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CONHECIMENTOS GERAIS 

1. Leia a tirinha abaixo: 

 

Fonte: 
http://facaalguemfelizesejafeliz.blogspot.com/2013/08/boa-

gente-sem-experiencia.html . Acesso em 20/04/2019. 

 

Em relação à história, pode-se afirmar que: 

A) O comportamento do filho caçula causa indignação não 
somente nos pais, mas também em Mafalda. 

B) A interferência de Mafalda, junto aos pais, indica a sensatez 
da garota ao solicitar que impere a compreensão entre os 
familiares. 

C) A referência aos pais, por parte de Mafalda, indica a 
dificuldade de compreensão dos progenitores em relação a seus 
filhos. 

D) O comentário da menina sugere que o processo de criação 
de uma família pauta-se em um aprendizado contínuo. 

___________________________________________________ 

2. Uma das principais teorias sobre a chegada dos primeiros 
humanos às Américas é de que eles teriam migrado da Ásia, 
usando uma rota pela costa do Pacífico durante o final da última 
era glacial. O nível do mar caiu, e isso pode ter revelado 
ligações terrestres entre os dois continentes, que nossos 
antepassados aproveitaram para ir de um ao outro. Apesar de 
ser uma teoria bastante plausível, ela tinha um problema: não 
havia nada que a comprovasse. Até agora. 

 Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade 
Victoria (Canadá) e publicado nesta quarta-feira, 28, na revista 
científica Plos One, mostrou que 29 pegadas de 13 mil anos 
foram encontradas sob sedimentos em uma ilha da Columbia 
Britânica, na costa canadense do Oceano Pacífico. 
Considerando-se que a era glacial entrou em declínio há 11,2 
mil anos, tanto a idade quanto a localização das pegadas batem 
exatamente com a teoria da migração. 

Disponível em:<https://goo.gl/Z5TZ1Y>. Acesso em: 30 
mar. 2018. 

 

 Publicado em uma revista de vulgarização científica, o texto 
foi produzido com o objetivo de: 

A) informar sobre a descoberta de uma evidência que confirma 
uma das principais teorias sobre a migração dos homens para o 
continente americano. 

B) opinar sobre a falta de evidências que confirmem uma das 
principais teorias sobre a migração dos homens para o 
continente americano. 

C) comparar duas teorias conflitantes sobre a migração dos 
homens para o continente americano. 

D) resumir as principais teorias sobre a migração dos homens 
para o continente americano. 

___________________________________________________ 

3. O número de voltas que a Terra deu ao redor do Sol desde 
que você nasceu é apenas uma das formas de medir a sua idade. 
O envelhecimento, afinal, é uma medida de quanto o seu 
organismo já se desenvolveu - e, depois de uma certa fase, de 
quanto ele já se deteriorou. 

 Há quem envelheça num ritmo mais rápido que o normal, e 
quem mantenha um corpinho relativamente jovem, apesar de 
sua data de nascimento. Para calcular essa idade biológica, a 
ciência conta com truques como medir, por exemplo, as 
pontinhas dos cromossomos, chamados telômeros. Quanto mais 
curtos, em geral, maior o nível de envelhecimento celular de 
alguém. Agora, porém, cientistas acreditam que encontraram 
outra medida importante - no intestino. Usando Inteligência 
Artificial, eles descobriram que a coleção de bactérias que vive 
no intestino de cada pessoa (o microbioma) sofre variações 
típicas para cada faixa etária. Desse padrão, emerge também o 
fato de que algumas pessoas têm a "idade intestinal" 
incompatível com a data de nascimento - o microbioma pode 
estar numa fase mais "velha" ou mais "jovem" que o esperado 
para a idade do indivíduo. 

 Essas descobertas são essenciais para cientistas que estudam 
a longevidade. Ao entender as características (inclusive 
microbióticas) das pessoas que envelhecem melhor, eles podem 
investigar como melhorar a velhice do mundo. 

Super interessante. Ed. 400, março 2019. p. 11. 

 

 Com base nas relações que ocorrem entre os elementos 
internos ao texto, analise as afirmativas. 

I- As expressões Desse padrão e Essas descobertas além de 
retomarem o segmento anterior, qualificam, de acordo com a 
visão do produtor, a temática do texto. 

II- A partícula "que" presente em "[...] cientistas acreditam que 
encontraram outra medida importante - no intestino." introduz 
um segmento como termo complementar a outro, funcionando 
como uma espécie de aposto em relação ao que foi afirmado 
antes. 

III- A expressão apesar de estabelece oposição em relação ao 
que foi explicitado no enunciado anterior. 
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IV- O termo Agora tem por função encadear partes do texto de 
modo a expressar a ordem temporal de percepção dos 
acontecimentos do produtor textual. 

V- Em "Para calcular essa idade biológica, a ciência conta com 
truques como medir, por exemplo, as pontinhas dos 
cromossomos [...]", o segmento em destaque aclarece a 
intenção anunciada na proposição anterior. 

Assinale a alternativa que contém apenas afirmativas corretas. 

A) IV, V. 

B) I, II, III. 

C) II, III, IV. 

D) I, V. 

___________________________________________________ 

4. "Dizem que devemos nos informar melhor, mas quanto mais 
informamos, mais dúvidas; quanto mais abertura mais opções; 
quanto mais olhamos, mais se expande a tela onde se projetam 
nossos desejos." 

 As palavras destacadas, além de estabelecerem a coesão 
textual, introduzem, sequencialmente, ideias de: 

A) Adição, condição e lugar 

B) Adversidade, proporção e lugar 

C) Adversidade, proporção e tempo 

D) Adição, proporção e lugar 

___________________________________________________ 

5. Quanto aos conceitos básicos sobre o editor de textos do 
pacote da Microsoft Office, analise as afirmativas abaixo, dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta (de cima para baixo): 

 ( ) no MS-Word existe a possibilidade de criarmos e 
editarmos tabelas. 

 ( ) existe o recurso de incluir equações matemáticas no 
aplicativo MS-Word. 

A) F - F 

B) F - V 

C) V - V 

D) V - F 

___________________________________________________ 

6. Um usuário do Microsoft Office 365 deseja criar, em Excel, 
uma lista suspensa nas células B2, B3 e B4, de modo a permitir 
a seleção das entradas padronizadas Masculino e Feminino, 
restringindo a entrada de dados, para que o conteúdo da célula 
seja preenchido a partir da seleção de um desses valores, 
conforme demonstrado na imagem a seguir. 

 

 

Nesse caso, para criar esse menu suspenso na célula, o usuário 
deve utilizar a funcionalidade: 

A) Validação de Dados. 

B) Filtro Avançado. 

C) AutoFiltro. 

D) Tabela Dinâmica. 

___________________________________________________ 

7. No Microsoft Outlook 2013, em português, um Estagiário 
clicou na opção Novo Email, da guia Página Inicial, para 
escrever uma mensagem direcionada a um colega de trabalho. 
Na janela que se abriu, no campo Para, colocou o endereço de 
e-mail do seu colega, preencheu o campo Assunto e redigiu a 
mensagem. Porém, deseja colocar o seu supervisor em cópia 
oculta, mas notou que o campo para isso não está disponível. 
Para disponibilizar o campo de Cópia Oculta, terá que clicar 
em: 

A) Exibir > Cópia Oculta. 

B) Inserir > Cco. 

C) Mensagem > Cco. 

D) Opções > Cco. 

___________________________________________________ 

8. Existe um tipo de software responsável por gerenciar as 
informações que fazem com que a máquina se comporte 
corretamente, atuando como uma espécie de gerente dos demais 
softwares. Assinale a alternativa que apresenta o nome do 
referido software: 

A) Editor de texto. 

B) Editor de apresentações. 

C) Sistema Operacional. 

D) Driver de monitor. 
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___________________________________________________ 

9. O Auxílio Brasil, instituído pela Lei 14.284/2021, é um 
programa social de transferência direta e indireta de renda, com 
o objetivo de garantir uma renda básica a famílias em situação 
de vulnerabilidade social. Este benefício veio a substituir qual 
programa social? 

A) Auxílio Emergencial. 

B) Bolsa Família. 

C) Seguro-Desemprego. 

D) Alimenta Brasil. 

___________________________________________________ 

10. Para as eleições de 2022, foi regulamentado por Lei que dois 
ou mais partidos políticos poderão reunir-se, atuando como se 
fosse uma única agremiação partidária, não somente nas 
eleições, mas também durante a legislatura. A essa união, dá-se 
o nome: 

A) Federação Partidária. 

B) Coligação Partidária. 

C) Aliança Partidária. 

D) Afinidade Ideológica. 

 

___________________________________________________ 

GABARITO DA SEÇÃO  
1 D 2 A 3 A 4 B 5 C  

6 A 7 D 8 C 9 B 10 A 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS  

11. As pessoas são atraídas e participam da organização não 
somente em função do cargo, do salário, das oportunidades, da 
cultura e do clima organizacional, mas também em função das 
expectativas de serviços e benefícios sociais que poderão 
desfrutar. Assinale a opção correta, a qual corresponde 
benefícios oferecidos por uma organização. 

A) Plano de Saúde, Vale-alimentação, Vale Transporte, 
Auxílio-creche e Bolsas de estudo. 

B) Plano de Saúde, Vale-alimentação, Salário-família, Abono 
salarial, Vale Transporte, Auxílio-Creche e Bolsas de estudo. 

C) Plano de Saúde, Vale-Alimentação, Vale Transporte, 
Auxílio-Creche e Seguro-desemprego. 

D) Plano de Saúde, Vale-Alimentação, Vale Transporte, Abono 
salarial, Auxílio-Creche, e Bolsas de estudo. 

___________________________________________________ 

12. Do ponto de vista do modelo de remuneração dos 
empregados, as organizações podem optar por estabelecerem 
remuneração funcional ou por habilidades, nesse sentido, 

I- a primeira não se vincula ao cargo, mas está relacionada com 
as características dos ocupantes. 

II- a segunda está atrelada ao plano de cargos e salários da 
organização e não varia em função das condições de cada 
empregado. 

III- a primeira é estabelecida a partir do valor relativo do cargo 
na empresa e no mercado de trabalho. 

Está correto o que se afirma APENAS em: 

A) I e II. 

B) I. 

C) II. 

D) III. 

___________________________________________________ 

13. Sobre salário e remuneração, 

A) consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo 
empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a 
empregado ou a grupo de empregados, em razão de 
desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício 
de suas atividades. 

B) as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda 
de custo e diárias para viagem, limitadas a cinquenta por cento 
da remuneração mensal, não integram a remuneração do 
empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não 
constituem base de incidência de encargo trabalhista e 
previdenciário. 

C) prêmios são as liberalidades concedidas em forma de bens, 
serviços ou valor em dinheiro, pelo empregador, em razão de 
seu poder potestativo, ao empregado ou a grupo de empregados, 
independentemente do exercício de suas atividades. 

D) o pagamento do salário e comissões, qualquer que seja a 
modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período 
superior a 1 mês. 

___________________________________________________ 

14. De acordo com a legislação trabalhista vigente no país, a 
hora do trabalho diurno difere da hora do trabalho noturno. 
Considera-se como trabalho noturno aquele executado entre as 
22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, e cuja hora é 
computada como de 52 minutos e 30 segundos. 

 Se os funcionários de uma empresa que trabalham no período 
diurno recebem R$ 2.000,00 de salário, qual deverá ser, no 
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mínimo, o salário dos funcionários que trabalham regularmente 
no período noturno? 

A) R$ 2.050,00 

B) R$ 2.200,00 

C) R$ 2.400,00 

D) R$ 2.600,00 

___________________________________________________ 

15. Conforme a Instrução Normativa no 5, de 25 de maio de 
2017, após a confirmação de ocorrência da situação que ensejou 
o pagamento de encargos trabalhistas ou de eventual 
indenização trabalhista e a conferência dos cálculos, o órgão ou 
entidade contratante expedirá a autorização para a 
movimentação dos recursos creditados em Conta-Depósito 
Vinculada — bloqueada para movimentação e a encaminhará à 
Instituição Financeira, a contar da data da apresentação dos 
documentos comprobatórios pela empresa, no prazo máximo, 
em dias úteis, de: 

A) 3. 

B) 7. 

C) 10. 

D) 5. 

___________________________________________________ 

16. Em relação ao Sistema S, leia as afirmações a seguir. 

 I- Trabalha para o aprimoramento e o desenvolvimento de 
ONGs, cooperativas e empresas do Simples Nacional, 
promovendo a capacitação profissional para estas exercerem 
funções técnicas e administrativas; 

 II- Formadas por organizações criadas pelos setores 
produtivos (indústria, comércio, agricultura, transportes e 
cooperativas), as entidades desse sistema oferecem cursos de 
capacitação em áreas de interesse dos principais setores 
produtivos; 

 III- Conta com uma rede de escolas, laboratórios e centros 
tecnológicos espalhados por todo o território nacional, 
permitindo, assim, o aperfeiçoamento profissional por meio de 
um modelo de ensino que prepara as pessoas para o mundo do 
trabalho; além disso, contribui para atualizar ou complementar 
os conhecimentos que o trabalhador já possui. 

 Está correto o apresentado em: 

A) I e II, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) III e I, apenas. 

D) Somente II. 

___________________________________________________ 

17. As entidades pertencentes ao sistema "S" são consideradas 
entidades paraestatais, de direito privado, instituídas por 
particulares, com ou sem autorização legislativa, para o 
desempenho de atividades privadas de interesse público, 
mediante fomento e controle pelo Estado. Nesse sentido, estas 
entidades: 

A) Estão totalmente isentas de fazer processos licitatórios, pela 
sua natureza privada. 

B) Estão totalmente isentas de fazer processos licitatórios, por 
não se subordinarem a nenhuma categoria prevista no parágrafo 
único do art. 1º da lei 8.666/93. 

C) Não estão isentas de fazer processos licitatórios, pois são 
consideradas fundações públicas. 

D) Não estão isentas de fazer processos licitatórios, pois estas 
entidades recebem contribuições compulsórias incidentes sobre 
a folha de pagamento dos setores produtivos envolvidos. 

___________________________________________________ 

18. Sobre os princípios que regem o eSocial, analise as 
afirmativas. 

 I- Conferir tratamento igual às microempresas e empresas de 
pequeno porte. 

 II- Aprimorar a qualidade de informações das relações de 
trabalho, previdenciárias e tributárias. 

 III- Eliminar a redundância nas informações prestadas pelas 
pessoas físicas e jurídicas. 

IV- Racionalizar e simplificar o cumprimento de obrigações. 

V- Viabilizar a garantia de direitos previdenciários e 
trabalhistas. 

Estão corretas: 

A) I, III, IV e V, apenas. 

B) II, III, IV e V, apenas. 

C) III, IV e V, apenas. 

D) I, II, III, IV e V. 

___________________________________________________ 

19. Ricardo foi admitido dia 01/06/2022 para trabalhar em uma 
empresa de rastreador de carros, recebendo como remuneração 
o valor de R$ 1.665,72 por mês. Com base no eSocial, qual o 
prazo para o empregador enviar o evento S-2200 
(Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de 
Trabalhador)? 
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A) No dia do início das atividades. 

B) 48 horas antes do início das atividades. 

C) 24 horas antes do início das atividades. 

D) 24 horas depois do início das atividades. 

___________________________________________________ 

20. A tabela de temporalidade de documentos de arquivo: 

A) determina o prazo de guarda dos documentos no arquivo 
permanente. 

B) registra o ciclo de vida dos documentos do órgão produtor 
dos documentos. 

C) determina prazos de guarda, mas não estipula eliminação de 
documentos. 

D) não necessita de atualização depois de elaborada. 

___________________________________________________ 

GABARITO DA SEÇÃO  
11 A 12 D 13 A 14 C 15 D  
16 B 17 D 18 B 19 C 20 B 


