido de Portugal e da Europa
– um conjunto doentio e condenado de raças que, misturandose ao sabor de uma natureza exuberante e de um clima tropical,
estariam fadadas à degeneração e à morte biológica, psicológica
e social”; a marca da nação brasileira atual a que se alude neste
fragmento do texto é o(a):
(A) misticismo;
(B) degeneração;
(C) vulnerabilidade;
(D) discriminação;
(E) miscigenação.

Roberto Da Matta
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6 - “que pode ser acelerada na festa do carnaval”, “que pode ser
detida na morte e na memória”, “que pode ser trazida de volta na
boa recordação da saudade”; a(s) frase(s) que pode(m) ser
vista(s) unicamente como construção de voz passiva é:

LÍNGUA INGLESA
READ TEXT I AND ANSWER QUESTIONS 9 AND 10:

(A) que pode ser acelerada na festa do carnaval;
(B) que pode ser detida na morte e na memória;
(C) que pode ser trazida de volta na boa recordação da saudade;
(D) que pode ser acelerada na festa do carnaval / que pode ser
detida na morte e na memória;
(E) que pode ser detida na morte e na memória / que pode ser
trazida de volta na boa recordação da saudade.

TEXT I

Here is the beginning of a piece of news:
A group of U.S. Senators visited Brazil in August
to take a look at the country’s ethanol industry.
“It was a real eye-opener. I was just amazed what
we learned,” said Sen. Mel Martinez ( R-Fla).

7 - A relação estrutural entre “tempo e temporalidade” se repete
em:

What most impressed the delegation was the
choice Brazilians have at the pump. Since the
1973 oil embargo, Brazil has battled to achieve
energy independence, replacing gasoline with
ethanol, an alcohol distilled from sugarcane…

(A) substituto / substituição;
(B) atemporal / atemporalidade;
(C) inerte / inércia;
(D) nação / nacionalidade;
(E) complementar / complementaridade.

In Brazil ethanol, or ‘alcool” as it is called, costs
only $2 at the pump, compared to $4 for a gasolineethanol blend ( Brazil no longer sells regular
unblended gasoline). And while ethanol-powered
cars consume 25% to 30% more fuel per mile than
gasoline cars, the average motorist can save about
$820 a year by switching to ethanol.

8. “Não se trata mais de algo inerte, mas de uma entidade viva,
cheia de auto-reflexão e consciência: algo que se soma e se
alarga para o futuro e o passado, num movimento próprio que se
chama História”; esse fragmento do texto se opõe a um outro
fragmento anterior. A oposição entre os fragmentos que NÃO
está correta é:

(from www.forbes.com/2005/11/15/energy-ethanolbrazil_cx_1116energy_adams)

(A) “não se trata mais de algo inerte” / “é apenas um objeto
sem vida”;
(B) “mas de uma entidade viva” / “fadadas à degeneração e à
morte”;
(C) “cheia de auto-reflexão e consciência” / “é apenas um objeto
sem...autoconsciência”;
(D) “algo que se soma e se alarga” / “fadadas à degeneração e
à morte biológica”;
(E) “algo que se soma e se alarga para o futuro e o passado” /
“um conjunto doentio e condenado de raças”.

09 – When the Senator described the visit as “a real eye-opener”,
he was making a reference to a(n):
(A) mishap;
(B) expectation;
(C) overestimation;
(D) accident;
(E) enlightenment.

10- The fact that “Brazil has battled to achieve energy
independence” means that this action has been:
(A) easy;
(B) hard;
(C) fast;
(D) smooth;
(E) speedy.
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12 – The author of this letter considers the revival of nuclear
energy:

11 – while in “while ethanol-powered cars consume 25% to 30%
more fuel per mile than gasoline cars, “ is used in the same way
as in:

(A) impossible;
(B) risky;
(C) effective;
(D) beneficial;
(E) improbable.

(A) While the embargo lasted, Brazilians had to find an
alternative;
(B) While Americans use gasoline, many Brazilians prefer
ethanol;
(C) While having all the technology, Brazilians still use raw
material;
(D) While being the manager of that company, he introduced
many innovations
(E) While ethanol was being used in Brazil, other countries
looked for different solutions.

13 – When the writer refers to “the burden of coping” (l.14), she
implies, among other issues, that future generations will have
to:
(A) create many alternative forms of energy;
(B) redesign means of energy production;
(C) support traditional sources of energy;
(D) deal with the problems of nuclear waste;
(E) challenge the policy of energy output.

READ TEXT II AND ANSWER QUESTION 12 TO 15:

TEXT II
14 - The underlined expression in “Alternative energies would
save us money in the long run “ (l. 23) means:

Doubts About Nuclear Energy

5

10

15

20

(A) eventually;
(B) at once;
(C) lately;
(D) for good;
(E) at present.

Your article “Re-energized”, about the French
nuclear-energy company Areva [Nov. 14],
noted that there may be a comeback for nuclear
power. Even if there is evidence of a “nuclear
renaissance”, as Areva´s head, Anne
Lauvergeon, put it, I can´t see nuclear power
plants becoming popular in most of Europe.
There are still serious problems with handling
the drainage of reactor coolant into rivers, and
there is the major concern of how to dispose of
nuclear waste. Long-distance transport of such
material is highly dangerous, especially with the
threat of terrorist attacks. And can we place on
future generations the burden of coping with
tons of hazardous radioactive substances? The
reasons for the sudden return of nuclear energy
– spiking oil prices and the effect of greenhouse
gases – also call for investment in alternativeenergy technologies. Wind, solar or water
energy could help stop the progress of global
warming and make us independent of fossil
fuels. Alternative energies would save us money
in the long run without the immense drawbacks
of nuclear energy.

15 – The word spiking in “spiking oil prices” suggests a
movement that:
(A) ascends;
(B) halts;
(C) descends;
(D) initiates;
(E) alternates.

LISA JANK
Augsburg, Germany
(Time, December 19, 2005, p. 10)
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Assinale:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

(A) somente a afirmativa I está correta;
(B) somente afirmativa II está correta;
(C) somente as afirmativas I e II estão corretas;
(D) somente as afirmativas II e III estão corretas.
(E) todas as afirmativas estão corretas.

16. A Carteira de Trabalho e Previdência Social é documento
fundamental para o cidadão exercer seus direitos de cidadania e
é emitida somente:
(A) pelas Delegacias de Polícia Regionais e Federais;
(B) pelos órgãos da Administração Indireta, do Ministério do
Trabalho e Previdência Social;
(C) pelas Delegacias Regionais do Trabalho ou, mediante
convênio, pelos órgãos federais, estaduais e municipais da
administração direta ou indireta;
(D) pela empresa empregadora e sindicato dos trabalhadores
ou, mediante convênio, pelos órgãos federais, estaduais e
municipais da administração direta ou indireta;
(E) pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Previdência Social.

20. No texto do Contrato de Experiência pode-se incluir uma
cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão e que
permita a rescisão antecipada. Nesse caso:
(A) o cálculo das verbas rescisórias será efetuado como se o
contrato fosse por prazo determinado, sem pagamento de
aviso prévio;
(B) o cálculo das verbas rescisórias será efetuado como se o
contrato fosse por prazo indeterminado, com pagamento de
aviso prévio;
(C) não haverá indenização por parte do empregado, caso o
contrato seja efetivado como indeterminado;
(D) o tempo de serviço poderá ser contado em dobro, caso o
contrato seja efetivado como indeterminado;
(E) não haverá indenização da parte do empregador, caso o
contrato seja efetivado como determinado.

17. Das afirmativas abaixo, assinale a correta:
(A) O contrato individual de trabalho pode ser, inicialmente,
indeterminado e, nesse caso, não há necessidade de
determinar o seu conteúdo;
(B) O contrato individual de trabalho pode ser, inicialmente, de
prazo indeterminado e, nesse caso, não há necessidade de
determinar o seu início;
(C) O contrato individual de trabalho pode ser indeterminado
pelo prazo e, esgotado o tempo previsto, extingue-se por
decurso de prazo;
(D) O contrato individual de trabalho pode ser por prazo
determinado e, nesse caso, não pode ultrapassar o prazo de
três anos e pode ser prorrogado por mais duas vezes;
(E) O contrato individual de trabalho pode ser, inicialmente, de
prazo determinado e esgotado o prazo estabelecido, passa
automaticamente a ser indeterminado.

21. Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do
Contrato de Trabalho, o empregado terá direito ao gozo de um
período de férias, sem prejuízo da remuneração, na seguinte
proporção, no que se refere às faltas justificadas:
I - até 5 (cinco) faltas – 30 (trinta) dias corridos;
II - de 6 (seis) a 14 (catorze) faltas – 24 dias corridos;
III - de 8 (oito) a 15 ( quinze) faltas – 25 (vinte e cinco) dias corridos.
Assinale:

18. Na admissão de empregado é indispensável que a empresa
exija do candidato ao emprego a Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS). O prazo que a empresa tem para
proceder às anotações na carteira, referentes ao Contrato de
Trabalho, é de:

(A) somente a afirmativa I está correta;
(B) somente a afirmativa II está correta;
(C) somente a afirmativa III está correta;
(D) somente as afirmativas I e II estão corretas;
(E) todas as afirmativas estão corretas.

(A) 48 horas e é improrrogável;
(B) 48 horas com prorrogação de 1 (um) dia;
(C) 24 horas com prorrogação de 2 (dois) dias;
(D) 5 dias sem prorrogação;
(E) 1 dia e é prorrogável por mais 1 (um) dia.

22. O empregado perderá o direito de férias, no curso do período
aquisitivo, quando:
I - deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 (sessenta)
dias subseqüentes a sua saída;
II - permanecer de licença sem recebimento de salário por mais
de 30 (trinta) dias;
III - o pagamento da remuneração de férias for efetuado antes do
início do respectivo período.

19. Para os efeitos de emissão, substituição ou anotação de
Carteiras de Trabalho e Previdência Social, considerar-se-á crime
de falsidade, com as penas previstas no Art. 299 do Código
Penal:

Assinale:

I - fazer, no todo ou em parte, qualquer documento falso ou
alterar o verdadeiro;
II - afirmar falsamente a sua própria identidade, filiação, lugar de
nascimento, residência, profissão, ou estado civil e de
beneficiário, ou atestar os de outra pessoa;
III - servir-se de documentos falsificados por qualquer forma.

(A) somente a afirmativa I está correta;
(B) somente a afirmativa II está correta;
(C) somente a afirmativa III está correta;
(D) somente as afirmativas I e II estão corretas;
(E) todas as afirmativas estão corretas.
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23. Das afirmativas abaixo, assinale a correta:

Assinale:

(A) a jornada de trabalho normal é de 8 (oito) horas diárias e 44
( quarenta e quatro) horas semanais, facultada a
compensação de horários e redução de jornada mediante
acordo ou convenção coletiva de trabalho;
(B) a jornada mensal não será superior a 240 horas para o
mensalista e não pode haver acordo coletivo de trabalho
nesse sentido;
(C) a qualquer trabalho contínuo, que exceda às 6 (seis) horas,
é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou
alimentação de, no mínimo, 2 (duas) horas e de, no máximo,
3 (três) horas, sem acordo ou convenção de trabalho
coletivo;
(D) caso a jornada diária seja de 4 (quatro) horas e exceda as 6
(seis) horas, haverá um intervalo mínimo de 2 (duas) horas;
(E) a jornada de trabalho normal é de 9 (nove) horas diárias e
de, no máximo, 50 ( cinqüenta) horas semanais, facultada a
compensação de horários e redução de jornada, mediante
acordo ou convenção coletiva de trabalho.

(A) somente as afirmativas I e III estão corretas;
(B) todas as afirmativas estão corretas;
(C) somente a afirmativa I está correta;
(D) somente a afirmativa II está correta;
(E) somente as afirmativas II e III estão corretas.

27. Pelo regime do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço), o recolhimento que as empresas são obrigadas a efetuar
mensalmente, em conta bancária específica da Caixa Econômica
Federal, é uma importância correspondente a:
(A) nenhuma taxa, no caso do empregado não ser optante;
(B) 8,5% da remuneração paga no mês anterior ao empregado,
optante ou não;
(C) 12 % (doze por cento) da remuneração paga no mês anterior
ao empregado optante;
(D) 15% (quinze por cento) da remuneração paga ao empregado
no mês anterior, caso o empregado seja optante;
(E) uma taxa fixa de 10% (dez por cento) ao mês do salário de
todo e qualquer empregado, optante ou não.

24. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o
trabalho noturno terá remuneração superior ao do diurno e, para
esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de:

28. Os depósitos realizados pelo empregador na conta do
empregado e sua identificação no sistema do FGTS far-se-á pelo:

(A) 40 % (quarenta por cento) pelo menos sobre a hora diurna;
(B) 30 % (trinta por cento), pelo menos sobre a hora noturna;
(C) 20 % (vinte por cento), pelo menos sobre a hora diurna;
(D) 2% (dois por cento) pelo menos sobre a hora diurna;
(E) 3% (três por cento) pelo menos sobre a hora noturna.

(A) PIS/PASEP da empresa e o número da conta do empregado
é identificado pelo número do seu cadastro no CGC;
(B) CPF da empresa e a conta do empregado é identificada pelo
número do seu cadastro no CNPJ;
(C) SUS da firma e o número conta do empregado é identificado
pelo número do cartão eletrônico da empresa na Caixa
Econômica Federal;
(D) SUS da empresa e a conta do empregado identificada pelo
número do seu cadastro no CPF;
(E) CNPJ da empresa e a conta do empregado é identificada
pelo número do seu cadastro no PIS/PASEP.

25. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele
cuja duração não exceda a:
(A) 5 (cinco) horas semanais;
(B) 10 (dez) horas semanais;
(C) 15 (quinze) horas semanais;
(D) 20 (vinte) horas semanais;
(E) 25(vinte e cinco) horas semanais.

29. Dentre as obrigações das empresas em relação aos seus
empregados, podemos afirmar que:
26. Em relação à remuneração da jornada de trabalho, podemos
afirmar que:

I - as empresas anualmente são obrigadas a informar à Receita
Federal aqueles que durante o ano anterior tiveram retenção
de Imposto de Renda na Fonte Pagadora (DIRF);
II - as empresas são obrigadas a informar ao Ministério do
Trabalho a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS);
III - as empresas anualmente são obrigadas a informar ao
Ministério da Saúde (MS) os pagamentos efetuados aos
empregados em licença-maternidade e licença para
tratamento de saúde .

I - o salário-hora normal, no caso de empregado mensalista, será
obtido dividindo-se o salário mensal correspondente à
duração do trabalho, a que se refere o Art. 58 da CLT, por 30
(trinta) vezes o número de horas dessa duração;
II - sendo o número de dias inferior a trinta, adotar-se-á para
cálculo, em lugar desse número, o de dias de trabalho por
mês;
III - no caso de empregado diarista, o salário-hora normal será
obtido dividindo-se o salário diário correspondente à
duração do trabalho, estabelecido no Art. 58 da CLT, pelo
número de horas de efetivo trabalho.

Marque a opção certa:
(A) somente a afirmativa I está correta;
(B) somente as afirmativas I e II estão corretas;
(C) somente a afirmativa III está correta;
(D) todas as afirmativas estão corretas;
(E) somente as afirmativas II e III estão corretas.
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30. Em relação ao trabalho noturno:

34. A partir do 16° (décimo sexto) dia de afastamento do
empregado, o auxílio-doença caracteriza:

I - Considera-se noturno o trabalho executado entre as 22 (vinte
e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do seguinte;
II – a hora do trabalho noturno será computada como de 52
(cinqüenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos;
III – salvo em caso de revezamento semanal ou quinzenal, o
trabalho noturno terá remuneração inferior ao do diurno.

I - suspensão do contrato de trabalho e o 13° (décimo terceiro)
salário relativo a este período não deverá ser pago;
II – efetivação do contrato de trabalho e o 13° (décimo terceiro)
salário relativo a este período tem que necessariamente ser
pago;
III – não caracteriza a suspensão do contrato de trabalho e o
salário relativo a este período deverá necessariamente ser
pago.

Marque a opção certa:
(A) somente a afirmativa I está correta;
(B) somente a afirmativa II está correta;
(C) somente a afirmativa III está correta;
(D) todas as afirmativas estão corretas;
(E) somente as afirmativas II e III estão corretas.

Marque a opção certa:
(A) somente a afirmativa I está correta;
(B) somente a afirmativa II está correta;
(C) somente a afirmativa III está correta;
(D) todas as afirmativas estão corretas;
(E) somente as afirmativas I e III estão corretas.

31. No regime de revezamento semanal ou quinzenal, quanto à
remuneração do trabalho noturno:
I - aplica-se a mesma legislação ordinária do trabalho diurno;
II - será contado em dobro para pagamento das horas trabalhadas;
III - terá um acréscimo de 20% (cinqüenta por cento), pelo menos,
sobre a hora diurna.

35. Tratando-se de acidente de trabalho, a empresa deverá pagar
o 13° (décimo terceiro) salário integral porque:
(A) a culpa foi da empresa e, portanto, caberá a ela arcar com a
diferença;
(B) não houve culpa do empregado e por isso ele pode não ser
descontado;
(C) as ausências decorrentes de acidente de trabalho não
incidem em desconto no cálculo do 13° (décimo terceiro)
salário;
(D) as faltas do funcionário são involuntárias e a empresa não
pode moralmente descontar os dias não trabalhados;
(E) o tempo de afastamento do empregado por acidente de
trabalho já é pago pelo INSS.

Assinale:
(A) somente a afirmativa I está correta;
(B) somente a afirmativa II está correta;
(C) somente as afirmativas II e III estão corretas;
(D) todas as afirmativas estão corretas;
(E) somente a afirmativa III está correta.

32. Quanto ao recolhimento dos encargos sociais (INSS, FGTS e
IR), em relação aos pagamentos efetuados aos empregados:
36. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, sem
prejuízo do salário, dentre outros, nos casos de:

I - incidem sobre abonos de qualquer natureza, exceto o de férias;
II – incidem sobre os adicionais de insalubridade e periculosidade;
III – não incidem sobre ajudas de custo.

I - falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou
pessoa que viva sob sua dependência econômica - até dois
dias consecutivos;
II - casamento - até três dias consecutivos;
III - doação voluntária de sangue - até três dias consecutivos.

Marque a opção certa:
(A) somente a afirmativa I está correta;
(B) somente a afirmativa II está correta;
(C) somente a afirmativa III está correta;
(D) todas as afirmativas estão corretas;
(E) somente as afirmativas I e III estão corretas.

Marque a opção certa:
(A) somente a afirmativa I está correta;
(B) somente as afirmativas I e II estão corretas;
(C) somente as afirmativas I e III estão corretas;
(D) todas as afirmativas estão corretas;
(E) somente a afirmativas II e III estão corretas.

33. Quando o empregado estiver afastado do trabalho, por licença
para tratamento de saúde, o auxílio-doença:
(A) será remunerado totalmente por conta do INSS;
(B) será concedido pelo SUS e remunerado pelo INSS;
(C) somente os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento serão
remunerados integralmente pela empresa;
(D) será remunerado exclusivamente por conta da empresa;
(E) será concedido pela empresa somente no caso de acidente
de trabalho.
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37. O valor da Contribuição Sindical descontado dos
empregados, no mês de março de cada ano é:

40. São técnicas usualmente utilizadas na entrevista de
candidatos ao preenchimento de cargos vagos da empresa:

I - correspondente à remuneração de um dia de trabalho, qualquer
que seja a forma de remuneração;
II - para os que ganham por hora, dia, semana, quinzena ou mês,
e o desconto será equivalente a uma jornada normal de
trabalho;
III - para os que ganham por hora, dia, semana quinzena ou mês,
e não haverá desconto.

I - dinâmicas de grupo conjugadas com entrevistas individuais
com cada candidato;
II - análise de currículos e entrevistas com supervisores que
conhecem os cargos em questão;
III - avaliação de desempenho, questionários coletivos e
aprovação por parte da diretoria da empresa.
(A) somente a afirmativa I está correta;
(B) somente as afirmativas II e III estão corretas;
(C) todas as afirmativas estão corretas;
(D) somente as afirmativas I e II estão corretas;
(E) somente as afirmativas I e III estão corretas.

Marque a alternativa certa:
(A) todas as afirmativas estão corretas;
(B) somente a afirmativa I está correta;
(C) somente a a firmativa II está correta;
(D) somente a afirmativa III está correta;
(E) somente as afirmativas I e II estão corretas.

38. São formas usuais de recrutamento de empregados, dentre
outras:

QUESTÕES DISCURSIVAS

I - anúncios em jornais e revistas especializadas;
II - contatos com agências especializadas;
III - contatos com escolas, universidades ou agremiações.

QUESTÃO 1
A interação entre as pessoas e organizações poder ser explicada
pela troca de incentivos e contribuições. Como a organização é
um sistema cooperativo, torna-se necessário conhecer os
motivos que levam os indivíduos a agir.

Marque a opção correta:
(A) somente a afirmativa I está correta;
(B) somente a afirmativa II está correta;
(C) todas as afirmativas estão corretas;
(D) somente as afirmativas I e II estão corretas;
(E) somente as afirmativas I e III estão corretas.

Explique porque existe um potencial conflito entre os objetivos
organizacionais e individuais.

QUESTÃO 2
Os Benefícios podem ser classificados em legais e espontâneos,
conforme sua exigibilidade.

39. Os princípios considerados no Modelo Clássico de Desenho
de Cargos, apregoado pelos engenheiros da Administração
Científica foram:

Conceitue os benefícios legais e dê três exemplos deles.

I - a racionalização do trabalho e a padronização das tarefas,
visando maior eficiência;
II - a indivisibilidade do trabalho e a fragmentação dos cargos;
III - a separação rígida dos cargos operacionais (executar) dos
gerenciais (pensar).

QUESTÃO 3
Avaliação de Cargos é um termo genérico que abarca um número
considerável de métodos e técnicas utilizadas para construir
uma estrutura lógica equitativa e justa para comparar cargos e
analisar seu conteúdo, a fim de classificá-los por categorias que
servirão de base para um sistema de remuneração.

Marque a opção correta:
(A) somente a afirmativa I está correta;
(B) somente as afirmativas II e III estão corretas;
(C) todas as afirmativas estão corretas;
(D) somente as afirmativas I e II estão corretas;
(E) somente as afirmativas I e III estão corretas.

Cite dois métodos de avaliação de cargos e explique as principais
características de cada um e suas principais diferenças.
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