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Prezado(a) Candidato(a): 

 

Você está recebendo um caderno com a Prova Objetiva e uma Folha de Respostas. Leia, com a 

máxima atenção, as instruções abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOA PROVA! 

 

 

 

Quanto ao Caderno de Prova: 

O presente caderno contém 50 questões de múltipla escolha. 

Confira cuidadosamente o material que lhe foi entregue e verifique se ele está completo e legível. 

Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro Caderno de Prova. 

Cada questão oferece cinco opções de resposta, representadas pelas letras A, B, C, D e E. 

Somente uma das opções é correta. 

Iniciada a prova, não faça mais perguntas. A interpretação das questões é parte integrante da 

prova. 

Quanto à Folha de Respostas: 

A Folha de Respostas é personalizada e parte integrante desta prova. 

Confira seu nome e número de inscrição. Caso haja alguma incorreção, comunique ao fiscal de 

sala. 

Aponha sua assinatura no local indicado. 

O preenchimento correto da Folha de Respostas é da inteira responsabilidade do candidato. 

Para cada um das questões, preencha, obrigatoriamente, na folha de respostas, somente uma 

das opções (A, B, C, D, e E). 

As respostas das questões na Folha de Respostas devem ser totalmente preenchidas, com caneta azul 

ou preta, suficientemente pressionada e de acordo com o modelo: 

Qualquer assinalação diferente será passível de anulação.  

Não serão consideradas as respostas duplas ou em branco. 

Não amasse e não dobre a folha de respostas. 

Ao término da prova, entregue sua Folha de Respostas ao fiscal da sala. 

O tempo de duração da prova é de TRÊS horas, incluindo a leitura das instruções, a resolução 

das questões e o preenchimento da Folha de Respostas. 

Não será permitida a saída da sala de aula antes de transcorrida 1h do início da prova. 

Durante as provas não será permitido: 

a) O uso de corretivos de nenhuma espécie; 

b) Qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem posse ou uso de qualquer 

tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, telefone celular, relógios digitais, walkman, agenda 

eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador ou outros equipamentos similares), bem como 

protetores auriculares, óculos escuros, bonés, livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer 

anotações.(item 3.44, § 5º, do edital) 

O caderno de questões somente poderá ser levado com o candidato na última meia hora da prova. 
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ESPECÍFICAS 

1 - Quanto às responsabilidades do empregado referente ao EPI, podemos afirmar que ele deve: 

I)    usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina. 

II)   responsabilizar-se pela guarda e conservação. 

III) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado. 

IV) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso. 

V)  cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) I, III e IV estão corretas. 

(B) II, III e IV estão corretas. 

(C) Apenas a I está correta. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) I, II, IV e V estão corretas. 

 

2 - Quanto às responsabilidades do empregador referente ao EPI, analise as assertivas abaixo: 

I) adquirir o adequado ao risco de cada atividade. 

II) exigir seu uso. 

III) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. 

IV) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado. 

V) registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico. 

Assinale a alternativa correta. 

(A) Apenas I, III e IV. 

(B) Todas as alternativas estão corretas. 

(C) Apenas I e III. 

(D) Apenas I, II e IV. 

(E) Apenas III e IV. 

 

3 - De acordo com a NR 23, que dispõe sobre Proteção Contra Incêndios, no que diz respeito às saídas de 

emergência, assinale a alternativa correta. 

I) A largura mínima das aberturas de saída deverá ser de 1,20m (um metro e vinte centímetros). 

II) Quando não for possível atingir, diretamente, as portas de saída, deverão existir, em caráter permanente, vias 

de passagem ou corredores, com largura mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), sempre 

rigorosamente desobstruídos. 

III) Escadas em espiral, de mão ou externas de madeira, não serão consideradas partes de uma saída. 

IV) As saídas devem ser dispostas de tal forma que entre elas e qualquer local de trabalho não se tenha de 

percorrer distância maior que 15m (quinze metros) nos de risco grande e 30m (trinta metros) nos de risco 

médio ou pequeno. 

V) Onde não for possível o acesso imediato às saídas, deverão existir, em caráter permanente e completamente 

desobstruídos, circulações internas ou corredores de acesso contínuos e seguros, com largura mínima de 

1,20m (um metro e vinte centímetros). 

Estão corretas apenas as alternativas 

(A) I, III, IV e V. 

(B) I e III. 

(C) I, II e IV. 

(D) III e IV. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
4 - Em relação às classes de fogo, analise as assertivas abaixo. 

I- Classe C: quando ocorrem em equipamentos elétricos energizados, como motores, transformadores, quadros 

de distribuição, fios etc. 

II – Classe A: elementos pirofóricos como magnésio, zinco e titânio. 

III – Classe D: são materiais de fácil combustão com a propriedade de queimarem em sua superfície e 

profundidade, não deixando resíduos, como: tecidos, madeira, papel, fibra etc. 

IV- Classe B: são considerados inflamáveis os produtos que queimem somente em sua superfície, deixando 

resíduos, como óleos, graxas, vernizes, tintas, gasolina etc. 

 

Apenas a(s) alternativa(s) 
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(A) I e IV estão corretas. 

(B) II, III e IV estão corretas. 

(C) I e  estão corretas. 

(D) I está correta. 

(E) II e III estão corretas. 

 
5 - Segundo a NR 17, que trata sobre a Ergonomia, analise as assertivas abaixo. 

I - Esta Norma Regulamentadora visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de 

trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de 

conforto, segurança e desemprenho eficiente. 

II - Transporte manual de cargas designa todo transporte no qual o peso da carga é suportado inteiramente por 

um só trabalhador, compreendendo o levantamento e a deposição da carga. 

III -Quando do retorno ao trabalho, após qualquer tipo de afastamento igual ou superior a 15(quinze) dias, a 

exigência da produção deverá permitir um retorno gradativo aos níveis de produção vigentes na época 

anterior ao afastamento. 

IV- O tempo efetivo de trabalho de entrada de dados não deve exceder o limite máximo de 6 (seis) horas, sendo 

que no período de tempo restante da jornada, o trabalhador poderá exercer outras atividades, observando o 

disposto no art. 468 da Consolidação das Leis do Trabalho, desde que não exijam movimentos repetitivos, 

nem esforço visual. 

V - Nas atividades de entrada de dados deve haver, no mínimo, uma pausa de 10 (dez) minutos para cada 50 

(cinquenta) minutos trabalhados, não deduzidos da jornada normal de trabalho. 

Assinale a alternativa correta. 

(A) Apenas I e III estão corretas. 

(B) Apenas II, III e IV estão corretas. 

(C) Apenas a IV está correta. 

(D) Apenas I, II, III e V estão corretas. 

(E) Apenas I, IV e V estão corretas. 

 

6 - Em relação à NR - 5, que dispõe sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, analise os itens 

abaixo. 

I – Devem constituir CIPA, por estabelecimento, e mantê-la em regular funcionamento, as empresas privadas, 

públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições 

beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam 

trabalhadores como empregados. 

II – A empresa que possuir em um mesmo município dois ou mais estabelecimentos deverá garantir a 

integração das CIPA e dos designados, conforme o caso, com o objetivo de harmonizar as políticas de 

segurança e saúde no trabalho. 

III – No caso de afastamento definitivo do Presidente, o empregador indicará o substituto, em cinco dias úteis, 

preferencialmente entre os membros da CIPA. 

IV – Sempre que duas ou mais empresas atuarem em um mesmo estabelecimento, a CIPA ou designado da 

empresa contratante deverá, em conjunto com as das contratadas ou com os designados, definir 

mecanismos de integração e de participação de todos os trabalhadores em relação às decisões das CIPA 

existentes no estabelecimento. 

Assinale a resposta correta. 

(A) Apenas I, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas a III está errada. 

(C) Apenas I, II e IV estão erradas. 

(D) Apenas III e IV estão corretas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

7 - Com base na Norma Regulamentadora n°. 6, que trata sobre Equipamento de proteção Individual – EPI, analise 

as questões abaixo. 
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I) O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importada, só poderá ser posto à venda ou 

utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação – CA expedido pelo órgão nacional competente em 

matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. 

II) Cabe ao empregador responsabilizar-se pela guarda e conservação. 

III) Todo EPI deverá apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa 

fabricante, o lote de fabricação e o número do CA, ou, no caso de EPI importado, o nome do importador, e o 

lote de fabricação. 

IV) Compete à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, recomendar ao empregador o EPI 

adequado ao risco existente em determinada atividade. 

V) A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado 

de conservação e funcionamento somente após as medidas de proteção coletiva tenham sido implantadas. 

Assinale a resposta correta. 

(A) Apenas I, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas a III está errada. 

(C) Apenas a I está correta. 

(D) Apenas I, II e IV estão erradas. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

8 - A NR - 9 apresenta os dispositivos relativos ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. De acordo com as 

afirmações abaixo, assinale a opção correta. 

I) Consideram-se agentes físicos diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais 

como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não 

ionizantes, bem como infra e ultrassom. 

II) O PPRA deve estabelecer critérios e mecanismos de avaliação da eficácia das medidas de proteção 

implantadas considerando os dados obtidos nas avaliações realizadas e no controle médico de saúde 

previsto na NR- 7. 

III) Para o monitoramento da exposição dos trabalhadores e das medidas de controle, deve ser realizada uma 

avaliação sistemática e repetitiva da exposição a um dado risco, visando à introdução ou modificação das 

medidas de controle, sempre que necessário. 

IV) O conhecimento e a percepção que os trabalhadores têm do processo de trabalho e dos riscos ambientais 

presentes, incluindo os dados contidos no Mapa de Riscos, previsto na NR- 5, deverão ser considerados 

para fins de planejamento e execução do PPRA em todas as suas fases. 

Assinale a resposta correta. 

(A) Apenas a I, III e IV estão corretas 

(B) Todas as alternativas estão corretas 

(C) Apenas a I, II e IV estão erradas 

(D) Apenas a I está correta 

(E) Apenas a alternativa IV está correta. 

  
 9 - Com relação às Doenças Profissionais, assinale a assertiva correta. 

(A) Pneumocarnose (bagaçose): ocorre com trabalhadores com atividades na cana-de-açúcar; as fibras da cana 

esmagada são assimiladas pelo sistema respiratório. 

(B) Siderose: ocorre quando de atividades desenvolvidas com limalha e partículas de ferro, para quem trabalha com 

o chumbo. 

(C) Quando as condições de trabalho ultrapassam os limites toleráveis do organismo, a probabilidade de provocar 

uma doença no trabalhador é significativa. Neste caso, têm-se uma Doença Profissional que, no sentido restrito, 

se define como uma doença devido a fatores (físicos, químicos e biológicos) bem determinados do meio de 

trabalho. Ex: a exposição a um nível elevado de ruído gera uma perda auditiva nos trabalhadores expostos. 

(D) Bissinose: ocorre com trabalhadores que trabalham com algodão. 

(E) O meio profissional pode também ter um papel importante, porém, associado a outros fatores de risco do 

ambiente fora do trabalho ou do modo de vida do trabalhador, gerando as doenças do trabalho. Diversos estudos 

mostram a ocorrência de perturbações digestiva, do sono, do humor com os trabalhadores em turnos alternados. 

Os horários deslocados e a dificuldade das tarefas efetuadas à noite, no momento de menor resistência do 

organismo, podem influenciar o desenvolvimento destas patologias. 
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10 - Equiparam-se ao acidente do trabalho: 

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a 

morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija 

atenção médica para a sua recuperação. 

II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de desabamento, 

inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. 

III - a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação 

de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. 

De acordo com as afirmações acima descritas, assinale a afirmativa correta. 

(A) Todas estão incorretas. 

(B) Apenas a I e II estão corretas. 

(C) Apenas a I e III estão corretas. 

(D) Apenas a II e III estão corretas. 

(E) Todas estão corretas. 

 

11 - O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional é documento obrigatório por parte de todos os 

empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados. Diante de tal afirmação, assinale a 

alternativa incorreta. 

(A) O PCMSO deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores, 

privilegiando o instrumental clínico-epidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho. 

(B) O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da saúde dos 

trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NR. 

(C) O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados 

ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças 

profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. 

(D) Inexistindo Médico do Trabalho na localidade, o empregador poderá contratar médico para coordenar o 

PCMSO, desde que este tenha habilitação em Medicina do Trabalho. 

(E) Todo estabelecimento deverá estar equipado com material necessário à prestação de primeiros socorros, 

considerando-se as características da atividade; manter esse material guardado em local adequado e aos 

cuidados de pessoas treinada para esse fim. 

 
12 - Em relação ao arranjo físico, assinale a afirmativa correta. 

I) O espaço físico organizacional não influi no trabalho desenvolvido pelos indivíduos dentro da empresa 

II) Pode influir na motivação. 

III) É fator importante para uma maior economia e produtividade. 

IV) É estabelecido a partir do estudo do sistema de informações relacionado com a distribuição dos móveis, 

equipamentos e pessoas. 

(A) Apenas a I está errada. 

(B) Apenas a I e II estão corretas. 

(C) Apenas a I e III estão corretas. 

(D) Apenas a II e III estão corretas. 

(E) Todas estão corretas. 
 

13 - A avaliação qualitativa deverá ser realizada sempre que necessária para 

I) comprovar o controle da exposição ou a inexistência de riscos identificados na etapa de reconhecimento. 

II) dimensionar a exposição dos trabalhadores. 

III) subsidiar o equacionamento das medidas de controle. 

Assinale a alternativa correta. 

(A) Todas estão incorretas 

(B) Apenas a I e II estão corretas 

(C) Todas as alternativas estão corretas 

(D) Apenas a II e III estão corretas 

(E) Apenas a I está errada 

 

14 - Qual dos itens abaixo não faz parte da estrutura mínima do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA)? 
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(A) Planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma. 

(B) Definição de apto ou inapto para a função especifica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu. 

(C) Estratégia e metodologia de ação. 

(D) Forma do registro, manutenção e divulgação dos dados. 

(E) Periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. 

 

15 - Segundo a NR 17 – Ergonomia -  ANEXO I TRABALHO DOS OPERADORES DE CHECKOUT - Em 

relação ao mobiliário do checkout e às suas dimensões, incluindo distâncias e alturas, no posto de trabalho deve-se: 

I) atender às características antropométricas de 50% dos trabalhadores, respeitando os alcances dos membros e da 

visão, ou seja, compatibilizando as áreas de visão com a manipulação. 

II) assegurar a postura para o trabalho na posição sentada e em pé, e as posições confortáveis dos membros 

superiores e inferiores, nessas duas situações. 

III) garantir um espaço adequado para livre movimentação do operador e colocação da cadeira, a fim de permitir 

a alternância do trabalho na posição em pé com o trabalho na posição sentada. 

IV) manter uma cadeira de trabalho com assento e encosto para apoio lombar, com estofamento de densidade 

adequada, ajustáveis à estatura do trabalhador e à natureza da tarefa. 

V) colocar apoio para os pés, independente da cadeira. 

Assinale a alternativa correta. 

(A) Todas estão incorretas. 

(B) Apenas a I e II estão corretas. 

(C) Apenas a I está errada. 

(D) Apenas a II e III estão corretas. 

(E) As alternativas IV e V estão erradas. 
 

16 - De acordo com a NR 17 – Ergonomia: Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados com 

terminais de vídeo devem observar o seguinte: 

I) condições de mobilidade suficientes para permitir o ajuste da tela do equipamento à iluminação do ambiente, 

protegendo-a contra reflexos, e proporcionar corretos ângulos de visibilidade ao trabalhador. 

II) o teclado deve ser independente e ter mobilidade, permitindo ao trabalhador ajustá-lo de acordo com as tarefas 

a serem executadas. 

III) a tela, o teclado e o suporte para documentos devem ser colocados de maneira que as distâncias olho-tela, 

olho-teclado e olho-documento sejam diferentes. 

IV) serem posicionados em superfícies de trabalho com altura ajustável. 

Assinale a alternativa correta. 

(A) Todas estão corretas. 

(B) Apenas a I e II estão corretas. 

(C) Apenas a I está errada. 

(D) Apenas a I, II e IV estão corretas. 

(E) As alternativas I e IV estão erradas. 

 
17 - De acordo com a NR18, é obrigatória a comunicação à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das 

atividades, de algumas  informações. Em relação a isso, assinale qual das informações abaixo é incorreta. 

(A) Endereço correto da obra. 

(B) Endereço correto e qualificação (CEI,CGC ou CPF) do contratante, empregador ou condomínio. 

(C) Número mínimo previsto de trabalhadores na obra. 

(D) Tipo de obra. 

(E) Datas previstas do início e conclusão da obra. 

 

18 - De acordo com a NR12, os quadros de energia das máquinas e equipamentos devem atender aos seguintes 

requisitos mínimos de segurança: 

I) possuir porta de acesso, mantida permanentemente fechada. 

II) possuir sinalização quanto ao perigo de choque elétrico e restrição de acesso por pessoas autorizadas. 

III) ser mantidos em bom estado de conservação, limpos e livres de objetos e ferramentas. 

IV) possuir proteção e identificação dos circuitos. 

V) atender ao grau de proteção adequado em função do ambiente de uso. 

Assinale a resposta correta. 
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(A) Todas estão erradas. 

(B) Apenas  I, III, IV e V estão corretas. 

(C) Apenas  IV e V estão erradas. 

(D) Todas estão corretas. 

(E) As alternativas I e IV estão erradas. 

 
19 - Os dispositivos de partida, acionamento e parada das máquinas devem ser projetados, selecionados e instalados 

de modo que: 

I) se localizem nas suas zonas perigosas. 

II) não acarretem riscos adicionais. 

III) possam ser acionados ou desligados em caso de emergência apenas pelo operador. 

IV) impeçam acionamento ou desligamento involuntário pelo operador ou por qualquer outra forma acidental. 

V) não possam ser burlados. 

Assinale a resposta correta. 

(A) Todas estão corretas. 

(B) Apenas I, IV e V estão corretas. 

(C) Apenas IV e V estão erradas. 

(D) Todas estão erradas. 

(E) As alternativas I e III estão erradas. 

 
20 - De acordo com a NR17 – anexo 2, os head-sets devem: 

I) ter garantidas pelo empregador a correta higienização e as condições operacionais recomendadas pelos 

fabricantes. 

II) ser substituídos prontamente quando situações irregulares de funcionamento forem detectadas pelo operador. 

III) ter seus dispositivos de operação e controles de fácil uso e alcance. 

IV) permitir ajuste individual da intensidade do nível sonoro e ser providos de sistema de proteção contra 

choques acústicos e ruídos indesejáveis de alta intensidade, garantindo o entendimento das mensagens. 

Assinale a resposta correta. 

(A) Apenas III e IV estão corretas. 

(B) Apenas  I, IV e V estão corretas. 

(C) Apenas  IV está errada. 

(D) Todas estão corretas. 

(E) As alternativas I e III estão corretas. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

O Cérebro e As pernas 

                Fila de autógrafos é melhor do que de INSS. A faixa etária costuma ser mais ou menos a 

mesma, mas as pessoas têm outro astral, não falam só de seus achaques – falam também dos achaques do autor, 

que amanhã certamente terá que se virar com uma tendenite, mas está lá firme, tentando recordar o nome do 

portador daquele sorriso indecifrável que o saúda com intimidante intimidade. Mas no meio da fila também 

podem ocorrer situações embaraçosas. Outro dia fui cumprimentar o Verissimo, que esperava pacientemente 

pela assinatura da Celia Ribeiro no seu O Jornalista Farroupilha, e o sujeito que estava na frente dele me 

fuzilou com um risinho inquiridor: 

            - Não estás te lembrando de mim, né? 

            Olhei para o Verissimo, pedindo socorro, mas ele fez cara de paisagem. Tive que encarar 

novamente o homem e dizer: 

           - Acho que me lembro, sim....Você trabalhou na... 

           O desconhecido interrompeu as minhas reticências: 

           - Não! Não! Não! Nunca trabalhei contigo. Eu jogava bola contigo. 

           Bah, faz tempo que não entro em campo. Dei uma rápida revisada na minha adolescência, mas 

não encontrei o sujeito lá. Então ele me atalhou novamente. 

          - Nós jogamos juntos no Banespa. 

             Antes que eu fizesse “ah”, ele voltou-se para o Verissimo, testemunha atônita daquele diálogo 

surrealista, e exagerou sobre minha performance em campo: 

           - Ele era bom de bola, todo mundo queria jogar com ele. 

            Meio constrangido, olhei para o Veríssimo e balbuciei em tom de desculpa: 
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           - Eu já enganava naquela época... 

           Num esforço para se mostrar interessado, nosso cronista maior questionou o homem da fila: 

           - Mas ele era cerebral ou esforçado? 

         O meu comentarista acidental não se fez de rogado. Respondeu de bate-pronto: 

         - Cerebral, cerebral. Mas era ligeiro, tinha as pernas grossas, bem diferente do que é agora... 

          E me olhou de cima abaixo, como se eu fosse um frangalho. Ainda tentei estufar o peito, mas 

percebi que o ambiente não era adequado para manifestações atléticas e acedi conformado: 

              - Por isso que agora só escrevo. 

         Meu ex-companheiro de peladas se deu conta de que o papo estava derivando para o lado dos 

achaques e se corrigiu em tempo, ainda bajulador: 

         - E escreve bem. Continua cerebral. 

          Logo diante do Verissimo, o mais cerebral dos nossos colegas de ofício. Vi Walter Galvani pouco 

à frente, abanei para ele e aproveitei a deixa para me retirar, pisando o mais firme que podia com as pernas que 

tenho hoje. 

SOUZA, Nilson. In: Zero Hora, Porto Alegre, 31 de  

               março de  2012. Segundo Caderno, p. 5. 
 

21 - Segundo o texto: 

(A) fila do INSS é melhor do que a fila de autógrafos, porque as pessoas falam de seus achaques. 

(B) fila de INSS é pior do que a fila de autógrafos, porque as pessoas se encontram para falar de seus achaques. 

(C) fila do INSS é pior do que a fila de autógrafos, porque nesta as pessoas não falam só de seus achaques e naquela 

as pessoas são da mesma idade. 

(D) fila de INSS é pior do que a fila de autógrafos, porque nesta as pessoas têm outro astral e não falam somente de 

seus achaques, embora em ambas as pessoas tenham a mesma idade. 

(E) fila do INSS não é melhor do que a fila dos autógrafos, porque as pessoas falam das mesmas coisas e têm a 

mesma idade e têm achaques. 

22 -  Não estás te lembrando de mim, né?  Se esta passagem do texto fosse reescrita, também estaria correta a 

da alternativa: 

(A) Não estás lembrando de mim, né? 

(B) Não estás lembrando de mim, não é? 

(C) Não estás lembrando-te de mim, não é? 

(D) Não estás lembrando de minha pessoa, né? 

(E) Não está te lembrando de mim, não é? 

23 - Considere a passagem abaixo para responder à questão. 

         Meu ex-companheiro de peladas se deu conta de que o papo estava derivando para o lado dos 

achaques e se corrigiu em tempo, ainda bajulador: 

       Se o substantivo EX-COMPANHEIRO fosse colocado no plural, deveriam sofrer alteração: 

(A) somente duas formas verbais pertencentes a verbos regulares de 1ª e 3ª conjugações. 

(B) um pronome adjetivo possessivo, dois verbos ambos no pretérito perfeito do indicativo e um adjetivo. 

(C) um pronome substantivo possessivo, duas formas verbais e um substantivo. 

(D) um pronome adjetivo possessivo, uma forma verbal no presente do indicativo, outra no pretérito perfeito do 

indicativo e um adjetivo. 

(E) um pronome pessoal, duas formas verbais e um substantivo. 

24 -  Considere as afirmativas abaixo sobre topologia pronominal. 

I) Então ele me atalhou novamente.  

Na passagem acima, o pronome oblíquo poderia ser deslocado para a posição enclítica sem qualquer 

prejuízo para a correção gramatical. 

II) Meu ex-companheiro de peladas se deu conta de que o papo estava derivando para o lado dos 

achaques[...] 

Na passagem acima, não haveria prejuízo para a correção gramatical, se o pronome oblíquo fosse 

deslocado para ênclise. 

III) Acho que me lembro, sim[...] 

Na passagem acima, o pronome está em próclise e não poderia ser deslocado para qualquer outra 

posição por causa da presença da conjunção integrante na mesma oração a que pertence o pronome. 

IV) [...]e o sujeito que estava na frente dele me fuzilou com um risinho inquiridor: 
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O pronome oblíquo, na passagem acima, não poderia ser deslocado para ênclise, porque um pronome 

relativo na mesma oração a que pertence o pronome oblíquo obriga a posição proclítica. 

Quase afirmativas relacionadas com as passagens do texto estão corretas e adequadas? 

(A) Apenas I, II, III. 

(B) Apenas II, III e IV. 

(C) Apenas I, III e IV. 

(D) I, II, III, IV. 

(E) Apenas II e III. 

25 - Qual a passagem do texto cuja transformação de voz ativa para voz passiva está correta quanto aos 

aspectos gramaticais? 

(A) Olhei para o Verissimo, pedindo socorro, mas ele fez cara de paisagem. 

       Olhei para o Verissimo, socorro foi sendo pedido, mas cara de paisagem é feita por ele. 

(B) [...]e o sujeito que estava na frente dele me fuzilou com um risinho inquiridor[...] 

      [...]e fui fuzilado com um sorriso inquiridor pelo sujeito que estava na frente dele[...] 

(C) O desconhecido interrompeu as minhas reticências: 

      As minhas reticências tiveram de ser interrompidas pelo desconhecido. 

(D) [...]mas não encontrei o sujeito lá. 

      [...]mas o sujeito não fora encontrado lá. 

(E) aproveitei a deixa para me retirar. 

      e fui aproveitando a deixa para me retirar. 

26 - Considere a passagem abaixo para a questão. 

            Olhei para o Verissimo, pedindo socorro, mas ele fez cara de paisagem. Tive que encarar novamente 

o homem e dizer: 

           - Acho que me lembro, sim....Você trabalhou na... 

           O desconhecido interrompeu as minhas reticências: 

           - Não! Não! Não! Nunca trabalhei contigo. Eu jogava bola contigo. 

           Bah, faz tempo que não entro em campo. Dei uma rápida revisada na minha adolescência, mas não 

encontrei o sujeito lá. Então ele me atalhou novamente. 

          - Nós jogamos juntos no Banespa. 

             Antes que eu fizesse “ah”, ele voltou-se para o Verissimo, testemunha atônita daquele diálogo 

surrealista, e exagerou sobre minha performance em campo: 

Na passagem acima: 

(A) Há palavras acentuadas que exemplificam as regras de acentuação gráfica para as palavras proparoxítonas, 

paroxítonas e oxítonas. 

(B) Há somente palavras acentuadas por serem proparoxítonas. 

(C) Todas as palavras acentuadas do fragmento recebem acento por terem ditongos abertos tônicos. 

(D) Há somente duas palavras acentuadas por serem proparoxítonas. 

(E) Na palavra ADOLESCÊNCIA o acento pode ser justificado porque é uma palavra que termina por ditongo 

crescente aberto ou porque exemplifica a situação de proparoxítona eventual ou relativa. 

27 - Considere as propostas de alteração de pontuação na passagem abaixo. 

             Mas no meio da fila também podem ocorrer situações embaraçosas. Outro dia fui cumprimentar o 

Verissimo, que esperava pacientemente pela assinatura da Celia Ribeiro no seu O Jornalista Farroupilha, e 

o sujeito que estava na frente dele me fuzilou com um risinho inquiridor: 

I) Acréscimo de vírgulas antes e depois da expressão NO MEIO DA FILA. 

II) Acréscimo de vírgula depois do segmento OUTRO DIA. 

III) Colocação do advérbio PACIENTEMENTE entre vírgulas. 

IV) Acréscimo de uma vírgula antes do pronome relativo QUE na penúltima oração da passagem. 

Quais as modificações não provocariam qualquer tipo de erro gramatical ou alteração semântica? 

(A) Apenas I, II e III. 

(B) Apenas I e IV. 

(C) Apenas II, III e IV. 

(D) Apenas I e II. 

(E) Apenas II e III. 

28 - Qual a passagem que está correta quanto à regência? 

(A) O ponto em que chega o autor do texto diz respeito ao que quer se referir: à situação de uma fila de autógrafos. 

(B) Disse à um amigo que as filas do INSS e as filas de autógrafos são iguais às em que ficamos diariamente. 
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(C) Não poderia aspirar à fila de autógrafos sem considerar as situações à que se submeteria pela idade dos 

componentes dessas filas em situações públicas. 

(D) As filas às quais se referiu servem de modelos às que vão se formar em qualquer situação igual à referida no 

texto. 

(E) À ninguém é dado o direito de criticar às filas de INSS. 

29 - A análise das orações está incorreta em: 

(A) Dei uma rápida revisada na minha adolescência, mas não encontrei o sujeito lá. 

       No período acima, há duas orações que tem a relação semântica estabelecida por uma conjunção coordenativa 

adversativa 

(B) Antes que eu fizesse “ah”, ele voltou-se para o Verissimo, testemunha atônita daquele diálogo surrealista, e 

exagerou sobre minha performance em campo: 

       Na passagem acima, mesclam-se orações subordinadas com coordenadas. 

(C) Outro dia fui cumprimentar o Verissimo, que esperava pacientemente pela assinatura da Celia Ribeiro no seu O 

Jornalista Farroupilha, e o sujeito que estava na frente dele me fuzilou com um risinho inquiridor: 

      Na passagem acima, há duas orações subordinadas adjetivas: uma explicativa e outra restritiva. 

(D) Num esforço para se mostrar interessado, nosso cronista maior questionou o homem da fila: 

       Na passagem acima, há uma oração reduzida de infinitivo que poderia ser adequadamente substituída por A FIM DE 

SE MOSTRAR INTERESSADO. 

(E)  Acho que me lembro, sim.... 

       Na passagem acima, há somente uma oração chamada de oração absoluta ou coordenada. 

 

30 - No texto o autor aproveita diversos recursos de coesão para estabelecer as relações anafóricas e catafóricas e dar 

coerência à estrutura. Entre elas está o epíteto que consiste em usar uma palavra ou expressão que se associa a um nome 

ou pronome para qualificá-lo. Todas as alternativas abaixo apresentam uma passagem do texto que exemplifica um 

epíteto, exceto: 

(A) Num esforço para se mostrar interessado, nosso cronista maior questionou[...] 

(B)Meu ex-companheiro de peladas se deu conta de que o papo estava derivando para o lado dos achaques[...] 

(C) O meu comentarista acidental não se fez de rogado. 

(D) E me olhou de cima abaixo, como se eu fosse um frangalho. 

(E) O desconhecido interrompeu as minhas reticências:[...] 

 

INFORMÁTICA 

Para responder às questões 31 e 32, considere a planilha MS-Excel a seguir. 

 
31 – Para calcular o percentual de servidores ativos em 2010, digitou-se inicialmente em C2 a fórmula =B2/$B13. Após a 

célula C2 foi formatada para formato de Percentual, com 3 casas decimais. Que fórmula resultará na célula C3 após 

copiar o conteúdo de C2 e colá-lo em C3?  

(A) =B2/$B13 

(B) =B2/$B14 

(C) =B3/$B13 

(D) =B3/$B14 

(E) =B3/$C13 



TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 12 

32 - Assinale a alternativa que preenche as lacunas. A célula B13 foi calculada usando a função _______ e 

formatada, respectivamente, como _______: 

(A) =SOMA(B2:B12) e formato de número com 0 (zero) casas decimais e opção "Usar separação de 1000" marcada. 

(B) =SOMA(B2;B12) e formato de número com 0 (zero) casas decimais e opção "Usar separação de 1000" marcada. 

(C) =SOMA(B2;B12) e formato de número Geral. 

(D) =SOMA(B2:B12) e formato de número Contábil. 

(E) =SOMA(B2:B12) e formato de número Contábil e opção "Usar separação de 1000" marcada. 

33 - Considere a planilha MS-Excel a seguir. 

 
Com relação à formatação das células B1 e B2, C2 e D2, assinale a alternativa correta. 

(A) A célula B1 tem formatação com alinhamento Horizontal: "Centro" e as células B2, C2 e D2 com alinhamento 

Horizontal: "Superior". 

(B) A célula B1 tem formatação com alinhamento Horizontal: "Centralizar seleção", devendo-se marcar previamente 

também as células C1 e D1 e as células B2, C2 e D2 com alinhamento Vertical: "Centro" e opção "Quebrar 

texto automaticamente" marcada. 

(C) A célula B1 tem formatação com alinhamento Horizontal: "Centralizar seleção", devendo-se marcar previamente 

também as células C1 e D1 e as células B2, C2 e D2 com alinhamento Vertical: "Superior". 

(D) A célula B1 tem formatação com alinhamento Horizontal: "Centro" e as células B2, C2 e D2 com alinhamento 

Vertical: "Centro" e opção "Quebrar texto automaticamente" marcada. 

(E) A célula B1 tem formatação com alinhamento Horizontal: "Superior" e as células B2, C2 e D2 com alinhamento 

Horizontal: "Centro". 

34 - No MS-Word digitou-se a frase "O cálculo do valor da conta mensal do DMAE, para uma economia única, 

com consumo entre 21 m3 e 1.000 m3 de H20 (água) é: 

PreçoBásico x 0,2711 x (Consumo)1,43577." Para se obter as formatações das potências (m3 e Consumo1,43577) e para 

o índice de H2O, usam-se respectivamente, os Efeitos de 

(A) Subscrito e Versalete. 

(B) Versalete e Sobrescrito. 

(C) Relevo e Baixo relevo. 

(D) Subscrito e Sobrescrito. 

(E) Sobrescrito e Subscrito. 

35 - O MS-Word tem recursos para localizar e substituir palavras ou textos num documento. Assinale a alternativa 

que NÃO corresponde ao correto funcionamento desses recursos. 

(A) Pode-se localizar uma palavra somente a partir de um ponto do documento até o fim. 

(B) Pode-se substituir uma palavra grafada em minúscula pela mesma em maiúscula. 

(C) Pode-se substituir uma palavra especificada, mas na busca não se pode restringir o tipo de fonte ou uma cor 

específica. 
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(D) Pode-se procurar onde há uma quebra de seção ou uma quebra de página manual. 

(E) Pode-se substituir uma palavra especificada somente se ela se encontrar grafada em maiúscula, não o fazendo se 

for encontrada em minúscula. 

36 - A suíte de escritório OpenOffice possui, entre seus programas, um próprio para gerar planilhas eletrônicas. 

Assinale qual a alternativa que apresenta esse programa e a extensão típica (default logo depois de instalado) das 

planilhas por ele gravadas. 

(A) Write e extensão .odp. 

(B) Calc e extensão .ods. 

(C) Calc e extensão .odp 

(D) Impress e extensão .odt. 

(E) Impress e extensão .ods. 

37 - O  Fórum de  Discussão (também conhecido como “Grupo de Discussão”  e “Comunidade Virtual”) é uma 

ferramenta para páginas de Internet destinada a promover debates através de mensagens publicadas abordando uma 

mesma questão. Com base no conhecimento sobre Fórum de Discussão, considere as seguintes  afirmativas.  

I. O Fórum de Discussão tem como finalidade proporcionar o debate e a troca de conhecimento entre usuários, 

por vezes localizados em diferentes pontos do mundo. O Fórum é, portanto, uma ferramenta que possibilita 

ao usuário debater um tema com  outros usuários. Disponível nos mais variados  sites, funciona como uma 

lista de mensagens: o primeiro usuário cria o tópico a ser debatido e os demais desenvolvem a discussão  

nas postagens seguintes. 

II. Os Fóruns de Discussão do tipo privado são limitados em, exatamente, 15 usuários, sendo que cada usuário 

só pode postar 5 mensagens por tema de discussão. 

III. O Fórum de Discussão é uma ferramenta que possibilita ao usuário debater sobre um tema com outros 

usuários também conectados na Internet em tempo real. Isto significa que todos os usuários que participam 

do Fórum devem estar on-line no mesmo instante de tempo.  

Assinale a alternativa CORRETA.  

(A) Somente a afirmativa I é correta. 

(B) Somente a afirmativa II é correta. 

(C) Somente a afirmativa III é correta. 

(D) Somente as afirmativas II e III são corretas. 

(E) Somente as afirmativas I e III são corretas. 

38 - Acerca do sistema operacional Windows, analise se as afirmações seguintes são verdadeiras ou falsas e marque 

a alternativa correta. 

I. A Restauração do Sistema serve para restaurar arquivos armazenados no computador para um ponto anterior 

no tempo, possibilitando desfazer alterações do sistema no computador assim como recuperar arquivos 

pessoais que tenham sido removidos ou alterados. 

II. O recurso de Limpeza de Disco permite reduzir o número de arquivos desnecessários no disco rígido para 

liberar espaço e ajudar a tornar mais rápida a execução do computador. Ele remove arquivos temporários, 

esvazia a lixeira e remove vários arquivos do sistema e outros itens que não são mais necessários. 

III. O Agendador de Tarefas permite que programas sejam executados em determinados momentos, dias e 

horas sem a intervenção do usuário. 

(A) Apenas a I. 

(B) Apenas a II. 

(C) Apenas a III. 

(D) Apenas a II e III. 

(E) I, II e III. 

39 - Através do Painel de Controle do sistema operacional Windows 7, opção Programas, tem-se acesso a opções 

diferentes, entre elas, Programas e Recursos e Programas Padrão. Na opção “Programas Padrão”, pode-se 

(A) associar um tipo de arquivo a um programa de modo que arquivos do tipo sejam sempre abertos por aquele 

programa.  

(B) definir a página inicial do navegador  web de modo que ao executar o navegador esta página seja sempre aberta 

no início. 

(C) associar o servidor SMTP de correio eletrônico ao aplicativo de e-mail. 

(D) definir o programa  antivírus padrão. 

(E) definir o tipo de arquivo padrão para salvamento de documentos. 

40 - Considere a figura a seguir para responder a questão. 
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A figura mostra a janela de Propriedades de Internet acessíveis através do Painel de Controle do Windows 7. A aba 

“Segurança” permite uma série de configurações de acesso à Internet. Analise se as afirmações a seguir são 

verdadeiras ou falsas e marque a opção correta. 

I. A opção “Sites confiáveis” permite adicionarmos sites que podem ser acessados com o nível de segurança 

mais baixo possível. 

II. A opção “Sites restritos” fornece uma lista de sites para escolhermos quais não devem ser acessados.  

III. Nas opções acessíveis quando pressionado o botão “Nível personalizado” para a zona “Internet” podemos, 

por exemplo, desabilitar o download de arquivos.  

(A) Apenas a I. 

(B) Apenas a II. 

(C) Apenas a III. 

(D) Apenas a I e III. 

(E) I, II e III. 

 

LEGISLAÇÃO 

41 – Analisando a Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, é CORRETO afirmar que 

(A) as instituições da administração direta do Município terão, nas respectivas Secretarias, necessariamente um 

Secretário eleito diretamente pelos cidadãos para o cargo de Vereador. 

(B) as fundações instituídas pelo Município serão geridas por um representante dos empregados e outro 

representante dos empregadores, cabendo o voto de desempate ao Presidente da Câmara de Vereadores. 

(C) as instituições da administração indireta do Município terão nas respectivas diretorias, no mínimo, um 

representante dos empregados, eleito diretamente por estes. 

(D) as instituições da administração direta do Município terão no mínimo uma diretoria destinada às mulheres, 

escolhidas dentre as servidoras públicas. 

(E) a gestão de todas as instituições da administração indireta do Município será efetivada por Presidentes ou 

Superintendentes eleitos entre os empregados, em lista tríplice, encaminhada para escolha do Prefeito. 
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42 - Com relação aos direitos do trabalhador urbano e rural, na forma do artigo 7º da Constituição Federal, assinale a 

afirmativa CORRETA. 

(A) Em nenhuma hipótese haverá redução de salário. 

(B) A redução de salário poderá ser determinada pelo empregador na licença paternidade de sessenta dias. 

(C) A redução de salário, condicionada à redução de jornada, poderá ser determinada pelo empregador quando o 

trabalhador se recusar a fazer horas-extras. 

(D) A redução de salário poderá ser determinada por lei complementar no caso de necessidade de realinhar salários 

de outros trabalhadores com maior antiguidade. 

(E) A redução de salário poderá, excepcionalmente, ser efetivada mediante negociação, através de convenção ou 

acordo coletivo. 

43 - No tocante à Administração Pública, na forma do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, é 

CORRETO afirmar que 

(A) os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a 

indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação 

penal cabível. 

(B) os atos de improbidade administrativa sujeitarão os servidores à perda imediata da função pública, com 

indisponibilidade de bens até os parentes no segundo grau da linha colateral, sem prejuízo da ação penal cabível. 

(C) os atos de improbidade administrativa dependerão de aferição por Comissão Parlamentar de Inquérito, que 

encaminhará suas conclusões ao Ministério Público para deliberação sobre a ação penal cabível e sobre a perda da 

função pública. 

(D) os atos de improbidade administrativa determinam a atividade da Procuradoria Geral do Município, para examinar 

previamente a viabilidade de instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito, e, através de seus Promotores, 

propor as ações penais cabíveis. 

(E) os atos de improbidade administrativa ficam restritos aos casos em que não haja imunidade parlamentar. Em tais casos 

a ação penal ou a instauração de inquérito contra o Vereador só se efetivará a partir do final do seu mandato. 

44 - Com base no artigo 38 da Constituição da República Federativa do Brasil, relativo ao exercício de mandato eletivo 

por servidor público da administração direta, autárquica ou fundacional, analise as assertivas abaixo: 

I – Investido no mandato de Vereador, o servidor público perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, 

sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, que deverá exercer cumulativamente. 

II – Investido de mandato eletivo federal, o servidor público ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. 

III - Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será 

contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento ou antiguidade, conforme o 

caso. 

Marque a alternativa CORRETA. 

(A) Apenas a assertiva I é verdadeira. 

(B) Apenas a assertiva II é verdadeira. 

(C) Apenas a assertiva III é verdadeira. 

(D) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras. 

(E) Apenas as assertivas II e III são verdadeiras. 

45 - Assinale a alternativa CORRETA. 

(A) O regime jurídico de previdência dos servidores de cargos efetivos dos Municípios rege-se pelo caráter contributivo, 

sendo vedada a adequação relativa ao seu caráter solidário, mas admitindo-se a preservação de direitos adquiridos no 

curso de cargo comissionado quando for de natureza política, na forma do artigo 39 da Constituição da República 

Federativa do Brasil. 

(B) Quando a aposentadoria do servidor público de cargos efetivos dos Municípios alcançar setenta e cinco anos de idade, 

ele será aposentado com proventos integrais, exceto se estiver cumulando duas aposentadorias, como determina o 

artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil. 

(C) Os servidores de cargos efetivos dos Municípios, quando atingirem setenta anos de idade e tiverem cumprido o tempo 

mínimo de cinco anos de efetivo serviço público, terão direito à aposentadoria com proventos integrais, nos termos 

do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil. 

(D) O regime jurídico de previdência dos servidores de cargos efetivos dos Municípios é mantido por contribuição do 

respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, preservando-se as regras específicas do 

artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil e o equilíbrio financeiro e atuarial. 

(E) Por força do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, a invalidez permanente sempre impõe 

proventos integrais, exceto quando, nos casos de acidente de trabalho, o próprio servidor tenha, por sua culpa, 

negligência, imperícia ou imprudência, dado causa à invalidez. 
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46 – Em relação aos direitos sociais, assinale a alternativa correta. É direito do trabalhador  

(A) participação nos lucros vinculados à remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, 

conforme definido em lei.  

(B) jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação 

coletiva. 

(C) relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou com justa causa, nos termos da lei complementar, 

que deverá prever indenização compulsória, dentre outros direitos. 

(D) repouso semanal remunerado de livre escolha do empregador. 

(E) duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e a quarenta horas semanais, facultada a 

compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo coletivo de trabalho. 

47 – Em relação à administração pública na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.  
(A) O servidor público não poderá associar-se ou sindicalizar-se. 

(B) A lei reservará  10% (dez por cento) dos cargos e empregos públicos para pessoas portadores de  deficiência e 

definirá os critérios de sua admissão. 

(C) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. 

(D) A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, sendo obrigatório, para esta contratação, a 

realização de concurso público. 

(E) Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência  de caráter contributivo, mediante 

contribuição somente do ente público, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.  

48 - O Município promoverá vida digna aos seus habitantes e será administrado com base em compromissos 

fundamentais. Não faz parte desses compromissos: 

(A) transparência pública de seus atos. 

(B) moralidade administrativa. 

(C) participação popular nas decisões. 

(D) centralização político-administrativa. 

(E) prestação integrada dos serviços públicos. 

 

49 - Conforme termos da CLT, é correto afirmar que 

(A) considera-se noturno, para efeitos deste artigo, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 6 horas do 

dia seguinte. 

(B) em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de seis  horas, é obrigatória a concessão de um intervalo 

para repouso e alimentação, o qual será, no mínimo, de uma hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em 

contrário, não poderá exceder de três horas. 

(C) o salário mínimo pago em dinheiro não será inferior a 50% do salário mínimo fixado. 

(D) considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a vinte e oito horas semanais. 

(E) considera-se como tempo de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, 

aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. 

 

50 -  Quanto ao contrato individual de trabalho e à remuneração, pode-se afirmar que 

(A) o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito e 

apenas por prazo indeterminado. 

(B) a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa poderá afetar os contratos de trabalho dos 

respectivos empregados. 

(C) o pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período 

superior a dois meses, salvo o que concerne a comissões, percentagens e gratificações. 

(D) ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de 

adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo (convenção coletiva). 

(E) a prestação em espécie do salário será paga em moeda corrente de qualquer País. 
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