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Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da banca
e da Folha de Respostas de questões objetivas.
Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
Verifique também se contém 60 (sessenta) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso contrário,
comunique imediatamente ao Fiscal.
O tempo disponível para esta prova é de 3 horas e 30 minutos. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu
tempo. Esse tempo inclui a marcação da Folha de Respostas de questões objetivas.
Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas 2 horas do início da aplicação.
Na Folha de Respostas de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação,
tipo de prova e cargo escolhido.
Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas de questões objetivas.
Preencha a Folha de Respostas de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na
Folha de Respostas de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa
escolhida, conforme modelo:

Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões objetivas: dupla
marcação, marcação rasurada, emendada ou com “X”, não preenchida totalmente ou que não tenha sido
transcrita.
A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da Folha
de Respostas de questões objetivas.
Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
Não será permitida qualquer espécie de consulta.
Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente com a Folha de
Respostas de questões objetivas, e assine a Lista de Presença.
Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da
sala juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas.
Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).

Boa Prova!

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Maceió - AL, 8 de junho de 2014.

Assinatura do(a) candidato(a):

Você confia no resultado!
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A questão 1 refere-se à tirinha abaixo.
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A questão 3 refere-se ao fragmento abaixo.
Ouviu-se um forte sibilo, que foi acompanhado por um
bramido da fera; a pequena seta despedida pelo índio se cravara
na orelha, e uma segunda, açoitando o ar, ia ferir-lhe a
mandíbula inferior.
ALENCAR, José. O guarani. São Paulo: Ática, 1991.

3. Em relação às estruturas linguísticas, assinale a alternativa
correta.
A) O termo “um forte sibilo” é sujeito simples.
B) O “lhe” em “ferir-lhe a mandíbula” é objeto indireto.
C) O “se” em “se cravara na orelha” é pronome reflexivo.
D) O “que” em “que foi acompanhado” é conjunção integrante.
Disponível em: <http://vidadeleiturista.blogspot.com.br>. Acesso em: 5 maio 2014.

1. No trecho “Leitura do livro!”, presente no balão do último
quadrinho, o ponto de exclamação revela um efeito

E) O “se” em “Ouviu-se um forte sibilo” é indicador de sujeito
indeterminado.

A questão 4 refere-se ao texto abaixo.

A) de dúvida do leitor, que não sabe quem bate à porta.
Dança da chuva

B) de irritação do leitor, que não quer ser interrompido.
C) de cansaço do leitor, pelo longo período de leitura.
D) de alegria do leitor, por ter terminado a leitura.
E) de surpresa do leitor, pela visita inesperada.
A questão 2 refere-se à charge abaixo.

senhorita chuva
me concede a honra
desta contradança
e vamos sair
por esses campos
ao som desta chuva
que cai sobre o teclado
Paulo Leminski – Toda Poesia. 2013.

4. O termo “chuva”, sublinhado, utilizado pelo poeta no primeiro
e sexto versos, é polissêmico porque
A) tem significado único no texto.
B) tem mais de um significado no texto.
C) as ocorrências têm sentido denotativo.
D) as ocorrências têm relação de sinonímia.
E) as ocorrências têm relação de antonímia.

5. As orações que compõem o período: “Disciplina é liberdade;
compaixão é fortaleza; ter bondade é ter coragem.” são
A) subordinadas adjetivas.
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/>. Acesso em: 12 maio 2014.

2. Dadas as afirmativas a respeito da concordância do verbo
“colocou”,

B) coordenadas sindéticas.
C) subordinadas adverbiais.
D) coordenadas assindéticas.

I. A forma verbal “colocou” está na terceira pessoa do singular,
uma vez que o sujeito é o pronome relativo “quem”.

E) subordinadas substantivas.

II. Uma vez que o sujeito é o pronome relativo “quem”, a forma
verbal poderia estar também na 1ª pessoa do singular
(coloquei), concordando com o antecedente do pronome
relativo.

A questão 6 refere-se ao texto abaixo.

III. Caso o pronome relativo “quem” fosse substituído pelo
pronome “que”, haveria necessidade de adequação da
forma verbal, a qual passaria para a 1ª pessoa do singular
(coloquei).
verifica-se que está(ão) correta(s)

Dobrando o cotovelo da estrada, Fabiano sentia distanciarse um pouco dos lugares onde tinha vivido alguns anos; o patrão,
o soldado amarelo e a cachorra Baleia esmoreceram no seu
espírito.
Graciliano Ramos. Vidas Secas.

6. No trecho destacado, Graciliano Ramos se vale de um
recurso estilístico conhecido como figura de linguagem, que
é denominada de

A) I, apenas.

A) anáfora.

B) III, apenas.

B) hipérbole.

C) I e II, apenas.

C) catacrese.

D) II e III, apenas.

D) metonímia.

E) I, II e III.

E) prosopopeia.
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A questão 7 refere-se à tirinha abaixo.
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9. Quanto ao emprego das vírgulas no texto é correto afirmar
que
A) ambas foram utilizadas com a finalidade de separar o sujeito
do predicado.
B) ambas apresentam a mesma finalidade: foram usadas para
isolar orações adverbiais.
C) ambas apresentam a mesma finalidade: foram usadas para
isolar adjuntos adverbiais deslocados.
D) a primeira vírgula foi empregada para indicar elipse verbal; a
segunda, para assinalar orações adverbiais.
E) a primeira vírgula foi empregada a fim de desfazer
ambiguidades; a segunda, na separação de orações.

Disponível em: <http//disciclopedia.org/wiki/Recruta_Zero>. Acesso em: 1 maio 2014.

7. No primeiro quadro da tirinha, na fala do recruta Zero, há um
problema de adequação à norma padrão. A reescrita, de
acordo com a tradição gramatical, é:
A) Não jogo cartas com tu se tu não tirar a camisa, Cosme!
B) Não jogo cartas contigo se tu não tirar a camisa, Cosme!
C) Não jogo cartas contigo se tu não tirares a camisa, Cosme!
D) Não jogo carta com você se tu não tirares a camisa, Cosme!
E) Não jogo cartas consigo se você não tirardes a camisa,
Cosme!
A questão 8 refere-se ao texto abaixo.
Eu não podia pensar nos outros porque não existiam
outros. O mundo era uma gramática em branco. Só havia eu, e
todos os verbos eram na primeira pessoa. Eu abri os olhos. Eu
olhei em volta. Eu vi que estava no paraíso (do grego paradeisos,
um jardim dos prazeres). Eu perguntei: o que devo fazer,
Senhor?, e Deus me respondeu: Nada, apenas exista. E eu fui
tomado pelo tédio. A primeira sensação humana.

A questão 10 refere-se ao texto abaixo.
O nexo entre o real e as imagens faz com que conceitos
abstratos tornem-se vivos e inesquecíveis.
Literatura e Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.

10. No texto, o escritor Gabriel Perissê informa que
A) a lógica entre o real e as imagens acentua a abstração dos
conceitos.
B) a incongruência entre o real e as imagens torna vivos os
conceitos abstratos.
C) os conceitos abstratos são resultantes da existência de nexo
entre o real e as imagens.
D) as associações entre o real e as imagens são formas
conceituais subjetivas e inesquecíveis.
E) a associação lógica entre o real e as imagens transforma o
conceito abstrato em algo plausível e inesquecível.

A questão 11 refere-se à tirinha abaixo.

VERÍSSIMO, Luís Fernando. Orgias. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005.

8. Acerca de aspectos gramaticais do texto acima, assinale a
alternativa correta.
A) O trecho “porque não existiam outros” pode ser também
escrito corretamente “porque não haviam outros”.
B) A vírgula em “o que devo fazer, Senhor?” pode ser retirada
da sentença, visto que não há justificativa para o uso.
C) No período “Eu vi que estava no paraíso”, a oração “que
estava no paraíso” exerce a função sintática de sujeito.
D) No trecho “Só havia eu, e todos os verbos eram na primeira
pessoa”, o uso da vírgula não se justifica, pois antes de
conjunção aditiva não se utiliza vírgula.
E) O trecho “Eu abri os olhos. Eu olhei em volta. Eu vi que
estava no paraíso” pode ser transformado num único
período sem danos à norma culta: “Eu abri os olhos, olhei
em volta e vi que estava no paraíso”.
A questão 9 refere-se ao texto abaixo.

Disponível em: <http://www.pinterest.com/pin/>. Acesso em: 15 maio 2014.

11. Considerando-se o enunciado do 1º balão com a conjunção
“se” no lugar de “a menos que”, o efeito de sentido seria
alterado de “esperança” para indicar
A) hipótese ou condição necessária.

Preço da cerveja
Pela segunda vez em menos de um mês, o governo elevou
os impostos sobre a bebida. Com o repasse dos fabricantes, o
preço do produto pode aumentar em até 10%.
VEJA. São Paulo: Ed. Abril, n. 19, 7 maio 2014.
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A questão 12 refere-se ao texto abaixo.
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A questão 15 refere-se ao texto abaixo.

Com o Sol

A potência da acupuntura

Essa que amo mora num sobrado
e o sol, que a quer também, para-se em frente
e até que o sol se canse e, enfim, se ausente;
a janela é deserta, e eu, desolado.
Marcelo Gama (adaptado).

12. Os “quês” destacados no poema exercem, respectivamente,
as funções de
A) pronome relativo, pronome substantivo e preposição.
B) conjunção subordinativa concessiva, pronome adjetivo e
partícula de realce.
C) pronome substantivo, pronome
coordenativa explicativa.
D) pronome relativo, pronome
subordinativa temporal.
E) conjunção integrante, pronome
subordinativa consecutiva.

adjetivo

e

conjunção

A acupuntura já se consagrou como método eficiente para
aliviar dores. Agora, embasada por sólidas pesquisas científicas
realizadas em todo mundo, suas aplicações começam a se
expandir. A prática é usada contra doenças como depressão, na
recuperação de sequelas de acidente vascular cerebral e até em
procedimentos de beleza. O avanço do método, nascido na
China, em terras ocidentais é consequência de algumas
transformações ocorridas nos últimos anos. A primeira foi a
demanda crescente por técnicas que melhoram a saúde sem a
necessidade de se recorrer a remédios. A acupuntura se ajusta
perfeitamente nesse quesito. A segunda deve-se ao fato de que
a medicina finalmente encontrou meios de avaliar com mais
refinamento científico o efeito das agulhas no organismo. [...]
REVISTA ISTOÉ. Editora Três, edição nº 2317 – Ano 38 – 23 Abr./ 2014.

relativo

e

conjunção

15. Em: “A primeira foi a demanda crescente por técnicas que
relativo

e

conjunção

melhoram a saúde [...]”, o vocábulo sublinhado é um
mecanismo de coesão que faz alusão, no contexto,
A) a algumas transformações ocorridas.

A questão 13 refere-se à estrofe abaixo.
Negras mulheres, suspendendo às tetas

B) à recuperação de sequelas.
C) a terras ocidentais.

Magras crianças, cujas bocas pretas

D) às aplicações.

Rega o sangue das mães:

E) à acupuntura.

Outras, moças... mas nuas, espantadas,
No turbilhão de espectros arrastadas,
Em ânsia e mágoa vãs.
ALVES, Castro. Os escravos. In: Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986.

13. Se fosse retirado o acento grave de “às tetas”, essa
expressão exerceria a função sintática de
A) complemento nominal.
B) adjunto adverbial.
C) objeto indireto.
D) objeto direto.
E) sujeito.
A questão 14 refere-se ao texto abaixo.
Dia da água
Criado pela ONU em 1993, o Dia Mundial da Água foi uma
tentativa de organizar os países membros para realizarem
campanhas de conscientização sobre o consumo da água no
mundo. Cada ano tem um tema específico, mas cabe aos países
escolherem as ações a serem tomadas.
Galileu. São Paulo: Ed. Globo, mar. 2014.

14. A expressão destacada estabelece entre as orações uma
relação semântica de
A) conclusão.
B) finalidade.
C) concessão.
D) causalidade.
E) consecutividade.
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A questão 16 refere-se ao texto abaixo.
O Leão e o Rato
Um Leão dormia sossegado, quando foi acordado por um
Rato, que passava correndo em cima de seu rosto. Com um
ataque ágil ele o agarrou, e estava pronto para matá-lo, ao que o
Rato implorou: Por favor, se o senhor me soltar, tenho certeza
que um dia poderia retribuir sua bondade. Rindo por achar
ridícula a ideia, assim mesmo, ele resolveu soltá-lo. Pouco tempo
depois, o Leão caiu numa armadilha colocada por caçadores.
Preso ao chão, amarrado por fortes cordas, sequer podia mexerse. O Rato, ouvindo seu rugido, aproximou-se e roeu as cordas
até deixá-lo livre. Então disse: O senhor riu da ideia de que eu
jamais seria capaz de ajudá-lo. Nunca esperava receber de mim
qualquer favor em troca do seu! Mas agora sabe que mesmo um
pequeno Rato é capaz de retribuir um favor a um poderoso Leão.
Moral da História - Os pequenos amigos podem se revelar
os melhores e mais leais.
Baseada na obra de Esopo - Fabulista grego do século VI.a.C. http://www.clickatualidade.com.br.

16. De acordo com a gramática da língua portuguesa, quando
anteposto ao substantivo, o adjetivo favorece uma
predicação em que se ressaltam valores afetivos ou
psicológicos. Diante desse princípio semântico, o significado
para a expressão “pequenos amigos”, contida na Moral da
História, é:
A) amigos de feições rudes.
B) amigos de baixa estatura.
C) amigos de muitas posses, ricos.
D) amigos muito novos, ainda na infância.
E) amigos pouco apreciáveis, de pouco valor.
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A questão 17 refere-se ao poema abaixo.

A questão 20 refere-se ao texto abaixo.

Teresa, se algum sujeito bancar o sentimental em cima de você
E te jurar uma paixão do tamanho de um bonde
Se ele chorar
Se ele ajoelhar
Se ele se rasgar todo
Não acredita não, Teresa
É lágrima de cinema
É tapeação
Mentira
Cai fora.

Podemos definir o homem como o animal que pode dizer
“eu”, que tem consciência de si mesmo como entidade
independente. O animal, por estar dentro da Natureza sem
transcendê-la, não tem consciência de si mesmo, não necessita
de um sentimento de identidade. O homem, afastado da
Natureza, dotado de razão e de imaginação, necessita formar
conceito de si mesmo, necessita dizer e sentir.

BANDEIRA, Manuel. Poesia completa. São Paulo: M. Fontes, 1997.

FROMM, Erich. Psicanálise da sociedade contemporânea. Rio de Janeiro: Zahar. 1970.

20. A ideia principal do autor está fundamentada na seguinte
proposição:
A) o homem prescinde de estratégias que o impulsionem a
construir conceitos sobre si mesmo.

17. Ao construir o texto, o poeta Manuel Bandeira
A) prescinde de marcadores textuais inerentes ao texto
prosaico.
B) apresenta imagens poéticas pitorescas e dissociadas da
proposta original do poema.
C) transpõe para o poema marcadores linguísticos prosaicos,
reveladores de coloquialidade.
D) abdica de elementos expressivos cotidianos para construir
um texto de concepções rebuscadas.
E) reforça os marcadores estruturais do poema, utilizando a
rima, a métrica e a pontuação rigorosa.

18. Dadas as orações, quanto à concordância verbal, de acordo

B) o animal e o homem se diferenciam pela consciência do
“eu”. O homem se dissipou da Natureza; o animal não.
C) pode-se afirmar que os atos de sentir e de dizer se
dissociam da capacidade humana de formar conceitos sobre
a realidade.
D) o homem, por se reconhecer na escala dos elementos
naturais, não transcende de seu caráter estritamente
zoomórfico para uma consciência identitária.
E) o sentimento de identidade está associado à concepção do
“eu”, mas o homem não desenvolveu estratégias que o
submeteria a ser reconhecido como ser individual.

com a norma culta,
I. Fernanda Montenegro é uma das atrizes que mais recebem
convites para participar de filmes em Hollywood.
II. Férias é um período para descansar e recarregar as
energias gastas.
III. De todo o eleitorado, apenas vinte e cinco por cento
compareceu à votação da nova diretoria.
IV. Já não se faz mais móveis como antigamente.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) II, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) III e IV, apenas.
E) I, II, III e IV.

A questão 19 refere-se ao texto abaixo.
Uma cultura da narração é substituída de alguma maneira
por uma cultura de movimento; uma cultura lírica ou melódica é
substituída por uma cultura cinemática, construída sobre o choque
e o dilúvio de imagens, sobre a busca da sensação imediata.
LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

19. A expressão “dilúvio de imagens”, utilizada pelo autor, está
relacionada à(ao)
A) estabilidade da cultura cinemática.
B) constituição estática da cultura imagética.
C) profusão de imagens, constituinte da cultura cinemática.
D) inundação de formas e imagens que resultam da cultura lírica.
E) caráter da cultura cinemática,
comedimento das imagens.
NS – Analista de Processos Organizacionais (cód. 12)
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RASCUNHO

21. Sabe-se que “Se José é obeso, então ele não faz dieta
alimentar”. Como José faz dieta alimentar, podemos concluir
que José não é obeso. A inferência lógica aplicada é
A) contraditória.
B) predicativa.
C) dedutiva.
D) reflexiva.
E) indutiva.

22. Sejam as premissas: “Algum filósofo é jovem” e “Todo jovem
é aventureiro”. Para que o argumento seja válido, devemos
concluir que
A) todo jovem é filósofo.
B) todo filósofo é aventureiro.
C) algum jovem não é filósofo.
D) algum aventureiro é filósofo.
E) nenhum aventureiro é filósofo.

23. O gráfico abaixo apresenta as despesas de uma família nos
primeiros cinco meses do corrente ano.

Assinale a alternativa
apresentadas no gráfico.

correta

quanto

as

informações

A) Os maiores gastos com alimentação ocorreram nos meses
de fevereiro, março e abril.
B) Os gastos com lazer e combustível diminuíram entre
fevereiro e maio.
C) Os gastos com alimentação e educação subiram de janeiro
para fevereiro.
D) A maior despesa com combustível ocorreu no mês de abril.
E) As despesas com educação cresceram a cada mês.

24. Num experimento científico, é observado que apenas um
dentre três eventos e1, e2 e e3 pode ser observado por vez.
Sabendo-se que a probabilidade de ocorrer e1 ou e2 é de
55% e que a probabilidade de ocorrer e1 ou e3 é de 62%,
qual a probabilidade de ocorrer e2 ou e3?
A) 17%
B) 38%
C) 45%
D) 83%
E) 91%

NS – Analista de Processos Organizacionais (cód. 12)
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30. Dadas as premissas,
Ana e Bruno jogam basquete.

I. (A ⊆ B) ↔ (A – B = Ø)

Carlos anda de bicicleta se Ana joga basquete.

II. (A ∩ B = C) → ∀x(((x ∈ A) v (x ∈ B)) → (x ∈ C))

Daniela corre ou Carlos não anda de bicicleta.

III. (A − B = A) → (B = Ø)

Daniela não correr é condição necessária para Edson patinar.

verifica-se que está(ão) correta(s)

é correto inferir que

A) I, apenas.

A) Bruno joga e Edson patina.

B) III, apenas.

B) Daniela corre e Edson não patina.

C) I e II, apenas.

C) Daniela não corre ou Bruno não joga.

D) II e III, apenas.

D) Daniela corre e Carlos não anda de bicicleta.

E) I, II e III.

E) Se Carlos anda de bicicleta, Ana não joga basquete.

26. Considerando o alfabeto da Língua Portuguesa composto de
26 letras, quantas pessoas, no mínimo, devem estar
presentes numa sala para que se possa garantir com
absoluta certeza que ao menos quatro delas possuam
primeiros nomes iniciando com a mesma letra?

RASCUNHO

A) 4
B) 79
C) 89
D) 108
E) 109

27. Quantos triângulos existem na figura abaixo?

A) 8
B) 10
C) 12
D) 16
E) 18

28. No último ano, devido às condições climáticas da região
sudeste do país, o preço do tomate sofreu três aumentos de
20%. Esses aumentos consecutivos no ano produziram um
aumento total do produto em, aproximadamente,
A) 40%.
B) 50%.
C) 60%.
D) 64%.
E) 72%.

29. Uma urna contém seis bolas de pesos e tamanhos iguais,
duas delas identificadas pela letra S e as demais pelas letras
A, C, E e O. Sorteando-se as bolas, uma a uma e sem
reposição, qual é a probabilidade de que a ordem de retirada
das bolas forme a palavra ACESSO?
A) 0,002
B) 0,008
C) 0,02
D) 0,032
E) 0,08
NS – Analista de Processos Organizacionais (cód. 12)
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31. Dadas as afirmativas abaixo quanto à Gestão de Recursos
Humanos – RH e Eficácia Organizacional,
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33. De acordo com essa lógica contextual,
A) treinamento e Desenvolvimento é o processo de escolher o
melhor candidato dentre aqueles recrutados. A pessoa certa
para o lugar certo.

I. A eficácia ou ineficácia organizacional é descrita em termos
de critérios e componentes, como desempenho,
cumprimento
legal,
satisfação
dos
funcionários,
absenteísmo, rotatividade de mão de obra, eficácia do
treinamento e retorno sobre investimento, índice de
reclamações e de acidentes de trabalho.

B) seleção de pessoas é o processo de aprimorar e/ou corrigir
as competências (conhecimento, habilidades ou atitudes)
dos empregados.

II. Uma empresa eficaz exige três elementos fundamentais: (1)
missão e estratégia; (2) estrutura organizacional; e (3)
gestão de RH.

D) seleção é a busca de recursos humanos para suprir as
necessidades produtivas da empresa.

C) recrutamento é o conjunto de técnicas que visa atrair
candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar
cargos na organização.

III. Para que os objetivos da função de gestão de RH sejam
realizados, a direção da empresa tem de tratar os recursos
humanos da organização como fatores-chave para a
eficácia.

E) o objetivo do Recrutamento é escolher a pessoa mais
adequada para preencher a vaga. Em geral, as empresas
utilizam os seguintes instrumentos para selecionar seus
empregados: formulários de solicitação de emprego,
entrevista e testes.

IV. Somente em poucas organizações, a eficácia é medida com
base no equilíbrio entre características complementares,
como cumprimento de metas, aproveitamento máximo das
habilidades e capacidades dos funcionários e garantia de
captação e retenção de empregados bem treinados e
motivados.

34. Dadas as afirmativas sobre gestão de mudanças em um

verifica-se que está(ão) correta(s)
A) II, apenas.

ambiente competitivo,
I. As profundas e rápidas transformações no cenário mundial
em decorrência da supremacia da era da informação sobre a
era industrial.
II. Os novos desafios do terceiro milênio, como globalização,
tecnologia, informação, conhecimento, serviços, ênfase no
cliente, qualidade, produtividade e competitividade.

B) III e IV, apenas.
C) I, II e III, apenas.
E) I, II, III e IV.

III. Os novos papéis da função de RH: a passagem de uma
área operacional e reativa para uma área funcional e reativa.

32. Dadas as afirmativas sobre as dimensões essenciais do

IV. A moderna administração de talentos e do capital intelectual:
uma profunda mudança estrutural e comportamental, ou
seja, organizacional e cultural.

D) I, III e IV, apenas.

verifica-se que está(ão) correta(s)

desenho de cargos,
I. Variedade de tarefas
multifuncionalidade).

(criando

condições

para

a

A) II, apenas.
B) I e III, apenas.

II. Autonomia (independência para escolher métodos de
trabalho).

C) III e IV, apenas.

III. Identidade com as tarefas (tarefas com princípio, meio e fim
no mesmo cargo).

E) I, II, III e IV.

IV. Retroação (conhecimento dos resultados).

35. Dadas as afirmativas quanto aos objetivos da avaliação e

verifica-se que estão corretas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e IV, apenas.
D) III e IV, apenas.

D) I, II e IV, apenas.

classificação de cargos,
I. MÉTODO DE ESCALONAMENTO SIMPLES – escalas
sequenciais por atividades.
II. MÉTODO DE CATEGORIAS PREDETERMINADAS
classificação por categorias de classes.

–

E) I, II, III e IV.

III. MÉTODO DE AVALIAÇÃO POR PONTOS – determinantes
do desempenho/mudanças no mercado.

O texto abaixo refere-se à questão 33.

IV. MÉTODO DE COMPARAÇÃO POR FATORES – pontuação
comum ao setor público.

“As atividades de recrutamento e seleção formam uma
dimensão crucial do modelo de gestão de pessoas por
competências. Caso elas sejam bem conduzidas, as
organizações terão maior probabilidade de recrutar profissionais
alinhados com as estratégias e a missão da organização.”
KALIL PIRES, Alexandre [et al.]. Gestão por competências em organizações de governo.
Brasília: ENAP, 2005.

NS – Analista de Processos Organizacionais (cód. 12)
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E) I, II e III.
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36. Dadas as afirmativas sobre contribuição sindical,
I. As contribuições devidas aos sindicatos, pelos que
participem das categorias econômicas ou profissionais ou
das profissões liberais representadas pelas referidas
entidades, serão, sob a denominação do "imposto sindical",
pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida pela
CLT.
II. A contribuição sindical é devida por todos aqueles que
participarem de uma determinada categoria econômica ou
profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do
sindicato representativo da mesma categoria ou profissão
ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591
da CLT.
III. A contribuição sindical será recolhida, de uma só vez,
anualmente, e consistirá na importância correspondente à
remuneração de um dia de trabalho, para os empregados,
qualquer que seja a forma da referida remuneração.
IV. Quando a empresa realizar diversas atividades econômicas,
sem que nenhuma delas seja preponderante, cada uma
dessas atividades será incorporada à respectiva categoria
econômica, sendo a contribuição sindical devida à entidade
sindical representativa da mesma categoria, procedendo-se,
em relação às correspondentes sucursais, agências ou
filiais.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) III, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e IV, apenas.
D) I, II e IV, apenas.
E) I, II, III e IV.

37. Dadas as proposições sobre características do agrupamento
do cargo em funções,
I. Estrutura funcional: é uma estrutura organizacional
composta de todos os departamentos que uma organização
exige para produzir seus bens ou serviços.
II. Estrutura matricial: é uma estrutura organizacional composta
de unidades de negócios separadas nas quais estão as
funções que operam em conjunto para produzir um produto
específico para um cliente específico.
III. Estrutura divisional: é uma estrutura organizacional que
simultaneamente agrupa pessoas e recursos por função e
por produto.
IV. Estrutura hibrida: é estrutura de uma grande organização
que possui várias divisões e, ao mesmo tempo, usa várias
estruturas organizacionais diferentes.
verifica-se que estão corretas apenas
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38. Dadas as afirmativas quanto ao processo de comunicação
interna,
I. Decodificação é traduzir uma mensagem em símbolos ou
linguagem compreensíveis.
II. Receptor é a pessoa ou grupo que deseja compartilhar
informações.
III. O processo de comunicação envolve a fase de transmissão
em que as informações são compartilhadas entre dois ou
mais indivíduos ou grupos e a fase de feedback em que um
entendimento comum é alcançado.
IV. Ruído é qualquer coisa que dificulta algum estágio de um
processo de comunicação.
verifica-se que estão corretas apenas
A) I e II.
B) I e III.
C) II e IV.
D) III e IV.
E) I, II e IV.
A questão 39 refere-se ao texto abaixo.
O final da década de noventa representou, para o setor
petrolífero, grandes mudanças em seu quadro institucional, onde
a flexibilização do monopólio do petróleo permitiu que atividades
antes sob o domínio da União pudessem ser realizadas por
outras empresas, além da Petrobras. Esta flexibilização começou
a ser regulamentada pela Lei Nº 9.478, de 06.08.97 (Lei do
Petróleo). A partir de então, qualquer empresa, independente da
origem do seu capital, pode realizar atividades de exploração,
produção, transporte, refino, importação e exportação de
petróleo. A abertura total do mercado se concretizou em janeiro
de 2002 quando esta se estendeu ao setor downstream, onde as
distribuidoras começaram também a poder usufruir da
flexibilidade de importação de derivados de petróleo.
[...]
Com
relação
as
operações
logísticas,
esta
desregulamentação abriu amplas perspectivas econômicas e
sociais para os segmentos direta ou indiretamente relacionados
com os mercados de óleo, derivados e gás natural. Para o setor
de distribuição da indústria, a abertura do mercado significou
uma reestruturação em toda a logística, com a tendência de
integração ao mercado global com produtos sendo adquiridos de
fornecedores de qualquer parte do mundo, contratação de
transporte internacional e armazenamento e distribuição interna
para o consumidor final.
[SOARES, A. C.; LEAL, J. E.; AZEVEDO, I. R. de. Diagnóstico da rede de distribuição de
derivados de petróleo no Brasil e sua representação em um SIG. XXIII Encontro Nacional de
Engenharia de Produção - XXIII ENEGEP. Ouro Preto, MG, 21 a 24 de outubro de 2003.
Disponível em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2003_TR0112_0640.pdf>
Acesso em: 20 maio 2014]

A) I e III.

39. Assinale a alternativa correta quanto à força propulsora da

B) I e IV.

mudança nas organizações de distribuição de gás resultante
da flexibilização do monopólio.

C) II e III.
D) II e IV.

A) Mudanças nas relações da competição.

E) I, II e IV.

B) Mudanças nas tendências sociais.
C) Mudanças tecnológicas.
D) Mudanças por choques econômicos.
E) Mudanças da Natureza da força de trabalho.
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40. A gestão do clima organizacional passa pela compreensão
da cultura organizacional. Por sua vez, a compreensão da
cultura organizacional é frequentemente atribuída à
identificação de um conjunto de elementos. Qual o elemento
que identifica quais são as regras que especificam os
comportamentos esperados na organização?
A) Valores.
B) Normas.
C) Tabus.
D) Ritos.
E) Crenças.

41. A Norma Regulamentadora do Trabalho NR 5 estabelece a
obrigatoriedade das empresas públicas ou privadas
manterem uma comissão interna, com representantes dos
trabalhadores e da empresa, cujo objetivo é o de
implementar atividades, sugestões e recomendações que
visem à melhoria das condições do meio ambiente do
trabalho. Qual a sigla designada para a referida comissão?
A) CICT.
B) CIPA.
C) MCAT.
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44. Entre

os tipos de resistência apresentadas pelos
colaboradores ao processo de mudança organizacional,
encontram-se as individuais e as organizacionais. A
implantação de um sistema informatizado de informações
pode trazer resistência individual por ser interpretado como
um motivo de hábito, de segurança e de medo do
desconhecido. Suponha que a empresa, para a superação
da resistência, adote um sistema de recompensas pelo
aumento da produtividade após a implantação do sistema
informatizado de informações. Assinale a alternativa correta
quanto à tática adotada para superação da resistência.

A) Participação.
B) Manipulação.
C) Negociação.
D) Facilitação e apoio.
E) Educação e conhecimento.

45. As empresas que atuam no ramo de distribuição de gás
possuem em seu processo histórico a formação de
sindicatos legitimamente constituídos. Os gestores que
atuam nessas empresas aprenderam a dar a devida atenção
às negociações sindicais, em especial porque a ação
sindical pode:

D) CIMAT.

I. provocar impacto na motivação dos funcionários;

E) CMCAT.

II. moldar as habilidades dos trabalhadores;

42. O INSS, parte patronal, e o FGTS são dois dos mais

III. afetar o desempenho da organização.

conhecidos encargos sociais. Eles são calculados e
apropriados mensalmente sobre o valor da folha bruta de
uma determinada empresa. Considere, então, a seguinte
situação hipotética: uma empresa de gás possui um valor
bruto da folha de R$ 5.300.000,00 (cinco milhões e trezentos
mil reais), sendo o FGTS de 10% e o INSS patronal de 25%.
Qual a alternativa correta que apresenta os valores
calculados para o INSS e o FGTS, respectivamente?
A) R$ 795.000,00 e R$ 530.000,00.
B) R$ 1.192.500,00 e R$ 397.500,00.
C) R$ 1.192.500,00 e R$ 530.000,00.
D) R$ 1.325.000,00 e R$ 397.500,00.
E) R$ 1.325.000,00 e R$ 530.000,00.

43. Dadas as afirmativas abaixo quanto aos tipos de licença
concedidos ao Servidor Público Estadual,
I. A licença prêmio por assiduidade poderá ser concedida após
cada quinquênio.
II. A licença por motivo de doença em pessoa da família será
concedida sem prejuízo da remuneração, por até 90 dias,
prorrogáveis por mais 90.
III. A licença por motivo de afastamento do cônjuge será por
prazo indeterminado e sem remuneração.

Dos itens acima, verifica-se que está(ão) correto(s)
A) I, apenas.
B) III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II e III.

46. Considere que uma determinada companhia de distribuição
de gás escreva uma circular interna para comunicar a
suspensão das atividades administrativas nos dias dos jogos
do Brasil, a partir das 15 horas. Dentro do processo de
comunicação, a circular interna representa um(a)
A) transmissor.
B) receptor.
C) destino.
D) canal.
E) fonte.

47. Na composição de uma folha de pagamento, o salário
líquido é composto pelo salário bruto mais o salário família e
menos os descontos. Assinale a alternativa correta que
representa um desconto considerado pela contabilidade uma
forma de compensação.

verifica-se que está(ão) correta(s)

A) Contribuição sindical.

A) I, apenas.

B) Recolhimento a Clube Social.

B) II, apenas.

C) Adiantamento a empregados.

C) I e III, apenas.

D) Contribuição de Previdência (INSS).

D) II e III, apenas.

E) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).

E) I, II e III.
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O texto abaixo refere-se à questão 48.

Sobre a posse de Servidores Públicos Estaduais.
“Art. 13. A posse dar-se-á pela assinatura de respectivo
termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as
responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado que
não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das
partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei.”
ALAGOAS. Regime jurídico único dos servidores civis do estado de Alagoas. Lei nº 5.247, de
26 de julho de 1991

48. Dados os itens quanto à posse do Servidor Público do
Estado de Alagoas,
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49. Assinale a opção correta, levando em consideração as
discussões apresentadas no texto e as correntes teóricas
que buscam não igualar os conceitos de ética e moral.
A) Os itens I, II e III são discussões apoiadas no conceito de
ética.
B) Os itens I e III são discussões apoiadas no conceito de ética,
enquanto o item II é apoiado no conceito da moral.
C) Os itens I e II são discussões apoiadas no conceito da ética,
enquanto o item III é apoiado no conceito da moral.
D) Os itens II e III são discussões apoiadas no conceito da
ética, enquanto o item I é apoiado no conceito da moral.
E) O item III é apoiado no conceito de ética, enquanto os itens I
e II são apoiados no conceito de moral.

I. Dar-se-á em até 30 dias contados da publicação do ato de
provimento, sem prorrogação.
II. Poderá ser feita por procuração.

O texto abaixo refere-se à questão 50.

III. Somente se dará para os casos de provimento do cargo por
nomeação, acesso e ascensão.
verifica-se que está(ão) correto(s)
A) I, apenas.

Modelo de planejamento estratégico da ALGÁS é referência
nacional.

B) II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II e III.

O texto abaixo refere-se à questão 49.

Primeira licitação para exploração do gás xisto no Brasil
ocorre em meio a polêmicas.
I – O gás natural é considerado uma alternativa fóssil mais
“limpa”, por não emitir tantos gases do efeito estufa (GEE) como
o petróleo. No entanto, o impacto ambiental da nova técnica
utilizada para sua extração ainda é desconhecido.
II – O fraturamento hidráulico não convencional, ou fracking,
obtém gás natural ao liberar água misturada a uma série de
substâncias na camada rochosa, em alta pressão e grande
quantidade, podendo ultrapassar 10.000 m3 em apenas um
poço. Por essa camada geralmente estar situada abaixo das
reservas de água, há grande possibilidade de contaminar o
aquífero.
III – Essa coisa de usar uma tecnologia ou outra depende
muito da matriz energética. Como o Brasil é um país que tem
uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, usar
qualquer tipo de combustível fóssil, seja gás xisto, seja petróleo,
carvão, é sujar sua matriz. No caso dos Estados Unidos, eles
estão deixando de usar termoelétrica à carvão e isso gera um
benefício global”, afirmou ao EcoD o coordenador do
Observatório do Clima, André Ferratti.

Com o objetivo de destacar a importância do planejamento
estratégico e disseminar a prática de elaboração de planos a
longo prazo, a Petrobras e a Mitsui Gás e Energia do Brasil
realizaram o Seminário “Planejamento de Longo Prazo das
Companhias Distribuidoras Locais (CDL)”, na cidade do Rio de
Janeiro, nos últimos dias 23 e 24 de maio.
Visando padronizar a gestão das companhias de
distribuição de gás natural, o evento convidou os profissionais
representantes dos setores de planejamento, finanças e
contabilidade das companhias para uma melhor qualificação e
unificação de um modelo estrutural de gestão no Brasil.
A ALGÁS foi convidada a explanar sua metodologia de
planejamento estratégico do negócio de distribuição de gás
natural. Apresentado pelo assessor de planejamento e gestão
estratégica, Artur Mergulhão, a ALGÁS detalhou seu processo de
diagnóstico e de análise estratégica, que foi reconhecido como
referência dentre todas as distribuidoras nacionais.
[SANTOS, Maysa. Sobre a Algás. Notícias. Portal da ALGÁS. Disponível em:
<http://www.algas.com.br/noticias-leitura/288:modelo-de-planejamento-estrategico-daalgas-e-referencia-nacional>. Matéria veiculada em 29/05/2013. Acesso em 20 maio 2014]

50. Assinale a opção correta quanto a metodologias utilizadas
em Planejamento Estratégico.
A) A matriz SWOT é uma ferramenta que explicita as ações
que serão feitas para se atingir os objetivos estratégicos.
B) No planejamento estratégico o processo é tão ou mais
importante que o plano.
C) A primeira etapa de um planejamento estratégico é o de
definir as metas estratégicas.
D) É na etapa da visão, em um planejamento estratégico, que
se define o negócio.
E) A análise SWOT surge com o modelo de Ansoff e Steiner.

[ECOD. Mercado Ético. Portal Terra. Disponível em:
<http://www.mercadoetico.com.br/arquivo/primeira-licitacao-para-exploracao-do-gas-xisto-no-brasilocorre-em-meio-a-polemicas>. Matéria veiculada em 28/11/2013. Acesso em 20 maio 2014.]
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51. Dadas as afirmativas sobre a folha de pagamentos,
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53. Dadas as proposições sobre Legislação Trabalhista,

I. Todo empregador é obrigado a elaborar a folha de
pagamento que constará, obrigatoriamente, o nome dos
seus empregados, a remuneração paga a cada um e os
respectivos descontos, podendo constar os descontos legais
e os descontos convencionados.

I. Contribuição Sindical é um tipo de contribuição social devida
obrigatoriamente por todos que participarem de determinada
categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão
liberal, independentemente de serem ou não associados a
um sindicato.

II. O valor do salário-família é pago por filho ou equiparado de
0 até 10 anos e quando a mãe e o pai estão nas categorias
e faixa salarial que têm direito ao salário-família, os dois
recebem o benefício.

II. Convenção Coletiva de Trabalho é definida quando sindicato
de empregados e uma empresa, órgão ou instituição – em
comum acordo – redigem um documento normativo sem a
intervenção de alguma entidade patronal.

III. Na folha de pagamento analítica discrimina-se todas as
parcelas que compuseram a remuneração dos empregados,
ou seja, salário, horas extras, adicionais, prêmios e abonos.
Discrimina-se também os descontos, como o INSS, IRRF,
adiantamento salarial, faltas e atrasos, entre outros.

III. Dissídio estabelece os benefícios e os reajustes salariais por
meio de uma sentença normativa.

IV. O empregador é obrigado a efetuar, na fonte, o desconto na
remuneração de cada empregado referente à Contribuição
Previdenciária (INSS) e a retenção do Imposto de Renda,
conforme tabelas que são criadas pelos órgãos
respectivamente competentes.

IV. Acordo Coletivo de Trabalho tem origem em uma pauta de
reivindicações aprovada em assembleia da categoria que,
depois de aprovada, será apresentada às entidades
patronais.
verifica-se que estão corretas apenas
A) I e II.
B) I e III.

verifica-se que estão corretas apenas

C) I e IV.

A) I e II.

D) II e III.

B) I e III.

E) II e IV.

C) II e IV.
D) III e IV.
E) I, III e IV.

O texto abaixo refere-se à questão 52.
“É praticamente impossível medir todos os resultados dos
programas de treinamento e desenvolvimento, principalmente
porque implicam desenvolvimento e educação que, como vimos,
envolvem longo prazo e múltiplos estímulos e experiências. A
avaliação em treinamento é a arte do possível, sendo a mais
correta aquela mais plausível e útil.”
OLIVEIRA, José Arimatés de. Gestão de pessoas no setor público. Florianópolis:
Departamento de Ciências da Administração /UFSC; [Brasília]: CAPES: UAB, 2011.

52. De acordo com essa lógica contextual,
A) no nível do comportamento, podem ser medidos, por meio
de teste, os conhecimentos do colaborador depois da
realização do curso e compará-los aos anteriores, desde
que tenham sido testados.
B) no nível do aprendizado, descobre-se se está havendo
transferência de conhecimentos do treinamento para o
cargo, pois aí é que se encontram os efeitos do treinamento.
C) no nível das reações, são avaliadas a satisfação e as
reações dos participantes em relação ao curso, aos
instrutores, ao seu aproveitamento etc.

O texto abaixo refere-se à questão 54.

“As Normas Regulamentadoras (NR), relativas à segurança
e medicina do trabalho, são de observância obrigatória pelas
empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da
administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos
Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).”
GONÇALVES, Ligia Bianchi; CORAZZA DA CRUZ, Vania Massambani.
Segurança e medicina do trabalho. São Paulo: Cenofisco Editora, 2009.

54. Ao examinar a citação acima, cabe às empresas:
A) cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina
do trabalho.
B) promover a fiscalização do cumprimento das normas de
segurança e medicina do trabalho.
C) adotar as medidas que se tornem exigíveis, determinando as
obras e reparos que, em qualquer local de trabalho, façamse necessárias.
D) impor as penalidades cabíveis por descumprimento das
normas constantes das disposições contempladas na CLT.
E) fornecer os certificados que se tornem necessários,
referentes ao cumprimento das obrigações impostas na
CLT.

D) no nível do valor final, deve-se evitar tomar o retorno
financeiro como o único resultante do treinamento. As
empresas, além de seu objetivo de lucro, também têm os de
sobrevivência,
bem-estar
de
seus
colaboradores,
responsabilidade social e ambiental etc.
E) no nível dos resultados, podem ser medidas as potenciais
competências geradas no treinamento.
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O texto abaixo refere-se à questão 55.
Sem acordo, greve no setor de distribuição de gás continua.
“A tentativa de encerrar a greve dos trabalhadores das
empresas responsáveis pelo envazamento e distribuição de gás
liquefeito de petróleo do interior paulista não surtiu efeito positivo.
Nesta terça-feira os representantes do Sindicato Nacional das
Empresas Distribuidoras de Gás, o Sindigás, e dos sindicatos
dos trabalhadores da categoria do interior paulista sentaram a
mesa para uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do
Trabalho da 15ª Região, o TRT-15. Durante a audiência houve
avanço em um dos itens reivindicado pelos trabalhadores. A
partir de janeiro o valor da cesta básica passará para R$310.
Quanto ao vale refeição houve avanço na quantidade, mas, não
no valor. Os trabalhadores querem um vale de R$23 e o
oferecido é R$21.
A categoria pede também reajuste salarial de 8,5%
enquanto o oferecido pela classe patronal e fechado com 86
sindicatos de todo o país é de 6%. Outro ponto que não fecha é a
PLR, a participação nos lucros e resultados. Os trabalhadores
querem que sejam mantidos os 200% pagos em anos anteriores.
O sindicato patronal fechou em 160%. Diante dos impasses a
greve dos trabalhadores das empresas de gás de cozinha no
interior do Estado vai para julgamento em data ainda não
definida.”
[BOTELHO, Flávio. Sem acordo, greve no setor de distribuição de gás continua. CBN.
Campinas, 13 de novembro de 2012. Disponível em:
<http://www.portalcbncampinas.com.br/?p=35525>. Acesso em: 20 maio 2014]

55. Dadas as afirmativas abaixo quanto ao direito de greve e à
Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989,
I. A judicialização da greve é prerrogativa exclusiva do
Ministério Público do Trabalho.
II. Distribuição de gás é considerado serviço essencial de
acordo com a Lei nº 7.783/1989.
III. Lockout é a paralisação das atividades por iniciativa do
empregador, tendo por objetivo dificultar o atendimento de
reinvindicações dos respectivos empregados.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II e III.
O texto abaixo refere-se à questão 56.
“Convenções e acordos coletivos de trabalho são
instrumentos de caráter normativo, firmados entre entidades
sindicais ou entre estas e empresas, que estabelecem condições
de trabalho aplicáveis no âmbito de representação das partes
envolvidas.
Para que tenham validade e se apliquem a todos os
envolvidos, precisam ser registrados no Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE. A obrigatoriedade de depósito dos instrumentos
no MTE, para fins de registro e arquivo, tem previsão legal no art.
614 da CLT e objetiva a verificação dos requisitos formais
exigidos para a sua celebração e a publicidade que deve ser
dada a tais atos.”

8 – JUN – 2014

56. Assinale a opção correta quanto à Convenção 2012/2013
entre o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de
Minérios e Derivados de Petróleo do Estado de Alagoas e o
Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás
Liquefeito de Petróleo.
A) O empregado matriculado em um curso de nível superior
poderá, sem prejuízo da remuneração, antecipar a sua saída
do trabalho em 2 horas em dia de prova, mediante
comprovação e comunicação prévia de 48 (quarenta e oito)
horas.
B) O adicional noturno ocorre entre as 21h00 de um dia até as
05h00 do dia seguinte.
C) O cálculo da hora extra é feito pela aplicação de um
percentual de 60% sobre a hora do salário normal, até as
duas primeiras horas.
D) O prazo do contrato de experiência será de 90 (noventa)
dias, improrrogáveis, para todos os cargos.
E) O gozo das férias poderá ser dividido em 2 (duas) ou mais
vezes, quando respeitados os ditames da Lei e em comum
acordo com o Empregador.

O texto abaixo refere-se à questão 57.

“A duração normal do trabalho, para os empregados em
qualquer atividade privada, não excederá de 8 (oito) horas
diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite.”
MARTINS, Sérgio Pinto. Comentários à CLT. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

57. Ao examinar a citação acima, preconiza-se o seguinte:
A) poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força
de acordo ou contrato coletivo, o excesso de horas em um
dia for compensado pela correspondente diminuição em
outro dia, de maneira que não exceda o horário normal da
semana nem seja ultrapassado o limite máximo de dez
horas diárias.
B) considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele
cuja duração não exceda a trinta horas semanais.
C) o tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho
e para o seu retorno, por qualquer meio de transporte, não
será computado na jornada de trabalho, salvo quando,
tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por
transporte público, o empregador fornecer a condução.
D) a duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas
suplementares, em número não excedente de 3 (três),
mediante acordo escrito entre empregador e empregado, ou
mediante contrato coletivo de trabalho.
E) na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que
tenha havido a compensação integral da jornada
extraordinária, não fará o trabalhador jus ao pagamento das
horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da
remuneração na data da rescisão.

[BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Relações de Trabalho: registro de convenções e
acordos coletivos de trabalho. Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/dep_registro>.
Acesso em: 20 de maio de 2014]
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O texto abaixo refere-se à questão 58.

O texto abaixo refere-se à questão 60.

“Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um
período de férias, sem prejuízo da remuneração”.

“Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua
sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante
atividade administrativa plenamente vinculada.”

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. In: Vade Mecum Acadêmico de Direito Rideel. 14.
ed. São Paulo: Rideel, 2012.

58. Ao examinar a citação acima, preconiza-se que, após cada
período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de
trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte
proporção:
A) 10 (dez) dias corridos, quando houver tido de 25 (vinte e
cinco) a 32 (trinta e duas) faltas.
B) 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 20 (vinte) a
32 (trinta e duas) faltas.
C) 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 10 (dez) a
23 (vinte e três) faltas.
D) 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 6
(seis) a 14 (quatorze) faltas.

SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Anotações à
Constituição, ao Código tributário Nacional e às Leis Complementares 87/1996 e 116/2003.
2.ed. São Paulo: Atlas, 2009.

60. Ao examinar a citação acima, preconiza-se que
A) a atribuição constitucional de competência tributária
compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as
limitações contidas na Constituição Federal, nas
Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito
Federal e dos Municípios, e observado o disposto no Código
Tributário.
B) taxa é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma
situação independente de qualquer atividade estatal
específica, relativa ao contribuinte.

E) 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao
serviço mais de 6 (seis) vezes.

C) o imposto, de competência do Estado, sobre a importação
de produtos estrangeiros, tem como fato gerador a entrada
destes no território nacional.

O texto abaixo refere-se à questão 59.

D) o imposto, de competência do Estado, sobre a exportação,
para o estrangeiro, de produtos nacionais ou nacionalizados,
tem como fato gerador a saída destes do território nacional.

“As pessoas podem tomar decisões éticas distintas em
situações similares, devido ao desenvolvimento cognitivo do que
é moral e de alguns outros fatores, entre eles os valores
pessoais, as diferenças culturais, a cultura da empresa, a
estrutura da organização, a oportunidade, os sistemas de
premiação, os terceiros interessados e as pressões geradas pela
realização de atividades em um ambiente competitivo.”

E) o imposto, de competência do Estado, sobre a propriedade
territorial rural, tem como fato gerador a propriedade, o
domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como
definido na lei civil, localização fora da zona urbana do
Município.

PINEDA, Eduardo S.; MARROQUÍN, José Antônio, C. Ética nas Empresas. São Paulo: McGrawHill, 2009.

59. De acordo com essa lógica contextual,
A) a teoria filosófica da ética se diferencia da tarefa ordinária do
homem que, ao tomar decisões, desenvolve julgamentos
morais.
B) ética é a ciência que trata do bem em geral e das ações
humanas em função de sua bondade ou malícia.
C) a moral é o estudo sistemático da natureza dos conceitos
axiológicos, como “bem”, “mal”, “correto”, “equivocado” etc.,
e dos princípios gerais que justificam sua aplicação a
alguma ação ou ato.
D) o campo de estudo da moral é o julgamento físico. É um
campo próprio da filosofia, e não pode ser atribuído a outro
especialista porque o julgamento moral não é uma atividade
para peritos, mas um campo onde todos têm autoridade.
E) moral é uma parte da filosofia que trata da moral e das
obrigações do homem.
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