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Atenção: Nas próximas três questões, considera-se uso correto da Língua Portuguesa o que está de acordo com a norma 
padrão escrita. 

Texto I 
A arte pós-moderna vai se diferenciar dos movimentos do alto modernismo, por preferir formas lúdicas, disjuntivas, ecléticas 
e fragmentadas. A arte vai servir aí como parâmetro, exprimindo o imaginário da pós-modernidade, não se estruturando 
mais na paródia (o escárnio do passado), mas no pastiche (a apropriação do passado). A única possibilidade, já que tudo 
já foi feito, é combinar, mesclar, re-apropriar [sic]. [...] 
A arte eletrônica vai constituir-se numa nova "forma simbólica", através da qual os artistas utilizam as novas tecnologias 
numa postura ao mesmo tempo crítica e lúdica, com o intuito de multiplicar suas possibilidades estéticas. Essa nova forma 
simbólica vai explorar a numerização (trabalhando indiferentemente texto, sons, imagens fixas e em movimento), a 
spectralidade (a imagem é auto-referente [sic], não dependendo de um objeto real, e sim de um modelo), o ciberespaço (o 
espaço eletrônico), a instantaneidade (o tempo real) e a interatividade [...]. 
 

(LEMOS, André. Fragmento extraído de: Arte eletrônica e cibercultura. Disponível em: http://www.blogacesso.com.br/?p=102 Acesso em 15 abr 2015). 
André Lemos é professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da UFBA. Para saber mais sobre 
o objeto de estudo de André Lemos, acesse o site www.andrelemos.info 
 

Texto II  

 
http://clubedamafalda.blogspot.com.br/ 

 
1. Retome as ideias presentes nos textos I e II e assinale 

a única alternativa INCORRETA: 

a) A atitude da personagem (texto II) traduz a ideia 
de que a música eletrônica não representa uma 
evolução positiva da arte. 

b) É possível inferir que o rádio (texto II) passa a 
ideia de que a música eletrônica é uma 
manifestação harmoniosa de som e ritmo. 

c) O texto I deixa claro que a arte pós-moderna 
propõe uma reapropriação dos recursos já 
utilizados por movimento artísticos anteriores. 

d) O conceito sobre produtos culturais da pós-
modernidade (texto I) dá conta de diagnosticar o 
impacto que as novas artes trazem ao seu 
consumidor (texto II). 
 

2. Assinale a alternativa em que se observa rigor na 
obediência aos recursos de clareza e correlação 
propostos pela construção paralelística de sentido no 
período:  

a) Qualquer trabalho fixado acima do limite 
proposto pelo artigo implicará prorrogação da 
jornada, que se dará mediante acordo escrito. 

b) Se a instituição tivesse se preparado 
adequadamente, tinha conseguido evitar as 
consequências negativas por que passa no 
momento. 

c) Desde que todas as obras fossem concluídas a 
tempo, conseguiremos cumprir o calendário de 
atividades. 

d) Fato é que, quanto mais nos aprofundemos no 
assunto, tanto mais desenvolveremos a 
consciência em aquilo que pode ser considerado 
correto. 

3. Sobre os recursos de construção do texto I, leia com 
atenção as assertivas a seguir. Em seguida assinale 
a alternativa que contenha a análise correta das 
mesmas.  

I. “A arte vai servir aí como parâmetro, exprimindo o 
imaginário, não se estruturando mais na paródia.” 
Nesse período, podemos afirmar corretamente 
que uma palavra foi acentuada por apresentar 
hiato, uma foi acentuada por ser proparoxítona e 
duas receberam acentos por serem paroxítonas 
terminadas em ditongo. 

II. Ainda em:  “A arte vai servir aí como parâmetro, 
exprimindo o imaginário, não se estruturando mais 
na paródia”, o pronome “se” aí empregado também 
poderia aparecer na forma enclítica, sem que com 
isso se alterasse a correção do período, pois o 
verbo no gerúndio permite a ênclise.  

III. O verbo “ir” é utilizado em mais de uma ocorrência 
no texto como verbo auxiliar, constituindo perífrase 
de futuro do presente. Esse tempo verbal é 
adequado à proposição do autor do texto, que faz 
referência a eventos vindouros.  

IV. “A arte eletrônica vai se constituir numa nova forma 
simbólica.” A locução verbal presente nesse 
período poderia ser substituída pelo verbo na 
forma sintética, resultando, corretamente, na 
reescrita a seguir:  A arte eletrônica constituirá-se 
numa nova forma simbólica. 

 

a) Apenas a assertiva II está incorreta. 
b) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
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4. Referente à Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, 
marque “V” para as afirmativas verdadeiras e “F” para 
as afirmativas falsas: 

(  ) Art. 12. O concurso público terá validade de 02 
(dois) anos, podendo ser prorrogado uma única 
vez, por igual período. 

(  ) Art. 20 Parágrafo 2º. O servidor não aprovado no 
estágio probatório será exonerado ou, se estável, 
reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. 

(  ) Art. 22. O servidor estável só perderá o cargo em 
virtude de sentença judicial transitada em julgado 
ou de processo administrativo disciplinar no qual 
lhe seja assegurada ampla defesa. 

(  ) Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo 
efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em Lei. 

(  ) Parágrafo Único. Mediante autorização do 
servidor, poderá haver consignação em folha de 
pagamento a favor de terceiros, a critério da 
administração e com reposição de custos, na forma 
definida em regulamento. 

 

A alternativa correta é: 
 

a) V, V, V, V, V. 
b) V, V, V, V, F. 
c) V. V, F, V, V. 
d) F, V, V, V, F. 

 
5. Conforme a Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, 

complete a frase: 

“Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário 
compreendido entre ____________ horas de um dia e 
_____________ horas do dia seguinte, terá o valor-
hora acrescido de _________________________, 
computando-se cada hora como cinquenta e dois 
minutos e trinta segundos”. 

 

A alternativa correta é: 
 

a) 21 (vinte e uma), 05 (cinco), 25% (vinte e cinco 
por cento). 

b) 22 (vinte e duas), 04 (quatro), 25% (vinte e cinco 
por cento). 

c) 22 (vinte e duas), 05 (cinco), 25% (vinte e cinco 
por cento). 

d) 23 (vinte e três), 06 (seis), 20% (vinte por cento). 
 
6. Conforme o Art. 9º da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro 

de 1996, é incumbência da União:  

a) Assumir o transporte escolar dos alunos da rede 
municipal. 

b) Organizar, manter e desenvolver os órgãos e 
instituições oficiais do sistema federal de ensino 
e dos Territórios. 

c) Assumir o transporte escolar dos alunos da rede 
estadual. 

d) Elaborar e executar políticas e plano 
educacionais, em consonância com as diretrizes 
e planos nacionais de educação, integrando e 
coordenando as suas ações e as dos seus 
Municípios. 

 
 
 
 

7. O Parágrafo 2º do Art. 1º da Lei nº 12.772 de 28 de 
dezembro de 2012, estabelece denominações às 
Classes de Carreira de Magistério Superior de acordo 
com a titulação do ocupante do cargo. As 
denominações são: 

I. Classe A, com denominações de: 
1) Professor Adjunto A 
2) Professor Assistente A 
3) Professor Auxiliar 

II. Classe B, com a denominação de Professor 
Assistente. 

III. Classe C, com a denominação de Professor 
Adjunto. 

IV. Classe D, com a denominação de Professor 
Associado. 

V. Classe E, com a denominação de Professor 
Titular. 

 

Para o professor ocupar o cargo de Professor Assistente A, 
é necessário portar o título de: 

 

a) Pós Doutorado. 
b) Mestre. 
c) Especialista. 
d) Doutor. 

 
8. O conhecimento humano, dependendo dos diferentes 

referenciais, é explicado diversamente em sua 
gênese e desenvolvimento, o que condiciona 
conceitos diversos de homem, mundo, cultura, 
sociedade educação, etc. Diversos autores têm 
analisado e comparado as abordagens do processo 
de ensino aprendizagem classificando e agrupando 
as correntes teóricas segundo critérios diferentes. 
Assim, no que se refere à Abordagem Sociocultural, é 
INCORRETO afirmar: 

a) A relação entre professor e aluno deve ser 
vertical. 

b) O diálogo e os grupos de discussão são 
fundamentais para o aprendizado. 

c) Os temas geradores para o ensino devem ser 
extraídos da prática de vida dos educandos. 

d) Os objetivos educacionais são definidos a partir 
das necessidades concretas do contexto 
histórico social no qual se encontram os sujeitos. 
 

9. No que diz respeito à teoria crítica e suas 
contribuições para a construção do currículo, marque 
V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 

(  ) A perspectiva crítica de currículo faz uma profunda 
crítica às bases do pensamento de organização 
curricular clássica. 

(  ) Na perspectiva crítica de currículo, as disciplinas 
são organizadas de forma isolada, inscritas numa 
grade curricular. 

(  ) Na perspectiva crítica de currículo, há um 
questionamento político do papel da educação na 
sociedade.  

(  ) Na perspectiva crítica de currículo, os objetivos e 
conteúdos são definidos e os professores limitam-
se a segui-los.  

 

A sequência correta é: 
 

a) V, F, V, V. 
b) F, F, V, F. 
c) V, F, V, F. 
d) V, V, V, F. 
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10. Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990 - Art. 97. Sem 
qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do 
serviço em razão de casamento por: 

a) 08 (oito) dias consecutivos. 
b) 05 (cinco) dias consecutivos. 
c) 10 (dez) dias consecutivos. 
d) 15 (quinze) dias consecutivos. 

 
11. Entende-se por "Limite de Tolerância", para os fins da 

Norma NR15: 

a) A concentração máxima, relacionada com a 
natureza e o tempo de exposição ao agente, que 
não causará dano à saúde do trabalhador, 
durante a sua vida laboral. 

b) A concentração ou intensidade mínima, 
relacionada com a natureza e o tempo de 
exposição ao agente, que não causará dano à 
saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral. 

c) A concentração ou intensidade máxima ou 
mínima, relacionada com a natureza e o tempo 
de exposição ao agente, que não causará dano 
à saúde do trabalhador, durante a sua vida 
laboral. 

d) A concentração ou intensidade máxima, 
relacionada com a natureza e o tempo de 
exposição ao agente, que não causará dano à 
saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral. 

 
12. O exercício de trabalho em condições de 

insalubridade assegura ao trabalhador a percepção 
de adicional, incidente sobre o salário mínimo, 
equivalente a: 

I. 40% (quarenta por cento), para insalubridade de 
grau máximo. 

II. 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau 
médio. 

III. 15% (dez por cento), para insalubridade de grau 
superior mediano. 

IV. 10% (dez por cento), para insalubridade de grau 
mínimo. 

 

A sequência correta é:  
 

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
 

13. A eliminação ou neutralização da insalubridade ficará 
caracterizada através de avaliação pericial por órgão 
competente, que comprove a: 

a) Inexistência de risco à vida do trabalhador. 
b) Redução de pelo menos 10% de risco à saúde 

do trabalhador. 
c) Redução de risco à saúde do trabalhador. 
d) Inexistência de risco à saúde do trabalhador. 

 
14. De acordo com a NR15 não é permitida exposição a 

níveis de ruído acima de ___________  para 
indivíduos que não estejam adequadamente 
protegidos. 

a) 215 dB. 
b) 125 dB. 
c) 115 dB. 
d) 105 dB. 

15. A partir da leitura NR15 entende-se por ruído de 
impacto: 

a) Aquele que apresenta picos de energia acústica 
de duração superior a 2 (dois) segundos, a 
intervalos superiores a 5 (cinco) segundos. 

b) Aquele que apresenta picos de energia acústica 
de duração inferior a 2 (dois) segundos, a 
intervalos superiores a 15 (quinze) segundos. 

c) Aquele que apresenta picos de energia acústica 
de duração inferior a 2 (dois) segundos, a 
intervalos superiores a 10 (dez) segundos. 

d) Aquele que apresenta picos de energia acústica 
de duração inferior a 1 (um) segundo, a intervalos 
superiores a 1 (um) segundo. 
 

16. Sobre o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) 
pode-se afirmar: 

I. É um formulário com campos a serem preenchidos 
com todas as informações relativas ao empregado, 
como por exemplo, a atividade que exerce, o 
agente nocivo ao qual está exposto, a intensidade 
e a concentração do agente, exames médicos 
clínicos, além de dados referentes à empresa. 

II. É um relatório que a Previdência Social repassa 
aos empresários mensalmente contendo 
informações sobre o número de profissionais 
desempregados, tendo como principal 
característica a ilustração em gráficos. 

III. É um formulário que deve ser preenchido pelas 
empresas que exercem atividades que exponham 
seus empregados a agentes nocivos químicos, 
físicos, biológicos ou associação de agentes 
prejudiciais à saúde ou à integridade física (origem 
da concessão de aposentadoria especial após 15, 
20 ou 25 anos de contribuição). 

IV. É um documento fornecido pelo Ministério do 
Trabalho, o qual autoriza as empresas a 
exercerem atividades que exponham seus 
empregados a agentes nocivos, traçando o perfil 
de cada colaborador envolvido.  

A sequência correta é:  

a) Apenas a assertiva IV está correta. 
b) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
c) Apenas a assertiva II está correta. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
17. Nos termos da NR16 o exercício de trabalho em 

condições de periculosidade assegura ao trabalhador 
a percepção de adicional de: 

a) 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, 
sem os acréscimos resultantes de gratificações, 
prêmios ou participação nos lucros da empresa. 

b) 50% (cinquenta por cento), incidente sobre o 
salário, sem os acréscimos resultantes de 
gratificações, prêmios ou participação nos lucros 
da empresa. 

c) 20% (vinte por cento), incidente sobre o salário, 
sem os acréscimos resultantes de gratificações, 
prêmios ou participação nos lucros da empresa. 

d) 40% (quarenta por cento), incidente sobre o 
salário, sem os acréscimos resultantes de 
gratificações, prêmios ou participação nos lucros 
da empresa. 
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18. NÃO são consideradas perigosas segundo a NR16: 

I. A utilização de motocicleta ou motoneta 
exclusivamente no percurso da residência para o 
local de trabalho ou deste para aquela. 

II. As atividades em veículos que não necessitem de 
emplacamento ou que não exijam carteira nacional 
de habilitação para conduzi-los. 

III. As atividades em motocicleta ou motoneta em 
locais privados. 

IV. As atividades com uso de motocicleta ou motoneta 
de forma eventual, assim considerado o fortuito, ou 
o que, sendo habitual, dá-se por tempo 
extremamente reduzido. 

A sequência correta é:  

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 

 
19. Constitucionalmente, são direitos dos trabalhadores 

urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social: 

I. Fundo de garantia do tempo de serviço- FGTS. 
II. Remuneração do trabalho noturno superior à do 

diurno. 
III. Participação nos lucros, ou resultados, 

desvinculada da remuneração, e, 
excepcionalmente, participação na gestão da 
empresa, conforme definido em lei. 

IV. Repouso semanal remunerado, exclusivamente 
aos domingos. 

 

A sequência correta é:  
 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 

 
20. O Assédio moral no trabalho que ocorre quando o ato 

de assediar parte dos colegas de mesmo nível ou 
classe de um mesmo campo laboral será 
considerado: 

a) Assédio moral vertical. 
b) Assédio moral horizontal. 
c) Assédio moral típico ou puro. 
d) Assédio moral angular.  

  
21. O mobbing ou bullying, pode provocar um estado 

negativo e patológico (distresse) na pessoa da vítima, 
ultrapassando o seu limite de tolerância e resistência, 
e como resposta a esse estado prolongado de 
estresse, instala-se a síndrome de burn-out, ou seja, 
o processo psicopatológico de cronificação do 
estresse, que pode inclusive levar a vítima ao suicídio. 
Juridicamente a síndrome de burn-out ligada à 
relação trabalhista será considerada como: 

a) Patologia fisiológica condutora de período 
sabático. 

b) Estresse com limite de 15 dias de atestado 
médico. 

c) Assédio moral e uma doença ocupacional. 
d) Assédio moral simples. 

 

22. É considerado exemplo de equipamento de proteção 
coletiva (EPC), EXCETO: 

a) Chuveiro e lava olhos de emergência. 
b) Sirene de alarme incêndio. 
c) Barreiras de proteção contra luminosidade e 

radiação. 
d) Máscara facial com insuflamento de ar. 

 
23. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de 

um período de férias, sem prejuízo da remuneração 
em geral; sendo que para este período de férias a 
remuneração deverá ser: 

I. Paga em antecipação ao período de gozo. 
II. Acrescida de um terço do valor normal. 
III. Descontada as horas do descanso semanal 

remunerado relativos ao período de gozo. 
IV. Pagas ao final do período de gozo. 

A sequência correta é:  

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
c) Apenas a assertiva IV está correta. 
d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 

 
24. Para a estrutura fundamental do Direito do Trabalho, 

o fato do trabalhador não poder privar-se 
voluntariamente de vantagens conferidas pela lei 
trabalhista compõe o: 

a) Princípio da Irrenunciabilidade.   
b) Princípio da Prevenção.   
c) Princípio da Irretroatividade.    
d) Princípio da Precaução. 

 
25. A previsão legal da Constituição Federal de 1988 

quanto aos créditos resultantes das relações de 
trabalho é que o direito de ação sobre os mesmos 
prescreverá em: 

a) Cinco anos para os trabalhadores urbanos e 
rurais, até o limite de dois anos após a extinção 
do contrato de trabalho. 

b) Três anos para os trabalhadores urbanos e 
rurais, até o limite de dois anos após a extinção 
do contrato de trabalho. 

c) Cinco anos para os trabalhadores urbanos e 
rurais, até o limite de três anos após a extinção 
do contrato de trabalho. 

d) Dois anos para os trabalhadores urbanos e 
rurais, até o limite de cinco anos após a extinção 
do contrato de trabalho. 
 

  



IFC – Concurso Público – Edital 048/2015 
Cargo: 1167 - Direito - 20h 
 

Planejamento e Execução IESES                                                                                                                     Página 5 de 5 

TIPO 1

26. Em relação a distinção de tratamento e política 
remuneratória pode-se afirmar que a legislação 
trabalhista, em específico o texto Constitucional 
aponta a: 

I. Proibição de diferença de salários, de exercício de 
funções e de critério de admissão por motivo de 
sexo, idade, cor ou estado civil. 

II. Proibição de distinção de salários por motivo de 
nível de escolaridade e/ou qualificação profissional 
diversos, de acordo com o plano de cargos e 
salários. 

III. Proibição de qualquer discriminação no tocante a 
salário e critérios de admissão do trabalhador 
portador de deficiência. 

IV. Proibição de distinção entre trabalho manual, 
técnico e intelectual ou entre os profissionais 
respectivos. 

 

A sequência correta é:  
 

a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 

 
27. Legalmente a hora do trabalho noturno será 

computada como de: 

a) 60 minutos. 
b) 55 minutos e 30 segundos. 
c) 54 minutos e 20 segundos. 
d) 52 minutos e 30 segundos. 

 
28. Sobre a estabilidade do trabalhador representante 

sindical podemos afirmar: 

a) É vedada a dispensa do empregado 
sindicalizado a partir do registro da candidatura a 
cargo de direção ou representação sindical e, se 
eleito, ainda que suplente, até um ano após o 
final do mandato, salvo se cometer falta grave 
nos termos da lei. 

b) É vedada a dispensa do empregado 
sindicalizado apenas a partir da data de sua 
eleição a cargo de direção ou representação 
sindical até um ano após o final do mandato, 
salvo se cometer falta grave nos termos da lei. 

c) É vedada a dispensa do empregado 
sindicalizado apenas a partir da data de sua 
eleição a cargo de direção ou representação 
sindical até dois anos após o final do mandato, 
salvo se cometer falta grave nos termos da lei. 

d) É vedada a dispensa do empregado 
sindicalizado apenas a partir da data de sua 
posse ao cargo de direção ou representação 
sindical até um ano após o final do mandato, 
salvo se cometer falta grave nos termos da lei. 
 

29. Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um 
período mínimo de _________________consecutivas 
para descanso. 

a) 540 (quinhentos e quarenta) minutos. 
b) 11 (onze) horas. 
c) 420 (quatrocentos e vinte) minutos. 
d) 08 (oito) horas. 

 
 

30. Para ter direito à aposentadoria especial, é necessário 
também o cumprimento da carência, que corresponde 
ao número mínimo de contribuições mensais 
indispensáveis para que o segurado faça jus ao 
benefício. Os inscritos a partir de 25 de julho de 1991 
devem ter, pelo menos: 

a) 120 contribuições mensais. 
b) 160 contribuições mensais. 
c) 180 contribuições mensais. 
d) 100 contribuições mensais. 

 
 


