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17 de fevereiro de 2019

COORDENADOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha,
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores,
executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. 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 conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.
PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto a seguir servirá de base para as questões
01 e 02:

QUESTÃO 01
A finalidade do texto é:

A grande árvore e o bambu

A) Mostrar de forma científica a diferença entre o bambu e
as outras árvores;
B) Apresentar, em forma de artigo de opinião, a
importância de nos adequarmos às situações da vida;
C) Apresentar, através de um texto reflexivo, a
necessidade de sermos humildes e aceitarmos as
adversidades, adaptando-nos às circunstâncias a fim de
vencermos os infortúnios;
D) Informar sobre a fisiologia e a vida útil das árvores.

O mestre e seu jovem discípulo caminhavam em
silêncio pela estrada que ligava o templo ao vilarejo. Na
noite anterior uma forte tempestade havia caído na região
e havia muitas folhas e galhos espalhados pelo caminho.
A certa altura, os dois foram obrigados a saltar o tronco
de uma grande árvore que havia tombado e expunha um
emaranhado de raízes retorcidas.
– Há certas coisas que não compreendo – disse o
discípulo. – Como é possível que uma árvore tão forte,
com raízes assim robustas, tombe por causa da
tempestade, enquanto outras plantas frágeis continuam
de pé?
O mestre parou de caminhar e olhou ao seu redor,
como se procurasse alguma coisa. Depois de instantes,
disse ao discípulo:
– Vê aquela moita de bambus ali adiante, na
margem do caminho?
– Sim!
– Durante as grandes tempestades, as varas do
bambu se agitam de um lado para o outro, chegam quase
a tocar o chão. Elas se submetem à força dos ventos, mas,
quando a tormenta passa, estão novamente como sempre
estiveram, firmes e intactas, como se nada tivesse
acontecido.
O discípulo contemplou a moita a alguns metros de
distância. Por um instante, lembrou-se das pescarias que
fazia quando criança, usando uma fina vara de bambu.
Lembrou-se de como a vara vergava, sem jamais quebrar,
quando um peixe grande abocanhava a isca.
O mestre continuou:
– Já a árvore que acabamos de saltar não resistiu à
tempestade porque seu tronco, grosso e rígido, era
incapaz de se curvar. Ao longo de toda a sua vida, ela veio
resistindo, imóvel, às tempestades violentas, perdendo
muitas folhas e galhos. Até que, um dia, não pôde suportar
seu próprio peso e sucumbiu.
O discípulo, já habituado com as parábolas do
mestre, permaneceu em silêncio, aguardando o
ensinamento que estava por vir.
– Assim também é com os homens – prosseguiu o
mestre.
– Há os que procuram resistir às tormentas da vida
e se enrijecem, se agarram com todas as forças ao que
conhecem, recusam-se a mudar. E há os que aceitam as
adversidades, adaptam-se às circunstâncias e sofrem
mudanças, mas continuam inteiros.
‘‘Os primeiros temem as tempestades, mas não
conseguem evitá-las. Os segundos sabem que as
tempestades são inevitáveis, mas não as temem’’

QUESTÃO 02
Observe as informações acerca do texto, julgando-as
certas (C) ou erradas (E):
( ) No primeiro parágrafo do texto predomina uma
sequência narrativa;
( ) “Durante as grandes tempestades, as varas do bambu
se agitam de um lado para o outro, chegam quase a
tocar o chão.” No trecho há período simples;
( ) “Há os que procuram resistir às tormentas da vida e
se enrijecem”. A palavra destacada “os”, no contexto,
é classificada morfologicamente como pronome;
( ) “...estão novamente como sempre estiveram, firmes
e intactas”. A palavra destacada “como” é uma
conjunção adverbial conformativa.
A sequência correta de cima para baixo é:
A) C, C, E, C;
B) C, E, C, C;
C) E, E, C, C;
D) C, E, C, E.

(http://sucessocoach.com.br/a-grande-arvore-e-o-bambu/)
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Leia o poema para responder às questões 03 e 04:
QUADRILHA
João amava Teresa que amava Raimundo
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili
que não amava ninguém.
João foi pra os Estados Unidos, Teresa para o convento,
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes
que não tinha entrado na história.

Carlos Drummond de Andrade

QUESTÃO 03
O elemento coesivo “que” repetido várias vezes na primeira parte do poema, pode ser classificado como:
A) Conjunção integrante;
B) Pronome relativo;
C) Conjunção coordenada explicativa;
D) Conjunção subordinativa causal.
QUESTÃO 04
As vírgulas na segunda parte do poema são usadas para:
A) Separar
B) Separar
C) Separar
D) Separar

orações
orações
orações
orações

coordenadas assindéticas;
coordenadas sindéticas adversativas;
intercaladas;
subordinadas adjetivas explicativas.

QUESTÃO 05
Analise as informações sobre alguns conteúdos da Gramática Normativa:
I. Na frase: “Não sabemos o porque de tanta violência na cidade”, a palavra destacada está escrita corretamente;
II. A palavra têm, 3ª pessoa do plural, a forma verbal pôde, na 3ª pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo
e o verbo pôr são exemplos de palavras que não perderam o acento diferencial após a reforma ortográfica;
III. Em um texto há o predomínio da função conativa quando o objetivo é persuadir o leitor. Tal função está centralizada
no receptor;
IV. Na frase “Batiam oito horas quando ele acordou”, a concordância verbal está correta.
Assinale a opção correta:
A) Somente I e III são verdadeiras;
B) Somente III e IV são verdadeiras;
C) Todas são verdadeiras;
D) Somente II, III e IV são verdadeiras.
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RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
QUESTÃO 06
Observe a proposição:
“Leonardo fica triste se e somente se Mariana chorar.”
Se representarmos a primeira parte da proposição composta por “p” e a segunda parte da proposição por “q”, então outra
forma de representar a proposição acima destacada é:
A) p ↔ q;
B) p → q;
C) ~p → q;
D) p ← q.
QUESTÃO 07
Se A = {0, 2, 4, 6, 8}; B = {0, 1, 2, 3, 4}; C = {3, 5, 6, 7}, o resultado de: (A – B) ∪ (C – A) é:
A) {3,
B) {3,
C) {0,
D) {3,

5,
5,
3,
5,

6};
6, 8};
5, 6, 7, 8};
6, 7, 8}.

QUESTÃO 08
Marque a alternativa correta da negativa da proposição:
“João é marinheiro e Célia é contadora.”
A) João
B) João
C) João
D) João

é marinheiro e Célia não é contadora;
é marinheiro ou Célia não é contadora;
não é marinheiro ou Célia não é contadora;
não é marinheiro e Célia não é contadora.

QUESTÃO 09
Marque a alternativa correta com relação aos valores de x e y que tornam a sequência numérica constante.
(x + y; 2y; x + 2)
A) x
B) x
C) x
D) x

=
=
=
=

0
1
1
2

e
e
e
e

y
y
y
y

=
=
=
=

0;
1;
2;
2.

QUESTÃO 10
A senhora Solange adora fazer charadas e certo dia uma amiga perguntou sobre a idade de suas filhas.
Solange respondeu que:
I. Ana é a mais velha e tem a idade de Carla mais metade da idade de Beatriz;
II. Beatriz e Carla tem juntas 22 anos;
III. Daniele e Carla tem juntas 18 anos;
IV. Daniele terá daqui a 5 anos 13 anos.
Sabendo disso qual, a soma das idades das quatro filhas de Dona Solange?
A) 36;
B) 38;
C) 42;
D) 46.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
De acordo com o Art. 1º da lei 8.212/1991, a Seguridade
Social compreende um conjunto integrado de ações de
iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado
a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à
assistência social. Assinale a opção que NÃO corresponde
aos princípios constitucionais definidos no parágrafo único
da mesma lei:

QUESTÃO 14
Em se tratando do Art. 7º da lei 8.036/11 de maio de 1990,
é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal:
I.

Centralizar os recursos do FGTS, manter e controlar as
contas vinculadas e emitir, regularmente, os extratos
individuais correspondentes às contas vinculadas e
participar da rede arrecadadora dos recursos do FGTS.
II. Analisar
atos
normativos
referentes
aos
procedimentos
administrativo-operacionais
dos
bancos depositários, dos agentes financeiros, dos
empregadores e dos trabalhadores, integrantes do
sistema do FGTS.
III. Elaborar as contas do FGTS, encaminhando-as ao
Ministério das Cidades.
IV. Definir os procedimentos operacionais necessários à
execução dos programas de habitação popular,
saneamento básico e infraestrutura urbana,
estabelecidos pelo Conselho Curador com base nas
normas e diretrizes de aplicação elaboradas pelo
Ministério da Ação Social;

A) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços
às populações urbanas e rurais;
B) Caráter antidemocrático e centralizado da gestão
administrativa sem a participação da comunidade;
C) Diversidade da base de financiamento;
D) Seletividade e distributividade na prestação dos
benefícios e serviços.
QUESTÃO 12
De acordo com o parágrafo único do Art. 11 da lei
8.212/1991, assinale a opção CORRETA em relação às
formas de contribuições sociais:
A) As das empresas, incidentes somente sobre a
remuneração paga;
B) As das empresas, incidentes apenas sobre lucro;
C) As incidentes sobre a receita de concursos de
prognósticos;
D) As das empresas, incidentes apenas sobre faturamento.

Assinale a opção correta:

QUESTÃO 13
Em relação às normas e diretrizes que regem o FGTS,
estabelecidas por um Conselho Curador, composto por
representantes de empregadores, órgãos e entidades
governamentais e trabalhadores, marque a alternativa
CORRETA.

QUESTÃO 15
Preencha a lacuna: “_______ é o conjunto de
equipamentos e programas informatizado destinado à
anotação por meio eletrônico da entrada e saída dos
trabalhadores das empresas, previsto no artigo 74 da
Consolidação das Leis do Trabalho.”
Marque a opção que preenche corretamente esta
definição:

A) I é falso, apenas;
B) II e IV são verdadeiros, apenas;
C) II e III são falsos, apenas;
D) I, III e IV são verdadeiros, apenas.

A) O conselho curador reunir-se-á ordinariamente, a cada
mês, somente por convocação do presidente;
B) As decisões do conselho serão tomadas somente com a
presença de todos os membros;
C) O conselho curador reunir-se-á ordinariamente, a cada
bimestre, por convocação do presidente;
D) Os representantes dos trabalhadores e dos
empregadores e seus respectivos suplentes, terão
mandatos de 4 (quatro) anos, podendo ser
reconduzidos uma única vez.

A) Sistema de Registro Eletrônico de Ponto;
B) Ponto Eletrônico;
C) Sistema de Registro Digital de Ponto;
D) Registro de Folha de Ponto.
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QUESTÃO 16
Em relação aos requisitos do Registro Eletrônico de Ponto,
definidos no Art. 4º da Portaria Nº 1.510, de 21 de agosto
de 2009, marque a opção INCORRETA.

QUESTÃO 19
No que diz respeito ao art. 452-A da lei nº 13.467, de 13
de julho de 2017, referente aos Contratos de Trabalho
Intermitentes da Consolidação das Leis Trabalhista,
analise as assertivas abaixo e assinale a opção CORRETA:

A) Relógio interno de tempo real com precisão mínima de
um minuto por ano com capacidade de funcionamento
ininterrupto por um período mínimo de mil quatrocentos
e quarenta horas na ausência de energia elétrica de
alimentação;
B) Dispor de mecanismo impressor em bobina de papel,
integrado e de uso exclusivo do equipamento, que
permita impressões com durabilidade mínima de cinco
anos;
C) Meio de armazenamento, denominado Memória de
Trabalho - MT, onde ficarão armazenados os dados
necessários à operação do REP;
D) Meio de armazenamento temporário, denominado
Memória Temporária de Registro de Ponto - MTRP,
onde os dados armazenados possam ser apagados ou
alterados, direta ou indiretamente, quando não forem
mais necessários.

I.

O empregador convocará, por qualquer meio de
comunicação eficaz, para a prestação de serviços,
informando qual será a jornada, com, pelo menos,
cinco dias corridos de antecedência.
II. Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de
um dia útil para responder ao chamado, presumindose, no silêncio a recusa.
III. Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a
parte que descumprir, sem justo motivo, pagará à
outra parte, no prazo de quinze dias, multa de 40%
(quarenta por cento) da remuneração que seria
devida, permitida a compensação em igual prazo.
IV. A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação
para fins de trabalho intermitente.
V. O período de inatividade não será considerado tempo
à disposição do empregador, podendo o trabalhador
prestar serviços a outros contratantes.

QUESTÃO 17
De acordo com o parágrafo 6º, Art. 2º da lei 9.715, de 25
de novembro de 1998, assinale a opção que contém a
entidade que compete a obrigação da retenção da
contribuição para o PIS/PASEP:

Estão corretas:
A) I, II e IV, apenas;
B) II e IV, apenas;
C) I, III, IV e V, apenas;
D) II, IV e V, apenas.

A) Caixa Econômica Federal;
B) Secretaria do Tesouro Nacional;
C) Banco Central do Brasil;
D) Secretaria da Fazenda.

QUESTÃO 20
Nas empresas com mais de 200 empregados, é
assegurada a eleição de uma comissão para representálos, com a finalidade de promover-lhes o entendimento
direto com os empregadores. De acordo com o art. 510-B,
da lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, assinale a
alternativa INCORRETA com relação às atribuições da
comissão de representantes dos empregados.

QUESTÃO 18
Em se tratando do art. 8º da lei 9.715, de 25 de novembro
de 1998, na declaração anual do imposto de renda, poderá
ser deduzido:
A) Os pagamentos feitos, no ano-base, referente a
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, não incluindo
despesas provenientes de exames laboratoriais e
serviços radiológicos;
B) Pagamentos feitos a empresas brasileiras, ou
autorizadas a funcionar no País, exceto pagamentos
destinados à cobertura de despesas com hospitalização
e cuidados médicos;
C) Não é necessário que os pagamentos sejam
especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas ou no cadastro de Pessoas Jurídicas, de quem os
recebeu;
D) Os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e
serviços radiológicos.

A) Acompanhar o empregado no momento da contratação
e demissão, a fim de assegurar que o processo aconteça
no tramite legal;
B) Acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas,
previdenciárias e das convenções coletivas e acordos
coletivos de trabalho;
C) Promover o diálogo e o entendimento no ambiente de
trabalho com o fim de prevenir conflitos;
D) Encaminhar reivindicações específicas dos empregados
de seu âmbito de representação.
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QUESTÃO 21
No que trata o Art. 6º da lei 8.036/11, de maio de 1990, é
de competência do Ministério das Cidades, na qualidade
de gestor da aplicação do FGTS:

QUESTÃO 23
O Art. 510-D da lei 13.467, de 13 de julho de 2017, trata
do mandato dos membros da Comissão de Representantes
dos Empregados. Assinale a opção CORRETA com relação
as características do mandato:

A) Praticar todos os atos necessários à gestão da aplicação
do Fundo, de acordo com as diretrizes e programas
estabelecidos pela Caixa Econômica Federal;
B) Submeter à apreciação do Conselho do Ministério das
Cidades as contas do FGTS;
C) Definir as metas a serem alcançadas nos programas de
habitação popular, saneamento básico e infraestrutura
urbana;
D) Acompanhar a execução dos programas de habitação
popular, saneamento básico e infraestrutura urbana,
decorrentes de aplicação de recursos do FGTS,
implementados pelo Ministério das Cidades.

A) O membro que houver exercido a função de
representante dos empregos, na comissão, não poderá
ser candidato no período subsequente;
B) O membro que houver exercido a função de
representante dos empregados na comissão não poderá
ser candidato nos três períodos subsequentes;
C) O mandato de membro de comissão de representantes
dos empregados não implica suspensão ou interrupção
do contrato de trabalho, devendo o empregado
permanecer no exercício de suas funções;
D) Desde o registro da candidatura até dois anos após o
fim do mandato, o membro da comissão de
representantes dos empregados não poderá sofrer
despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não
se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou
financeiro.

QUESTÃO 22
De acordo com o Art. 11 da lei 8.212/1991, o orçamento
da Seguridade Social é composto por receitas da União,
receitas das contribuições sociais e receitas de outras
fontes. Com relação às outras fontes, definidas no Art. 27
da mesma lei, marque V para verdadeiro ou F para falso
para indicar a origem das receitas, e assinale a opção com
a sequência CORRETA:

QUESTÃO 24
De acordo com o Art. 16 da lei 8.213, são beneficiários do
Regime Geral de Previdência Social, na condição de
dependentes do segurado:

( ) As multas, a atualização monetária e os juros
moratórios;
( ) 70% (setenta por cento) dos valores obtidos e
aplicados na forma do parágrafo único do art. 243 da
Constituição Federal;
( ) 60% (sessenta por cento) do resultado dos leilões dos
bens apreendidos pelo Departamento da Receita
Federal;
( ) A remuneração recebida por serviços de arrecadação,
fiscalização e cobrança prestados a empresas do
terceiro setor.

A) O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não
emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos
ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou
mental ou deficiência grave; Os pais e o irmão não
emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos
ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou
mental ou deficiência grave;
B) O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho
emancipado, de qualquer condição, menor de 18 anos
ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou
mental ou deficiência grave; Os pais e o irmão não
emancipado, de qualquer condição, menor de 18 anos
ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou
mental ou deficiência grave;
C) O cônjuge, a companheira, e o filho não emancipado,
de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou
que tenha deficiência intelectual ou mental ou
deficiência grave; Os pais e o irmão, mesmo que
emancipado, de qualquer condição, maior de 21 anos
ou inválido;
D) A companheira, o companheiro e o filho emancipado,
menor de 18 anos ou inválido ou que tenha deficiência
intelectual; Os pais e o irmão não emancipado, de
qualquer condição, menor de 18 anos ou inválido ou
que tenha deficiência intelectual ou mental ou
deficiência grave.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) F, F, F, V;
B) V, F, F, F;
C) V, F, V, F;
D) V, F, F, V.
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QUESTÃO 25
No que diz o art. 65, da lei 8.213, o salário família será
devido mensalmente, ao segurado empregado, inclusive o
doméstico, e ao segurado trabalhador avulso, na
proporção do respectivo número de filhos ou equiparados
nos termos do § 2o do art. 16 desta Lei. Com relação ao
art. 66, da lei 8.213, com os valores atualizados até a
Portaria MF nº 15/2018, o valor da cota do salário família
por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 anos
de idade ou inválido de qualquer idade é:

QUESTÃO 27
De acordo com a forma de pagamento do saldo do imposto
a pagar, Art. 17 da Lei 8.383 de 30 de dezembro de 1991,
é INCORRETO afirmar:
A) O saldo do imposto poderá ser pago em até seis quotas
iguais, mensais e sucessivas, observado que nenhuma
quota será inferior a trinta e cinco BTN e o imposto de
valor inferior a setenta BTN será pago de uma só vez;
B) O saldo do imposto poderá ser pago em até seis quotas
iguais, mensais e sucessivas, observado que a primeira
quota ou quota única será paga no mês de fevereiro do
ano subsequente ao da percepção dos rendimentos;
C) O saldo do imposto poderá ser pago em até seis quotas
iguais, mensais e sucessivas, observado que fica
facultativo ao contribuinte, após o encerramento do
ano-base antecipar o pagamento do imposto ou de
quotas;
D) O saldo do imposto poderá ser pago em até seis quotas
iguais, mensais e sucessivas, observado que as quotas
vencerão no dia vinte e cinco de cada mês.

A) R$ 65,00 para o segurado com remuneração mensal
não superior a R$ 877,67 e R$ 41,71 para o segurado
com remuneração mensal superior a R$ 877,67 e igual
ou inferior a R$ 1.610,77;
B) R$ 45,00 para o segurado com remuneração mensal
não superior a R$ 897,67 e R$ 31,71 para o segurado
com remuneração mensal superior a R$ 897,67 e igual
ou inferior a R$ 1.519,00;
C) R$ 45,00 para o segurado com remuneração mensal
não superior a R$ 877,67 e R$ 31,71 para o segurado
com remuneração mensal superior a R$ 877,67 e igual
ou inferior a R$ 1.319,18;
D) R$ 35,71 para o segurado com remuneração mensal
não superior a R$ 889,67 e R$ 29,97 para o segurado
com remuneração mensal superior a R$ 889,67 e igual
ou inferior a R$ 1.229,45.

QUESTÃO 28
Teletrabalho
é
a
prestação
de
serviços
preponderantemente fora das dependências do
empregador, com a utilização de tecnologias de
informação e de comunicação que, por sua natureza, não
se constituam como trabalho externo. Com relação ao
teletrabalho analise as assertivas abaixo e assinale a opção
CORRETA.

QUESTÃO 26
O PIS-PASEP é constituído pelos valores do Fundo de
Participação do Programa de Integração Social - PIS e do
Fundo Único do Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PASEP, existentes em 30 de junho de
1976 e apurados em balanços. De acordo com o art. 7º do
decreto nº 4.751, de junho de 2003, o PIS/PASEP será
gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado
constituído de sete membros efetivos e suplentes em igual
número, com mandatos de dois anos, designados pelo
Ministro de Estado da Fazenda. Em relação às
competências do Conselho Diretor, no exercício da gestão
PIS/PASEP é INCORRETO afirmar:

I.

Poderá ser realizada a alteração entre regime
presencial e de teletrabalho desde que haja mútuo
acordo entre as partes, registrado em aditivo
contratual.
II. Poderá ser realizada a alteração do regime de
teletrabalho para o presencial por determinação do
empregador, garantido prazo de transição mínimo de
trinta dias, com correspondente registro em aditivo
contratual.
III. O empregado não deverá assinar termo de
responsabilidade, pois não exige o comprometimento
em seguir as instruções fornecidas pelo empregador.
IV. O comparecimento às dependências do empregador
para a realização de atividades específicas que exijam
a presença do empregado no estabelecimento
descaracteriza o regime de teletrabalho.’

A) Ao término de cada exercício financeiro: calcular a
atualização monetária do saldo credor das contas
individuais dos participantes; calcular a incidência de
juros sobre o saldo credor atualizado das mesmas
contas individuais; constituir as provisões e reservas
indispensáveis; levantar o montante das despesas de
administração, apurar e atribuir aos participantes o
resultado líquido adicional das operações realizadas;
B) Promover o levantamento de balancetes mensais;
C) Requisitar da Caixa Econômica Federal as informações
sobre os recursos do Fundo repassados, as aplicações
realizadas e seus respectivos resultados;
D) Resolver os casos omissos, inclusive quanto aos pedidos
de saques de quotas do PIS-PASEP.

Está(ão) correta(s):
A) I e IV, apenas;
B) I, apenas;
C) II e III, apenas;
D) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 29
Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um
período de férias, sem prejuízo da remuneração. Com
relação ao período do gozo de férias do empregado,
presente no Art. 130, decreto-lei nº 1.535, de 15 de abril
de 1977, marque V para verdadeiro ou F para falso para
indicar a origem das receitas, e assinale a opção
CORRETA:
( ) 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado
ao serviço mais de 5 (cinco) vezes;
( ) 12 (doze) dias corridos, quando tiver faltado de 24
(vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas;
( ) 24 (vinte e quatro) dias corridos quando tiver faltado
5 (cinco) a 10 (dez) faltas;
( ) 20 (vinte) dias corridos, quando tiver faltado de 16
(dezesseis) a 22 (vinte e duas) faltas.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, F, F, V;
B) V, V, V, F;
C) F, F, V, F;
D) V, V, F, F.
QUESTÃO 30
A gratificação de natal deverá ser paga ao empregado no
mês de dezembro de cada ano, independentemente de
sua remuneração. Em relação a esta gratificação marque
a alternativa INCORRETA:
A) A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho
será havida como mês integral, para efeito de
recebimento da gratificação;
B) A gratificação será proporcional à extinção dos
contratos a prazo, entre estes incluídos os de safra,
ainda que a relação de emprego haja findado antes de
dezembro;
C) A gratificação será integral na cessação da relação de
emprego resultante da aposentadoria do trabalhador,
ainda que verificada antes de dezembro;
D) A gratificação corresponderá a 1/12 avos da
remuneração devida em dezembro, por mês de serviço,
do ano correspondente.
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