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LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.
01 - O candidato recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este CADERNO DE QUESTÕES, com o enunciado das 40 (quarenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, com a 
seguinte distribuição:

CONHECIMENTOS BÁSICOS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

LÍNGUA PORTUGUESA  III MATEMÁTICA III
Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação

1 a 10 2,0 pontos cada 11 a 20 2,0 pontos cada
21 a 30 4,0 pontos cada
31 a 40 2,0 pontos cada

20,0 pontos 20,0 pontos
60,0 pontos

40,0 pontos
Total: 100,0 pontos

b) CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas. 

02 - O candidato deve verificar se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que 
aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso tal não ocorra, o fato deve ser IMEDIATAMENTE notificado ao fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, com caneta esferográfica de 
tinta preta, fabricada em material transparente.

04 - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material 
transparente, de forma contínua e densa. A leitura ótica do CARTÃO-RESPOSTA é sensível a marcas escuras; portanto, 
os campos de marcação devem ser preenchidos completamente, sem deixar claros.

Exemplo:  

05 - O candidato deve ter muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O 
CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado.

06 - Imediatamente após a autorização para o início das provas, o candidato deve conferir se este CADERNO DE QUESTÕES está 
em ordem e com todas as páginas. Caso não esteja nessas condições, o fato deve ser IMEDIATAMENTE notificado ao fiscal.

07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado. 

08  - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só 
uma responde adequadamente ao quesito proposto. O candidato só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais 
de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

09  - SERÁ ELIMINADO deste Processo Seletivo Público o candidato que:
a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;
b) portar ou usar, durante a realização das provas, aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, 

eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios de qualquer natureza, notebook, transmissor de dados e mensagens, 
máquina fotográfica, telefones celulares, pagers, microcomputadores portáteis e/ou similares;

c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-RESPOSTA;
d) se recusar a entregar o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-RESPOSTA, quando terminar o tempo estabelecido;
e) não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.
Obs. O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após 2 (duas) horas contadas a partir do efetivo início das 

mesmas. Por motivos de segurança, o candidato NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES, a qualquer 
momento. 

10 - O candidato deve reservar os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações 
assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

11 - O candidato deve, ao terminar as provas, entregar ao fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA e 
ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA.

12 - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 4 (QUATRO) HORAS,  já incluído o 
tempo para marcação do seu CARTÃO-RESPOSTA, findo o qual o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar o CARTÃO-
RESPOSTA e o CADERNO DE QUESTÕES.  

13 - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados a partir do primeiro dia útil após sua realização, no 
endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (http://www.cesgranrio.org.br).
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CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA III

O ano da esperança

O ano de 2017 foi difícil. Avalio pelo número de 
amigos desempregados. E pedidos de empréstimos. 
Um atrás do outro. Nunca fui de botar dinheiro nas re-
lações de amizade. Como afirmou Shakespeare, per-
de-se o dinheiro e o amigo. Nos primeiros pedidos, eu 
ajudava, com a consciência de que era uma doação. 
A situação foi piorando. Os argumentos também. No 
início era para pagar a escola do filho. Depois vieram 
as mães e avós doentes. Lamentavelmente, aprendi 
a não ser generoso. Ajudava um rapaz, que não co-
nheço pessoalmente. Mas que sofreu um acidente e 
não tinha como pagar a fisioterapia. Comecei pagan-
do a físio. Vieram sucessivas internações, remédios. 
A situação piorando, eu já estava encomendando 
missa de sétimo dia. Falei com um amigo médico, no 
Rio de Janeiro. Ele aceitou tratar o caso gratuitamen-
te. Surpresa! O doente não aparecia para a consulta. 
Até que o coloquei contra a parede. Ou se consultava 
ou eu não ajudava mais.

Cheio de saúde, ele foi ao consultório. Pediu 
uma receita de suplementos para ficar com o corpo 
atlético. Nunca conheci o sujeito, repito. Eu me senti 
um idiota por ter caído na história. Só que esse rapaz 
havia perdido o emprego após o suposto acidente. 
Foi por isso que me deixei enganar. Mas, ao perder 
salário, muita gente perde também a vergonha. Pior 
ainda. A violência aumenta. As pessoas buscam va-
gas nos mercados em expansão. Se a indústria auto-
mobilística vai bem, é lá que vão trabalhar.

Podemos esperar por um futuro melhor ou o que 
nos aguarda é mais descrédito? Novos candidatos 
vão surgir. Serão novos? Ou os antigos? Ou novos 
com cabeça de velhos? Todos pedem que a gente 
tenha uma nova consciência para votar. Como? Num 
mundo em que as notícias são plantadas pela inter-
net, em que muitos sites servem a qualquer mentira. 
Digo por mim. Já contaram cada história a meu res-
peito que nem sei o que dizer. Já inventaram casos de 
amor, tramas nas novelas que escrevo. Pior. Depois 
todo mundo me pergunta por que isso ou aquilo não 
aconteceu na novela. Se mudei a trama. Respondo: 
— Nunca foi para acontecer. Era mentira da internet.

Duvidam. Acham que estou mentindo.
CARRASCO, W. O ano da esperança. 
Época, 25 dez. 2017, p.97. Adaptado.
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1
No texto, o autor diz que aprendeu a não ser generoso 
(�. 9-10).
A circunstância que justifica essa atitude foi o fato de ele
(A) sentir-se enganado por um rapaz, que sofrera um aci-

dente.
(B) já haver ajudado muitos amigos desempregados.
(C) estar ficando sem dinheiro para ajudar as pessoas 

que o procuravam.
(D) desconfiar de que alguém estava desviando o dinhei-

ro de sua ajuda.
(E) ter uma formação muito rígida, voltada unicamente 

para a família.

2
A última frase do segundo parágrafo (�. 28-29) tem a se-
guinte função na construção do texto: 
(A) justificar a opção de trabalho das pessoas desempre-

gadas.
(B) servir como ilustração para a afirmação contida na fra-

se imediatamente anterior.
(C) complementar com ironia a relação entre violência e 

trânsito.
(D) introduzir um novo argumento para desenvolvê-lo no 

parágrafo seguinte.
(E) apresentar o autor do texto como um analista do mer-

cado de trabalho.

3
No penúltimo parágrafo, o autor do texto revela ser autor 
de novelas, mas reclama
(A) do assédio dos fãs.
(B) da falta de privacidade quando anda pelas ruas.
(C) dos casos de amor que atribuem a ele nas redes so-

ciais.
(D) da necessidade de ter consciência na hora de votar.
(E) das versões falsas publicadas na internet das histó-

rias de suas novelas.

4
Considere o trecho “Podemos esperar por um futuro me-
lhor” (�. 30)
Respeitando-se as regras da norma-padrão e conservan-
do-se o conteúdo informacional, o trecho acima está cor-
retamente reescrito em:
(A) Podemos esperar para um futuro melhor 
(B) Podemos esperar com um futuro melhor
(C) Podemos esperar um futuro melhor
(D) Podemos esperar porquanto um futuro melhor
(E) Podemos esperar todavia um futuro melhor
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5
No trecho “perde-se o dinheiro e o amigo” (�. 4-5), a co-
locação do pronome átono em destaque está de acordo 
com a norma-padrão da língua portuguesa.
O mesmo ocorre em:
(A) Não se perde nem o dinheiro nem o amigo.
(B) Perderia-se o dinheiro e o amigo.
(C) O dinheiro e o amigo tinham perdido-se.
(D) Se perdeu o dinheiro, mas não o amigo.
(E) Se o amigo que perdeu-se voltasse, ficaria feliz.

6
Considere o trecho “Num mundo em que as notícias são 
plantadas pela internet, em que muitos sites servem a 
qualquer mentira.” (�. 34-36).
A única reescritura que, além de conservar o conteúdo 
informacional, emprega os sinais de pontuação de acordo 
com a norma-padrão é:
(A) Num mundo em que as notícias, são plantadas pela in-

ternet, em que muitos sites servem a qualquer mentira.
(B) Num mundo em que muitos sites servem a qualquer 

mentira, em que as notícias são plantadas pela internet.
(C) Num mundo em que, pela internet, as notícias são 

plantadas em que muitos sites, servem a qualquer 
mentira.

(D) Num mundo, em que as notícias são plantadas pela in-
ternet em muitos sites que servem a qualquer mentira.

(E) Num mundo em que, as notícias são plantadas pela 
internet e em que, muitos sites servem a qualquer 
mentira.

7
Considere o trecho “Depois vieram as mães e avós do-
entes.” (�. 8-9).
A frase em que se emprega uma flexão do verbo destacado, 
de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, é:
(A) Não sei o que fazer depois que vinherem as mães e 

avós doentes.
(B) Depois que as mães e avós doentes virem, faremos 

alguma coisa.
(C) Depois que eu vim, as mães e avós doentes ficaram 

curadas.
(D) Depois, as mães e avós doentes tiveram vindo até 

aqui.
(E) Talvez seja melhor ir depois de vierem as mães e 

avós doentes. 

8
O último parágrafo do texto (�. 43) está reescrito de modo 
a manter-se seu sentido original em:
(A) Não acreditam. Entendem que estou faltando com a 

verdade.
(B) Não aceitam. Dizem que estou falando a verdade.
(C) Não entendem. Negam que estou faltando com a 

verdade.
(D) Não esperam. Acreditam que estou negligenciando a 

verdade.
(E) Não creem. Acham que, na verdade, estou me omitindo.

9
O emprego do acento indicativo de crase está de acordo 
com a norma-padrão em:
(A) O escritor de novelas não escolhe seus personagens 

à esmo.
(B) A audiência de uma novela se constrói no dia à dia.
(C) Uma boa história pode ser escrita imediatamente ou à 

prazo.
(D) Devido à interferências do público, pode haver mu-

danças na trama.
(E) O novelista ficou aliviado quando entregou a sinopse 

à emissora.

10
A palavra que precisa ser acentuada graficamente para 
estar correta quanto às normas em vigor está destacada 
na seguinte frase:
(A) Todo escritor de novela tem o desejo de criar um per-

sonagem inesquecível.
(B) Os telespectadores veem as novelas como um espe-

lho da realidade.
(C) Alguns novelistas gostam de superpor temas sociais 

com temas políticos.
(D) Para decorar o texto antes de gravar, cada ator rele 

sua fala várias vezes.
(E) Alguns atores de novela constroem seus persona-

gens fazendo pesquisa.

RASCUNHO
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MATEMÁTICA III

11
Num quadrado ABCD, de lado 3 cm, prolonga-se AB, na 
direção de A para B, até um ponto P, tal que BP = 3 AB. 
Em seguida, prolonga-se o lado BC, de B para C, até o 
ponto Q, tal que CQ = 3 BC. Do mesmo modo, prolongam-
-se os lados CD e DA, respectivamente, até os pontos R e 
S, conforme a Figura a seguir. 

A
3 cm

B

CD
R

S

P

Q

O perímetro, em cm, do quadrilátero PQRS será igual a
(A) 12
(B) 30
(C) 36
(D) 48
(E) 60

12
Aldo vai a um banco sacar R$ 2.700,00. Ele pede uma 
certa quantidade, maior que zero, de notas de R$ 10,00, 
e 20 vezes essa quantidade de notas de R$ 20,00. O res-
tante do dinheiro é dado em notas de R$ 50,00.
Quantas notas de R$ 50,00 Aldo sacou do banco?
(A) 12
(B) 13
(C) 14
(D) 15
(E) 16

13
Um jogador de futebol profissional treina cobrança de pê-
naltis após o treino coletivo, visando a alcançar uma meta 
de 96% de aproveitamento. Ele cobrou 20 penalidades 
com aproveitamento de 95%.
Quantos pênaltis deve cobrar ainda, no mínimo, para que 
atinja exatamente a meta desejada?
(A)   1
(B)   3
(C)   4
(D)   5
(E) 10

14
Um quadrado foi dividido em 5 retângulos de mesma área, 
conforme a Figura a seguir:

10 cm

5

21

4

3

Da Figura, tem-se ainda que um dos lados do retângulo 5 
mede 10 cm.
A área do retângulo 3 vale
(A)   80
(B) 100
(C) 120
(D) 150
(E) 200

15
Aldo aplicou R$ 7.000,00 por um tempo numa caderneta 
de poupança e recebeu um total de R$ 1.750,00 de juros. 
No mesmo dia em que Aldo fez a aplicação, Baldo apli-
cou, na mesma poupança, uma certa quantia que rendeu 
R$ 1.375,00 de juros no mesmo período de tempo da apli-
cação de Aldo.
Quanto, em reais, Baldo aplicou na poupança?
(A) 5.500
(B) 5.000
(C) 6.500
(D) 6.000
(E) 4.500

16
Num curso de utilização de um software que edita ima-
gens, todos os alunos abrem uma mesma imagem, e o 
professor pede que apliquem uma ampliação de 25% 
como primeiro exercício. Como o resultado não foi o satis-
fatório, o professor pediu que todos aplicassem uma redu-
ção de 20% na imagem ampliada. Como Aldo tinha certa 
experiência com o programa, desfez a ampliação de 25%.
Para obter o mesmo resultado que os demais alunos, 
após desfazer a ampliação, Aldo deve
(A) fazer uma ampliação de 5%
(B) fazer uma redução de 5%
(C) fazer uma ampliação de 10%
(D) fazer uma redução de 10%
(E) deixar a imagem como está.
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17
Colocar uma barra sobre o período é uma das formas de 
representar uma dízima periódica: 0,3  0,333...
A expressão 0,4  0,16 é igual a

(A)
51

100

(B) 
511

1000

(C) 
11
18

(D)
14
15

(E)
5
9

18
Baldo usa uma calculadora que ignora todos os 

valores após a primeira casa decimal no resultado 

de cada operação realizada. Desse modo, quando 

Baldo faz 4
3  x 6

5 , a calculadora mostra o resultado de 

1,3 x 1,2  1,5. Portanto, há um erro no valor final de 

0,1, pois  4
3  x 6

5   24
15  1,6.

Qual o erro da calculadora de Baldo para a expressão 

((10
3 ) x (10

3 )) x 9?

(A) 0
(B) 1,3
(C) 1,5
(D) 2,8
(E) 3,3

19
Num laboratório de testes de combustível, uma mistura de 
X gramas a y% de álcool significa que y% dos X gramas 
da mistura é de álcool, e o restante, de gasolina. Um en-
genheiro está trabalhando com 3 misturas:

• Mistura A: 40g a 10% de álcool
• Mistura B: 50g a 20% de álcool
• Mistura C: 50g a 30% de álcool

Usando porções dessas misturas, ele elabora uma mistu-
ra de 60g a 25% de álcool, e o restante das misturas ele 
junta em um frasco.
A taxa percentual de álcool da mistura formada no frasco 
onde ele despejou os restos é de
(A) 16,5%
(B) 17,5%
(C) 18%
(D) 22,5%
(E) 25%

20
Para montar uma fração, deve-se escolher, aleatoriamen-
te, o numerador no conjunto N 1,3,7,10 e o denomina-
dor no conjunto D 2,5,6,35.
Qual a probabilidade de que essa fração represente um 
número menor do que 1(um)?
(A) 50%
(B) 56,25%
(C) 25%
(D) 75%
(E) 87,5%

RASCUNHO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21
A Tabela abaixo apresenta o relatório sintetizado, com a discriminação das despesas de uma empresa nos anos de 2012 
e 2013. Considere que a última linha da Tabela expressa o total das despesas, em cada ano.

Despesas por natureza
2013 2012

Despesas com pessoal (346.154) (314.742)
Depreciação e amortização (69.592) (63.000)
Serviços de fretes, aluguéis (267.996) (240.825)
Materiais aplicados no engarrafamento e requalificação (21.245) (23.473)
Publicidade e propaganda (13.675) (10.112)
Outros (76.986) (78.318)

(795.648) (730.470)

Disponível em: <https://www.liquigas.com.br/wps/wcm/connect/db53a880443c0a4d8711ef8691413afc/orcamento_investimento.
pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-db53a880443c0a4d8711ef8691413afc-kpHXXCY>. Acesso em: 8 abr. 2018. 
Adaptado.

O valor mais próximo do aumento percentual das despesas totais em 2013, na comparação com 2012, é igual a
(A) 8,9% (B) 9,1% (C) 9,3% (D) 9,5% (E) 9,7%

22
Um investidor aplicou uma determinada quantia em um in-
vestimento que proporcionou uma rentabilidade de 100% 
após exatos dois anos de aplicação, no sistema de juros 
compostos.
Considerando-se que nenhum resgate foi realizado nesse 
período, o valor mais próximo da taxa anual equivalente 
proporcionada por esse investimento, nesse sistema de 
juro, é igual a
(A) 40%
(B) 41%
(C) 43%
(D) 45%
(E) 50%
                         
23
Um cliente fez um empréstimo de 200 mil reais, a taxa de 
5% ao mês, no sistema de juros compostos, em jan/2018. 
Após exatos dois meses da data do primeiro empréstimo, 
em mar/2018, ele pegou mais 100 mil reais, mantendo a 
taxa e o sistema de juros. Em abr/2018, exatamente um 
mês após o último empréstimo, liquidou as duas dívidas, 
zerando o seu saldo devedor. 
O valor pago pelo cliente, em milhares de reais, foi de, 
aproximadamente,
(A) 300,0
(B) 325,6
(C) 336,5
(D) 345,0
(E) 347,3

24
Uma empresa fez um contrato no valor de 500 mil reais 
com um fornecedor que lhe ofereceu duas formas de pa-
gamento:

Opção I – Pagar à vista com 10% de desconto, na data 
da assinatura do contrato.
Opção II – Pagar a prazo, em duas parcelas mensais, 
iguais e sucessivas de 250 mil reais cada, com venci-
mentos para 1 e 2 meses, respectivamente, contados a 
partir da assinatura do contrato.

A taxa mensal de juro composto implícita na opção II, 
quando comparada ao valor à vista da opção I, é de, apro-
ximadamente,

(A) 5,0%
(B) 5,8%
(C) 6,5%
(D) 7,3%
(E) 7,8%

Dado
205 14,32

25
A manutenção de estoques implica riscos de investimento 
e de possibilidade de obsolescência em diversos pontos 
da cadeia de suprimentos.
Esses riscos são maiores para o
(A) varejista  
(B) atacadista
(C) fabricante
(D) distribuidor
(E) cliente pessoa física



7

LIQUIGÁS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) IPROVA 4

26
O manuseio de materiais no almoxarifado deve obedecer 
a algumas premissas obrigatórias para o seu bom funcio-
namento.
Dentre essas premissas, NÃO consta a obrigatoriedade 
de
(A) padronização dos equipamentos de manuseio.
(B) fluxo contínuo de produtos proporcionado pelo siste-

ma.
(C) uso o mais intenso possível dos equipamentos.
(D) aproveitamento da força da gravidade, sempre que 

possível.
(E) direcionamento de investimentos para aquisição de 

equipamentos estáticos, como prateleiras e estantes.

27
Em uma empresa, a quantidade de materiais, componen-
tes, produtos acabados e na linha de produção são nor-
malmente mantidos em estoque designado
(A) médio  
(B) básico
(C) regulador
(D) de segurança
(E) em processo

28
A tecnologia de informação e comunicação representa 
oportunidade única para a evolução, simplificação, racio-
nalização e melhoria dos processos de compra, tanto na 
iniciativa privada quanto na esfera pública. 
O uso dessa tecnologia é chamado de 
(A) e-governance
(B) e-commerce
(C) e-auction
(D) e-procurement
(E) e-bidding

29
O mercado varejista tem recorrido cada vez mais ao siste-
ma de compras eletrônicas porque há um(a)
(A) aumento dos custos operacionais
(B) aumento dos riscos financeiros e técnicos 
(C) aumento da eficiência operacional
(D) aumento dos prazos do ciclo de compras
(E) diminuição do nível de serviço ao cliente

30
A legislação brasileira estabelece como dever do Poder 
Público o(a)
(A) gerenciamento do acervo de normas e os procedimen-

tos relativos aos arquivos da administração pública di-
reta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e que 
visem à guarda transitória.

(B) apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento 
científico e à salvaguarda de elementos de prova e in-
formação próprios à gestão documental e à proteção 
de documentos de arquivo.

(C) planejamento, a organização e o controle dos docu-
mentos que integram os arquivos públicos e privados 
das autarquias, fundações, empresas públicas, socie-
dades de economia mista, suas subsidiárias e socie-
dades controladas diretamente pelo poder público.

(D) organização e o controle das normas, regras e proce-
dimentos técnicos, referentes à tramitação e ao tem-
po de guarda transitória dos documentos destinados 
a arquivo, nas empresas públicas de qualquer dos po-
deres da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.

(E) administração das técnicas e das tecnologias referen-
tes ao arquivamento, em meio digitalizado, de docu-
mentos públicos e de documentos privados de inte-
resse público, produzidos e tramitados nas empresas 
públicas e de economia mista.

RASCUNHO

RASCUNHO
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31
A relação de emprego somente ocorre se estão presentes 
os elementos que a caracterizam; sem eles, não se pode 
configurá-la como tal.  
Assim, os elementos que caracterizam o vínculo empre-
gatício estabelecido por essa relação, são o(a)
(A) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; as férias; o 

13o salário; o seguro-desemprego; o salário-família
(B) contrato de trabalho; a pessoa jurídica; a convenção 

coletiva de trabalho; a habitualidade; a pessoalidade
(C) salário; a remuneração; o adicional noturno; a conven-

ção coletiva de trabalho; o aviso-prévio
(D) pessoa física; a continuidade; a subordinação; a one-

rosidade; a pessoalidade
(E) pessoa jurídica; o empregado; a impessoalidade; a 

descontinuidade; a onerosidade

32
Por férias anuais entende-se um certo número de dias 
consecutivos, durante os quais, a cada ano, o traba-
lhador que cumpriu certas condições de serviço inter-
rompe o seu trabalho, recebendo, não obstante sua 
remuneração.

NASCIMENTO, 2009 apud STUCHI, V. H. N. Prática trabalhista. 
Rio de Janeiro: Forense; 2017, p. 79.

A conversão de 1/3 do período de férias a que o traba-
lhador tem direito, no valor da remuneração que lhe seria 
devida nos dias correspondentes, é considerada
(A) bônus
(B) prêmio
(C) dividendos
(D) gratificação
(E) abono pecuniário

33
O contrato individual de trabalho prevê intervalos que 
são períodos de paralisação das atividades. Esses pe-
ríodos se caracterizam como intrajornada quando ocor-
rem dentro da mesma jornada de trabalho e interjorna-
da quando ocorrem entre as jornadas de trabalho. 

STUCHI, V. H. N. Prática Trabalhista. Rio de Janeiro: Forense. 
2017.

Um trabalhador, que exerce suas atividades no período 
interjornadas, encerrou sua primeira jornada de trabalho 
às 7 horas.
Considerando-se o número mínimo de horas consecuti-
vas a que ele tem direito para descanso, a sua segunda 
jornada deverá ter início às
(A) 10 horas
(B) 12 horas
(C) 14 horas
(D) 18 horas
(E) 22 horas

34
A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) será 
obrigatoriamente apresentada, contra recibo, pelo traba-
lhador ao empregador que o admitir, para que nela se 
anotem, especificamente, a data de admissão, a remu-
neração e, caso existam, as condições especiais de tra-
balho. 
Há, ainda, outras anotações necessárias que devem ser 
feitas
(A) a qualquer tempo, por decisão do empregador, para 

efetuar quaisquer anotações desabonadoras à condu-
ta do empregado que tiverem sido objeto de sanção 
disciplinar.

(B) por ordem da Justiça do Trabalho, para efetuar anota-
ções das sanções disciplinares que recebe o empre-
gado quando infringe as normas internas da empresa.

(C) nas datas de suspensão do contrato de trabalho, a 
cada convenção coletiva de trabalho, para registro 
dos direitos garantidos pelas cláusulas sociais e no 
caso de rescisão contratual.

(D) anualmente, por ordem do Ministério do Trabalho, 
para registro dos exames periódicos, férias e promo-
ções, nas datas de dissídio e nos acordos coletivos de 
trabalho.

(E) na data-base, a qualquer tempo, por solicitação do 
trabalhador, no caso de rescisão contratual ou neces-
sidade de comprovação perante a Previdência Social.

35
De acordo com a legislação trabalhista vigente no país, 
a hora do trabalho diurno difere da hora do trabalho no-
turno. Considera-se como trabalho noturno aquele exe-
cutado 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 pe-
ríodo diurno recebem R$ 2.000,00 de salário, qual deverá 
ser, no 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$ 2.500,00
(E) R$ 2.600,00

36
Dispõe a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que 
o empregado que cumprir um período de anos de servi-
ço na mesma empresa não poderá ser despedido senão 
por motivo de falta grave ou circunstância de força maior, 
devidamente comprovadas, considerando-se como anos 
de serviço todo o tempo em que o empregado esteja à 
disposição do empregador.
Dessa forma, quantos anos de serviço prestados na mes-
ma empresa, nas condições acima descritas, garantem 
ao empregado esse direito?
(A) 5  (B) 10 (C) 15 (D) 18 (E) 20 
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37
Como medida preventiva da Medicina do Trabalho, o 
exame médico por conta do empregador é obrigató-
rio. Nesse sentido, o Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO), que é de responsabili-
dade do empregador, tem caráter de prevenção, ras-
treamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde 
relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclí-
nica, além da constatação da existência de casos de 
doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde 
dos trabalhadores. 

Segurança e Medicina do Trabalho. Manuais de Legislação. 
São Paulo: Atlas, 2018.

Quando da contratação de trabalhadores, conforme pre-
visto nesse programa, é obrigatório que, antes de assu-
mirem suas atividades, esses contratados sejam submeti-
dos a exame médico
(A) periódico 
(B) admissional
(C) demissional
(D) de retorno ao trabalho
(E) de mudança de função

38
Um imposto que incide sobre todas as etapas intermediá-
rias dos processos produtivo e/ou de comercialização de 
determinado bem, da origem até o consumidor final, in-
fluindo na composição de seu custo e, em consequência, 
na fixação de seu preço de venda é denominado imposto 
(A) indireto
(B) cumulativo
(C) progressivo
(D) proporcional
(E) não cumulativo

39
Um dos princípios relacionados à elaboração de orça-
mentos é o das expectativas realistas. 
A aplicação desse princípio está diretamente relacionada à 
(A) consideração do custo-benefício do detalhamento
(B) disposição para empregar esforços intensos
(C) observância do calendário de elaboração
(D) não inclusão de oportunidades não previstas
(E) não consideração de metas extremas

40
Um dos passos iniciais para a elaboração dos orçamentos 
nas empresas é a elaboração do orçamento de vendas, 
o qual pode apresentar restrições de caráter interno e/ou 
externo. 
Uma das restrições ao orçamento de vendas que está 
fora do controle da administração de uma entidade é a
(A) inadequação da estrutura administrativa 
(B) insuficiência da capacidade produtiva  
(C) insuficiência de capital de giro
(D) precariedade do mercado fornecedor 
(E) inabilitação do pessoal interno 

RASCUNHO


