
CONCURSO PÚBLICO

EMGEPRON
EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS

EDITAL Nº 01/2021

Duração: 03h00min (três horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:
  Este Caderno, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme a)

distribuição abaixo:

 b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.
02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que 

aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com 

caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
04 No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra 

correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta 
esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as 
letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar 
uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta.

06 Somente depois de decorrida 01 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu 
Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir 
em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência 
declarando sua desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.

07 Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES, a partir de 01 (uma) hora para o 
término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.

08 Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o 
candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu 
CADERNO DE QUESTÕES, ressalvado o estabelecido no item 7.

09 Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as 
marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.

10 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine 
o  seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

Exemplo: A C D
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto l ( para as questões de 1 a 10)

Pandemia reverte progressos na                    
igualdade de gênero

    
 A pandemia do coronavírus reverteu o progresso 
global no alcance da igualdade entre homens e 
mulheres, concluiu o Fórum Econômico Mundial 
(FEM) em seu relatório Global Gender Gap de 2021, 
d i vu lgado  nes ta  quar ta - fe i ra  (31 /03 ) .  As 
consequências, segundo o órgão, podem ser 
duradouras.
 O índice anual, que rastreia a evolução de 
lacunas na paridade de gênero desde 2006, avalia o 
progresso na obtenção da igualdade de gênero em 
quat ro  es feras  pr inc ipa is :  par t i c ipação e 
oportunidade econômica, realização educacional, 
saúde e sobrevivência e representação política.
 A lacuna global de paridade de gênero está 
atualmente 68% fechada, de acordo com o relatório 
deste ano, que abrangeu 156 países. Isso representa 
uma redução de meio ponto percentual em relação ao 
ano anterior. Continuando nesse ritmo, levará 133,4 
anos para alcançar a paridade global entre homens e 
mulheres.
 Segundo o documento, o declínio mundial na 
paridade de gênero foi impulsionado principalmente 
pelo fraco desempenho em grandes economias 
avançadas e emergentes.
 Neste contexto, o coronavírus foi apontado como 
parcialmente responsável por reabrir essas lacunas.           
Dados preliminares sugerem que as consequências 
econômicas e sociais da pandemia afetaram mais a 
ala feminina, com 5% de todas as mulheres que 
tinham alguma ocupação tendo perdido seus 
empregos até o momento, em comparação com 3,9% 
dos homens. Outros dados também mostraram um 
declínio significativo no número de mulheres 
contratadas para cargos de liderança, revertendo o 
progresso recente em um a dois anos.
 A crise sanitária provocada pela covid-19 também 
acelerou a digitalização e a automação, levando a 
rápidas inovações no mercado de trabalho. Mas os 
dados indicam que as disparidades de gênero são 
mais prováveis justamente no setor de inovação 
tecnológica. As mulheres, segundo o relatório, 
representam um terço ou menos da força de trabalho 
nos setores de computação em nuvem, engenharia e 
dados e inteligência artificial. A baixa chegada de 
novos talentos em tais setores é um sinal de que a 
proporção de mulheres que ingressam aumentou 
apenas marginalmente, ou mesmo caiu, nos últimos 
anos.
 Dos oito setores de empregos analisados, apenas 
dois ("Pessoas e Cultura" e "Produção de Conteúdo") 

alcançaram a paridade de gênero. Enquanto isso, as 
m u l h e r e s  c o n t i n u a m  s e v e r a m e n t e  s u b -
representadas em muitos setores. Um novo indicador 
introduzido este ano aponta inclusive que é ainda 
mais difícil para as mulheres fazerem a transição para 
campos onde elas já estão sub-representadas.
 No contexto da pandemia, as mulheres também 
estão mais propensas ao estresse devido a uma 
longa "dupla jornada" de trabalho remunerado e não 
remunerado, devido ao fechamento de escolas e à 
oferta limitada de serviços de assistência. Este seria 
outro obstáculo para as mulheres conquistarem 
posições de liderança ou ingressarem em novos 
setores.
 As condições agravadas pela pandemia, adverte 
o relatór io,  podem deixar "c icatr izes" nas 
oportunidades econômicas para as mulheres no 
futuro.
 Com apenas 22,3% de sua lacuna fechada, a 
representação política é a menos desenvolvida das 
quatro lacunas de gênero analisadas pelo FEM. A 
diferença aumentou 2,4 pontos percentuais desde o 
relatório do ano passado. Em todos os países 
avaliados, as mulheres representaram apenas 25,7% 
dos cerca de 35,5 mil assentos no parlamento e 
22,8% dos mais de 3,4 mil ministros em todo o 
mundo. No ritmo atual, levará 145,5 anos para 
alcançar a paridade de gênero na esfera política.
 Participação e oportunidade econômica, por sua 
vez, compõem a segunda lacuna de menor evolução. 
Após um ano de ligeira melhora, o índice mais recente 
mediu a lacuna como 58% fechada. Por enquanto, 
serão necessários 257,2 anos para que a 
participação e as oportunidades econômicas sejam 
iguais para homens e mulheres.
 Quando se trata de realização educacional, 
saúde e sobrevivência, entretanto, as lacunas estão 
quase fechadas. A lacuna global de realização 
educacional entre homens e mulheres, por exemplo, 
encontra-se 96,3% fechada. No ritmo atual, a 
paridade total deve ser alcançada em 13 anos, sendo 
que 30 países já a conquistaram.
 Já a lacuna de saúde e sobrevivência está 95,6% 
fechada atualmente, após um pequeno declínio no 
ano passado (não relacionado à covid-19). O tempo 
que levará para o fechamento dessa lacuna não foi 
definido.
 Pelo décimo segundo ano consecutivo, a Islândia 
foi classificada como o país com maior igualdade de 
gênero no mundo.
 A Europa Ocidental continuou sendo a região que 
mais progrediu em direção à paridade de gênero, com 
77,5% da lacuna fechada, seguida pela América do 
Norte, com 76,4%. Por outro lado, com apenas 61,5% 
de lacunas fechadas, o Oriente Médio e o Norte da 
África foram novamente as regiões que têm um 
caminho mais longo pela frente.
 Os maiores avanços deste ano foram observados 
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na Lituânia, Sérvia, Timor-Leste, Togo e Emirados  
Árabes Unidos. Timor-Leste e Togo ficaram entre os 
únicos quatro países (incluindo a Costa do Marfim e a 
Jordânia) que conseguiram melhorar suas lacunas de 
participação e oportunidade econômica em pelo 
menos um ponto percentual desde o último relatório.
 Para alcançar um futuro com maior igualdade 
entre homens e mulheres, o FEM recomenda um 
maior investimento no setor de cuidados, bem como 
políticas de licenças iguais para homens e mulheres.  
Políticas e práticas direcionadas também são 
necessárias para superar a segregação ocupacional 
por gênero. Por último, o relatório apela para políticas 
de requalificação e práticas gerenciais em meio de 
carreira que incorporem práticas sólidas e imparciais 
para contratação e promoções.

(Adaptado de: dw.com/pt-br)

1. No quinto parágrafo, um dos critérios utilizados 
para comparação do aumento da desigualdade de 
gênero, no contexto da pandemia, é:

A) índice de reajuste de salários
B) percentual de perda de empregos
C) acesso a planos de saúde privados
D) forma de ingresso em curso superior

2. No segundo parágrafo, o emprego dos dois-
pontos tem o objetivo de:

A) apresentar uma sequência em gradação
B) introduzir uma enumeração de elementos
C) sintetizar um conjunto de aspectos indicados
D) estabelecer comparação entre grupos de fatores

3. No sétimo parágrafo, a segunda frase é 
introduzida e ligada à primeira por expressão que tem 
o valor de:

A) simultaneidade
B) conformidade
C) probabilidade
D) finalidade

4. No oitavo parágrafo, o conectivo que pode ser 
usado para unir a segunda frase à primeira, 
explicitando a relação de sentido estabelecida, é:

A) entretanto
B) embora
C) logo
D) se

5. “Continuando nesse ritmo, levará 133,4 anos para 
alcançar a paridade global entre homens e mulheres” 
(3º parágrafo). 
Reescrevendo o trecho inicial, a formulação que 
mantém o sentido original é:

A) ainda que continue nesse ritmo 
B) a fim de continuar nesse ritmo
C) antes de continuar nesse ritmo
D) caso continue nesse ritmo

6. Nas frases acima, os verbos “seria” e “levará” 
encontram-se, respectivamente, nos seguintes 
tempo e modo:

A) pretérito imperfeito do subjuntivo/futuro do 
subjuntivo 

B) futuro do pretérito do indicativo/futuro do presente 
do indicativo

C) futuro do presente do indicativo/pretérito 
imperfeito do subjuntivo

D) pretérito mais-que-perfeito do indicativo/futuro do 
pretérito do indicativo

7. Uma expressão verbal na voz passiva encontra-
se em:

A) “as consequências econômicas e sociais da 
pandemia afetaram mais a ala feminina, com 5% 
de todas as mulheres”

B) “As mulheres, segundo o relatório, representam 
um terço ou menos da força de trabalho nos 
setores de computação em nuvem”

C) “Por enquanto, serão necessários 257,2 anos 
para que a participação e as oportunidades 
econômicas sejam iguais para homens e 
mulheres”

D) “o declínio mundial na paridade de gênero foi 
impulsionado pr incipalmente pelo fraco 
desempenho em grandes economias avançadas 
e emergentes” 

“Este seria outro obstáculo para as mulheres 
conquistarem posições de l iderança ou 
ingressarem em novos setores” (8º parágrafo)
“O tempo que levará para o fechamento dessa 
lacuna não foi definido” (13º parágrafo)

Trecho para a questão 6.
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8. Um verbo transitivo indireto é apresentado em:

A) “A pandemia do coronavírus reverteu o progresso 
global no alcance da igualdade entre homens e 
mulheres, concluiu o Fórum Econômico Mundial 
(FEM)” (1º parágrafo)

B) “Dados  p re l im ina res  suge rem que  as 
consequências econômicas e sociais da 
pandemia afetaram mais a ala feminina, com 5% 
de todas as mulheres” (5º parágrafo)

C) “Em todos os países avaliados, as mulheres 
representaram apenas 25,7% dos cerca de 35,5 
mil assentos no parlamento” (10º parágrafo)

D) “Por último, o relatório apela para políticas de 
requalificação e práticas gerenciais em meio de 
carreira que incorporem práticas sólidas e 
imparciais para contratação e promoções” (17º 
parágrafo)

9. A palavra formada a partir de um verbo é: 

A) região
B) inovação
C) transição
D) condição

10. Uma paroxítona se encontra acentuada em:

A) gênero
B) índices
C) prováveis
D) econômicas

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Um funcionário resolveu criar senhas com uma 
sequência de 3 das 8 letras da sigla EMGEPRON. 
Por exemplo, MEE, GMN e EME são três diferentes 
senhas. O número máximo de senhas distintas que 
esse funcionário poderá criar é igual a:

A) 318
B) 336
C) 384
D) 392

12. Admite-se que a probabilidade de um candidato 
passar em um concurso seja 2%. Se dois irmãos 
fazem esse concurso, a probabilidade de apenas um 
passar é igual a:

A) 2%
B) 1%
C) 1,96%
D) 3,92%

13. Cerca de 38 funcionários de uma empresa 
responderam um questionário com três perguntas de 
múltipla escolha. O resultado obtido foi:

Ÿ 18 funcionários acertaram a questão número1;
Ÿ 25 acertaram a questão número 2;
Ÿ 30 acertaram a questão número 3;
Ÿ 10 acertaram as três questões;
Ÿ 13 acertaram somente uma das questões;
Ÿ nenhum errou as três questões. 

Se n é o número de funcionários que acertaram 
somente duas questões desse teste, a soma dos 
algarismos de n é igual a:

A) 6
B) 7
C) 8
D) 9

14. Na proposição “André é analista de sistema e 
Raul é engenheiro”, o conectivo lógico utilizado 
denomina-se:

A) condicional
B) bicondicional
C) disjunção
D) conjunção

15. A negação de “Camila é advogada ou Bruno é 
analista técnico” está corretamente indicada na 
seguinte opção:

A) Camila não é advogada ou Bruno não é analista 
técnico.

B) Camila não é advogada e Bruno não é analista 
técnico.

C) Camila não é advogada ou Bruno é analista 
técnico.

D) Camila não é advogada e Bruno é analista 
técnico.
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16. Um gerente de produção fez a seguinte 
declaração:

“Se o funcionário é bem remunerado, então a 
produção é alta.”

Uma proposição logicamente equivalente à do 
gerente está indicada na seguinte opção:

A) Se a produção não é alta, então o funcionário não 
é bem remunerado.

B) Se a produção não é alta, então o funcionário é 
bem remunerado.

C) Se o funcionário não é bem remunerado, então a 
produção não é alta.

D) Se o funcionário não é bem remunerado, então a 
produção é alta.

17. Sejam A, B e C três conjuntos distintos e não 
vazios tal que B   C = A. Pode-se afirmar 
corretamente que C   (B – A) é igual ao seguinte 
conjunto:

A) 
B) B     C
C) A     C
D) C

18. Considere as proposições:

Os valores lógicos verdade (V) e falsidade (F) das 
proposições p e q são, respectivamente:

A) V e V
B) F e F
C) V e F
D) F e V

p : O número de permutações simples de 5 
elementos distintos é igual a 120.
q :  O conjunto A={1;2;3;4;5} possui 20 
subconjuntos distintos com 3 elementos.

19. Retira-se de uma caixa 2/3 do total de n bolas e 
em seguida 1/5 do restante. Se nessa caixa restaram 
exatamente 12 bolas, na primeira retirada saiu a 
seguinte quantidade de bolas:

A) 5
B) 15
C) 30
D) 45

20. Em um grupo de 20 analistas de projetos, todos 
falam inglês ou francês. Se 18 falam inglês e 16 falam 
francês, escolhendo-se ao acaso um desses 
analistas, a probabilidade de ele falar apenas um dos 
idiomas é igual a:

A) 20%
B) 30%
C) 50%
D) 70%

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. É muito importante um exame minucioso no 
trabalhador de modo que se possa garantir a 
comprovação da gestão da saúde dos colaboradores 
perante a fiscalização do Ministério do Trabalho e 
Emprego ou do Ministério da Previdência Social, para 
fins de aplicação de multas ou do cálculo de FAP – 
Fator Acidentário de Prevenção sobre o SAT – 
Seguro Acidente do Trabalho. A realização de 
exames do trabalhador é exigida pela CLT – 
Consolidação das Leis do Trabalho no Art.168. 
Em uma empresa, é obrigatória a realização do 
exame médico nas seguintes situações:

A) admissão, substituição, retorno ao trabalho após 
licença de 7 dias e demissão

B) admissão e demissão, mudança de função, 
retorno da licença maternidade, retorno da 
licença do INSS e periodicamente no curso do 
vínculo empregatício, nos termos da NR-7

C) admissão, demissão com menos de 90 dias, 
licença maternidade e retorno ao trabalho após 
licença de 7 dias

D) mudança de função, retorno da l icença 
maternidade, retorno da licença do INSS, viagem 
internacional a serviço e periodicamente no curso 
do vínculo empregatício, nos termos da NR-7

22. O contrato de experiência é uma espécie de 
contrato por prazo determinado, cuja finalidade é dar 
condições recíprocas de conhecimento entre as 
partes. O empregado, na vigência do contrato, 
observará a adaptação à estrutura hierárquica dos 
empregadores, bem como às condições de trabalho a 
que está subordinado e, da mesma forma, o 
empregador verificará o desempenho funcional do 
empregado no exercício de suas funções. A duração 
do contrato  de experiência é de:

A)   90 dias úteis
B) 30 dias, com prorrogação de 30 dias e outra 

prorrogação de 30 dias
C)  90 dias
D)  45 dias mais uma prorrogação de 30 dias
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23. O adicional noturno teve origem na constituição 
de 1937 que estabelecia que “o trabalho à noite, a não 
ser nos casos em que é efetuado periodicamente por 
turnos, será retribuído com remuneração superior à 
do diurno”. Atualmente, o adicional noturno encontra-
se regulamentado no Art. 7º da Constituição Federal. 
Conforme descrito na CLT, o adicional noturno é 
realizado no horário de trabalho:

A)  das 23 horas até às 06 horas da manhã
B) conforme descrito em cada convenção ou acordo 

coletivo de trabalho de acordo com cada categoria
C)  das 00:00 horas até às 05 horas da manhã
D)  das 22 horas às 05 horas da manhã

24.  Quando se é desligado de uma empresa, sobre 
a  entrevista de desligamento para se receber as 
verbas rescisórias, sabe-se que:

A)  não existe obrigatoriedade quanto à entrevista de 
desligamento

B)  a entrevista de desligamento faz parte do 
processo demissional e, por isso, o colaborador 
que não a fizer não terá acesso a verbas 
rescisórias

C) a entrevista de desligamento é de suma 
importância para que o colaborador possa dar 
entrada no FGTS

D)  a entrevista de desligamento faz parte do 
processo demissional, sem a qual a rescisão não 
pode ser homologada junto ao sindicato

25. Todo colaborador, após o processo seletivo, 
deve ser encaminhado para o setor do departamento 
pessoal para que seja registrado. Esse registro 
acontece no seguinte momento:

A)  após o período de experiência
B)  no ato da admissão
C)  após o primeiro contrato de experiência de 45 dias
D)  após 48 horas da entrega da documentação

26. O exame admissional é vantajoso e uma 
segurança garantida para o empregador e para o 
empregado. Desse modo, há um prazo para o 
colaborador  realizar o exame admissional. 
Sobre esse tema, sabe-se que:

A)  quando levar os documentos para empresa, o 
colaborador tem um prazo de 48 horas para 
entregar o exame admissional

B)  após a contratação e assinatura dos documentos, 
o empregado tem um prazo de 72 horas para 
entregar o exame admissional

C) quando levar os documentos para admissão, o 
co laborador  deve levar  junto o exame 
admissional

D)  o exame admissional do colaborador deve ser 
realizado após o fim do contrato de experiência de 
90 dias estipulado pela empresa

27. A fiscalização do trabalho visa garantir o 
cumprimento, por parte das empresas, da legislação 
de proteção ao trabalhador, com o objetivo de 
combater a informalidade no mercado de trabalho e 
garantir a observância da legislação trabalhista. 
Quando o fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) chega à empresa para fiscalizar, solicita, para 
que anote a documentação que precisa ser 
encaminhada até o MTE no dia e hora que for 
solicitado, o(s) livro(s) de:

A)  registro
B)  inspeção do trabalho
C)  inspeção do trabalho e de registro
D)  direito do trabalho e de inspeção do trabalho
 

28. É através da RAIS que o governo federal obtém 
dados para elaboração de estatísticas relacionadas 
ao trabalho. Dados como esses auxiliam a 
construção de estratégias por diversos órgãos 
governamentais. Dessa forma, o governo estipula o 
prazo para a sua entrega, que deve ocorrer no mês 
de:

A)  junho
B)  julho
C)  dezembro
D)  março
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31. Quanto ao prazo legal de que a empresa dispõe 
para pagar as férias ao colaborador, embora a lei 
estabeleça que as férias devam ser concedidas nos: 

A) 12 meses subsequentes ao período aquisitivo, o 
entendimento jurisprudencial é que devam ser 
concedidas antes que vença o 2º período 
aquisitivo, ou seja, o término de gozo deve ser 
antes do vencimento dos 12 meses de concessão

B)  24 meses subsequentes ao período aquisitivo, o 
entendimento jurisprudencial é que devam ser 
concedidas antes que vença o 1º período 
aquisitivo, ou seja, o término de gozo deve ser 
antes do vencimento dos 18 meses de concessão

C) 16 meses subsequentes ao período aquisitivo, o 
entendimento jurisprudencial é que devam ser 
concedidas antes que vença o 2º período 
aquisitivo, ou seja, o término de gozo deve ser 
antes do vencimento dos 16 meses de concessão

D) 12 meses subsequentes ao período aquisitivo, o 
entendimento jurisprudencial é que devam ser 
concedidas antes que vença o 3º período 
aquisitivo, ou seja, o término de gozo deve ser 
antes do vencimento dos 12 meses de concessão

32. Foi-se o tempo em que o RH era limitado apenas 
a selecionar, contratar e demitir funcionários, pois 
essas são apenas funções básicas e essenciais da 
área. Atualmente os profissionais estão expandindo 
suas competências para beneficiar cada vez mais o 
negócio. Dentre os exemplos de atividades 
desempenhadas pelo RH, pode-se citar:

A) planejamento dos recursos humanos
B) avaliação de desempenho das empresas 

concorrentes
C) d e s e n v o l v i m e n t o  d a  a t i v i d a d e  fi m , 

estrategicamente 
D) desenvolvimento pessoal e de carreira dos 

profissionais terceirizados

33. Os percentuais de horas extras estipulados pela 
CLT, a que o empregado tem direito, são:

A)  50% e 60%
B)  80% e 100%
C)  50% e 100%
D)  50%, 60%, 80% e 100%

29. No caso de dispensa do empregado, há duas 
situações: a primeira, na hipótese de o aviso prévio 
ser indenizado, a empresa tem um prazo para efetuar 
o pagamento das verbas rescisórias; a segunda é a 
do aviso prévio trabalhado, então o pagamento das 
parcelas rescisórias deve ser feito no primeiro dia 
após o término do contrato, obrigatoriamente. Nas 
duas hipóteses, se forem descumpridos os prazos 
legais, o empregador terá que pagar uma multa no 
valor do salário mensal do empregado, conforme 
previsão do Art. 477, § 8º da CLT. No primeiro caso, o 
prazo para pagar o colaborador que foi desligado da 
empresa é de:

A) até o quinto dia útil a contar da data do  
desligamento

B)  até o dia 10 a contar da data do desligamento
C)  10 dias úteis a contar da data do desligamento
D)  10 dias a contar da data do desligamento

30. Muitos sabem o que é o processo de 
recrutamento e seleção, mas poucos profissionais 
entendem, de fato, a sua relevância para 
contratações efetivas para uma empresa. É 
importante ter uma boa dose de planejamento para a 
filtragem, a divulgação e a escolha dos candidatos 
alinhados ao perfil da empresa. Porém, um setor de 
recrutamento e seleção desorganizado pode                 
causar muitos problemas para a empresa. São 
procedimentos corretos que evitam a penalização 
das empresas:

A) contratar profissionais sem o perfil adequado para 
a cultura organizacional da empresa

B) preservar-se de multas ou qualquer risco 
relacionado a questões legais e gestão de 
informação da empresa

C) reduzir a lucratividade da empresa, além de 
impactar negativamente no crescimento da 
organização, por conta das demissões e de novos 
processos de recrutamento e seleção

D) prejudicar a produtividade das equipes
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38. Uma entidade adota, como modelo de estrutura 
organizacional, uma estrutura matricial, fato 
indicativo de que a entidade caracteriza-se por:

A) ser descentralizada no que concerne à atuação 
em toda a entidade, com presença de filiais ou 
sucursais, porém centraliza alguns processos de 
sua apuração de resultados na unidade matriz

B) possuir centros de resultados ou órgãos 
vinculados a projetos, que têm duração limitada à 
duração desses projetos, e outros órgãos de 
apoio, estes últimos de natureza permanente

C) ser departamentalizada e descentralizada pelo 
critério geográfico, com centros de custo 
vinculados ao perfil da clientela correspondente e, 
portanto, de natureza mutável

D) ser fortemente centralizada com estrutura rígida, 
ao contrár io do modelo div is ional ,  não 
comportando departamentalização ou instituição 
de centros de custos com autonomia para 
apuração de resultados

39. O prazo durante o qual se deve guardar e 
proteger os documentos, sejam em impressos ou 
arquivos eletrônicos, relativos às eleições da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA), é de:
 
A)  3 anos
B)  10 anos
C)  25 anos
D)  5 anos

40. A representação gráfica da estrutura 
organizacional é chamada de organograma. Existem 
diversos tipos de estruturas organizacionais e é 
importante escolher aquele que melhor atenda às 
necessidades da empresa. Os principais tipos são: 
funcional, divisional e matricial na divisão de 
responsabilidades e hierarquia de uma organização. 
Em relação às estruturas organizacionais 
contemporâneas, é correto afirmar que se evidencia 
uma tendência de: 

A)  especialização cíclica e pontual 
B)  associação formal e informal
C)  horizontalização hierárquica 
D)  centralização de todas as decisões

34. Todo e qualquer funcionário tem direito a receber 
o vale- t ransporte,  inc lu indo domést icos e 
temporários. Em contrapartida, o empregador, tanto 
pessoa física quanto pessoa jurídica, deve 
providenciar o seu fornecimento. O percentual que 
deve ser descontado em folha de pagamento sobre a 
verba de vale transporte é:

A)  até 6% do salário básico
B)  6% do salário bruto
C)  6% do salário líquido
D)  6% do salário descontando o INSS e IRRF

35.  A gratificação salarial instituída pela Lei                  
nº 4.090/62 será paga pelo empregador até o dia 20 
de dezembro de cada ano, compensada a 
importância que, a título de adiantamento, o 
empregado houver recebido na forma do Art. 2º. A 
primeira parcela do décimo terceiro deve ser paga:

A)  de fevereiro até novembro de cada ano
B)  exatamente no dia 30 de novembro de cada ano
C)  de junho a dezembro de cada ano
D)  de fevereiro a outubro de cada ano

36. A primeira parcela do pagamento do 13º salário é 
paga integralmente e sem descontos. Para aqueles 
que recebem o pagamento  em duas parcelas, a 
segunda parcela equivale ao salário de novembro. A 
segunda parcela do décimo terceiro tem descontos 
referentes a:

A)  IRRF e VT
B)  INSS, IRRF e VT
C)  INSS e VT 
D) INSS e IRRF

37. De acordo com o Art. 74 da CLT, todas as 
empresas com mais de dez trabalhadores são 
obrigadas a fazer o registro da folha de ponto. Em 
princípio, há a necessidade de anotar o horário de 
entrada e de saída, de acordo com a metodologia 
escolhida. As regras aprofundadas nesse sentido são 
dadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A folha 
de ponto é um documento fiscal, portanto deve ser 
assinada dentro da empresa:

A)  semanalmente
B)  diariamente
C)  quinzenalmente
D)  mensalmente
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41. A organização dos documentos é uma das 
ações mais comuns para a qual os empresários 
precisam voltar a atenção de modo a não terem 
prejuízos no futuro. Por isso, é importante saber por 
quanto tempo se deve guardar cada registro. O prazo 
estipulado para guardar os comprovantes de 
pagamentos e guias de depósito do FGTS é de:

A)  30 anos
B)  indeterminado
C)  10 anos
D)  5 anos

42. Convenção coletiva de trabalho é um acordo 
entre:

A) empregado e empregador, para a estipulação de 
normas e condições de trabalho para algumas 
categorias, servindo para resolver situações 
adversas

B) sindicato de empregados e sindicato de 
empregadores para estipulação de normas, que 
dispõe sobre as condições mínimas de trabalho 
da categoria, como por exemplo, pisos salariais, 
benefícios etc.

C) Ministério do Trabalho e Emprego - MTE e 
empresa, para resolver questões relacionadas 
aos salários dos empregados, conforme 
especificado na CLT

D) patrão e empregado, que fica estabelecido dentro 
de cada empresa e depois é assinado no 
sindicato relacionado ou no MTE, para resolver 
pendências existentes acumuladas dentro do ano 
vigente

 

43. Conforme a legislação em vigor, a solicitação 
para obter o 13º salário dentro do recebimento das 
férias deve ser feita:

A) junto com a solicitação de férias
B) durante o mês de janeiro do corrente ano
C) no mínimo, 60 dias antes das férias
D) no mínimo, 45 dias antes de sair de férias
 

44. Quanto ao prazo que a empresa tem para 
devolver a CTPS do colaborador, sabe-se  que é:

A)  estipulado na convenção coletiva de trabalho
B)  de 72 horas conforme descrito na CLT, e começa 

a ser contado a partir do momento da entrega da 
carteira, que deve ser devolvida mediante recibo 
do empregado

C)  estipulado dentro de normas e procedimentos da 
organização

D)  de 48 horas, para fazer anotações necessárias e 
devolver a CTPS,  e começa a ser contado a partir 
do momento da entrega da carteira, que deve ser 
devolvida mediante recibo do empregado

45. Segundo o Art. 58 da CLT, 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. A 
quantidade de horas extras permitidas para o 
funcionário, conforme  preceitua o Art. 59, é:

A)  em número não excedente a duas horas por dia
B)  variável, estipulada para cada categoria nos 

acordos coletivos
C)  de até quatro horas por dia, desde que não sejam 

noturnas
D)  de duas horas extras por semana e seis horas 

extras noturnas no mês

46. Segundo o Art. 459 da CLT estabelece, o prazo 
que o empregador tem para efetuar o pagamento de 
salário ao empregado é:

A)  decidido pelas convenções coletivas e os acordos 
coletivos de cada categoria

B)  no máximo, até o dia cinco do mês subsequente 
ao vencido

C)  até o último dia do mês, com algumas exceções 
para os comissionistas que devem ser pagos até o 
quinto dia útil do mês seguinte

D)  no máximo, até o quinto dia útil do mês 
subsequente ao vencido
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50. Férias trabalhistas são um período de descanso 
remunerado, concedido ao trabalhador após                     
12 meses de serviço. De acordo com a nova 
legislação em vigor, as férias podem ser divididas em 
partes, sendo necessário observar que:

A) pelo menos uma das parcelas precisa ter, no 
mínimo, 14 dias e as outras duas não podem ser 
menores que 5 dias cada uma, podendo ainda o 
trabalhador vender uma parte das férias

B) pelo menos uma das parcelas precisa ter, no 
mínimo, 14 dias e as outras duas não podem ser 
menores que 5 dias cada uma

C) pelo menos uma das parcelas precisa ter, no 
mínimo, 20 dias, a outra parcela pode ser de                 
5 dias e o trabalhador ainda pode vender 5 dias

D)  todas as parcelas devem ser iguais, constituindo 
três parcelas de 10 dias

47. Ao sofrer uma demissão por justa causa, o 
trabalhador deve manter-se atento em relação aos 
seus direitos. Nesses casos, as penalidades podem 
ser aplicadas em decorrência de uma série de 
fatores. O departamento de Recursos Humanos, 
portanto, deve estar a par de todas as regras e 
normas que delimitam as leis trabalhistas, com o 
o b j e t i v o  d e  r e s g u a r d a r - s e  d e  p o s s í v e i s 
desentendimentos. 
Quanto à homologação pelo sindicato ou no 
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE da rescisão 
por justa causa, é correto afirmar que:

A) após a reforma trabalhista, não é necessário 
homologar nenhuma rescisão de contrato de 
trabalho, porém não há nenhum impedimento 
para que  seja homologada

B)  após a reforma trabalhista, toda rescisão por justa 
causa deve ser homologada junto ao sindicato da 
classe

C)  após a reforma trabalhista, a rescisão por justa 
causa não pode ser homologada nem no 
sindicato  nem no MTE e só terá validade na 
justiça trabalhista

D)  a reforma trabalhista não mudou esse tópico, tudo 
continua como era anteriormente, logo qualquer 
tipo de rescisão deve ser homologada

48. Quanto ao salário recebido, quando o mês tem 
30, 31 ou 28/29 dias, como é o caso do mês de 
fevereiro, pode-se afirmar que:

A) sempre se recebe os dias trabalhados dentro do 
corrente mês

B) no caso de mês que tem 31 dias, recebe-se o 
equivalente a 31 dias 

C) sempre se recebe 30 dias de salário
D) quando o mês tem 28 ou 29 dias, recebe-se o 

equivalente a 29 dias

49. Quando se falta por motivo de doença, há 
necessidade de apresentar atestado médico para a 
empresa, a fim de abonar a falta. Quanto a esse tema, 
sabe-se que o atestado médico:

A)  só serve se for do médico do trabalho
B)  só tem valor se for de empresa pública (tipo UPA, 

médico de família)
C)  deve ser realizado pelo médico do hospital mais 

próximo de sua residência
D)  pode ser de empresa pública ou privada
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