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Função: Auxiliar Departamento Pessoal
Português
1-Qual das alternativas apresenta somente palavras ortograficamente corretas?
a) Enxer, xará, excesso, enchurrada
b) Xará, encher, enxurrada, esdrúxula
c) Chará, taxativo, esdrúxula, mexer
d) Xará, mecher, excesso, enxurrada
2-Marque a alternativa que apresenta concordância verbal de acordo com a norma padrão da
língua portuguesa.
a) Fazem três anos que me mudei para São Paulo.
b) Cada um de nós temos uma parcela de culpa.
c) Apenas 30% dos estudantes respondeu a questão corretamente.
d) Há provas de que ele é o culpado do crime.
3-Leia a tirinha a seguir e as interpretações abaixo. Depois, assinale a alternativa correta.

I. A mãe de Magali (no terceiro quadro) não gosta de ler para a filha dormir.
II. As histórias de dormir dos personagens são escolhidas de acordo com cada uma de suas
personalidades.
III. O efeito de humor é causado porque geralmente se lê contos de fada para crianças dormirem,
e no último quadrinho a mãe lê uma receita culinária para a filha.
IV. Magali não tem livros de contos de fada e sua mãe improvisa a história de dormir com um livro
de receitas.
a) As alternativas II e III estão corretas.
b) Todas as alternativas estão corretas.
c) Apenas a alternativa II está correta.
d) Apenas II e III interpretam a tirinha corretamente.

Leia o trecho a seguir da obra “Isso Ninguém Me Tira”, da autora Ana Maria Machado, para
responder às questões 4 e 5.
“No começo a gente nem sabia muita coisa. Ela só falava nele como "o menino do sinal". Porque
ele tem um sinal incrível no rosto, uma pinta bem pretinha, pouquinho acima do lado esquerdo da
boca. E tem cabelo preto bem liso, comprido, sempre caindo na cara, e ele tem que jogar para
trás com um gesto lindo da cabeça, que ele faz toda hora. E o nariz? Sabe o que é perfeito? Pois
é, o dele é. Retinho, nem grande nem pequeno, parece desenhado. Nunca vi igual. Os olhos são
meio rasgados, mas grandes. E bem pretos.”
4-As palavras sublinhadas pertencem a qual classe de palavras?
a) Substantivo
b) Preposição
c) Advérbio
d) Adjetivo
5-No trecho “Ela só falava nele como "o menino do sinal".”, qual palavra não é um sinônimo de
“sinal”, de acordo com o contexto?
a) Marca
b) Traço
c) Pinta
d) Mancha
6-Leia o trecho a seguir do conto “Defenestração”, de Luís Fernando Veríssimo. Em seguida,
assinale a alternativa incorreta.
“(...) Um dia, finalmente, procurei no dicionário. E aí está o Aurelião que não me deixa
mentir. “Defenestração” vem do francês “defenestration”. Substantivo feminino. Ato de
atirar alguém ou algo pela janela. (...) Na lua-de-mel, numa suíte matrimonial no 17º andar.
- Querida…
- Mmmm?
- Há uma coisa que eu preciso lhe dizer…
- Fala, amor.
- Sou um defenestrador.
E a noiva, em sua inocência, caminha para a cama:
- Estou pronta para experimentar tudo com você. Tudo!
Uma multidão cerca o homem que acaba de cair na calçada. Entre gemidos, ele aponta
para cima e balbucia:
- Fui defenestrado…
Alguém comenta:
- Coitado. E depois ainda atiraram ele pela janela!”
a) O conto não teria o mesmo efeito humorístico se o significado de “defenestrar” tivesse sido
omitido no conto.
b) No final, há a conclusão de que as pessoas não conhecem o significado da palavra
“defenestrar”.
c) Não faria diferença para a compreensão do conto se o significado de “defenestrar” não fosse
revelado anteriormente.
d) O efeito humorístico do conto só teria sentido se o leitor já soubesse anteriormente o que é
“defenestrar”.

7-Assinale a alternativa que apresente concordância nominal de acordo com a norma padrão
culta.
a) Os arquivos seguem anexos no final desse e-mail.
b) As taxas são inclusos no valor total do serviço.
c) As pizzas foram feitas por elas mesmo.
d) Depois do argumento, ela foi obrigado a concordar.
8-Selecione a alternativa em que o uso da vírgula está correto.
a) Ribeirão Preto 20 de agosto de 1989.
b) O doutor, está aguardando em seu consultório.
c) Paola, a filha mais velha, está estudando medicina no exterior.
d) Mas, não é apenas esse o problema.
9-Analise atentamente os grupos de palavras I, II e III e assinale a alternativa correta.
I. Família, ganância, incrível, ciência
II. Câmara, juízo, ciúme, incrível
III. Equilíbrio, ganância, ofício, família
a) I e II apresentam apenas palavras paroxítonas.
b) I, II e III apresentam palavras com o mesmo número de sílabas.
c) A alternativa III apresenta somente proparoxítonas.
d) II e III apresentam palavras paroxítonas.
10-Leia os trechos I, II, III e IV e assinale a alternativa que classifica as figuras de linguagem
presentes nos textos corretamente.
I. "(...) como não encontro/nenhum dos meus namorados/que as francesas conquistaram,/e que
beberam todo o uísque/existente no Brasil" (Carlos Drummond de Andrade)
II. "Você, Macabéa, é um cabelo na sopa. Não dá vontade de comer." (Clarice Lispector)
III. Segurou delicadamente a asa da xícara.
IV. "É preciso casar João/é preciso suportar Antônio/é preciso odiar Melquíades,/é preciso
substituir nós todos." (Carlos Drummond de Andrade)
a) Todos os trechos apresentam metáforas.
b) As figuras de linguagem presentes nos trechos I, II, III e IV são, respectivamente: metáfora,
catacrese, hipérbole e anáfora.
c) Os trechos I e III apresentam metáforas, enquanto os trechos II e IV, apresentam a figura de
linguagem ironia.
d) As figuras de linguagem presentes nos trechos I, II, III e IV são, respectivamente: hipérbole,
metáfora, catacrese e anáfora.

Conhecimentos Gerais
11-Qual o Regime Jurídico adotado pelo Município de Queluz/SP, previsto no Capitulo VIII da Lei
Orgânica do Município?
a) Regime Celetista;
b) Regime Misto;
c) Regime Próprio;
d) Regime Estatutário.

12-Assinale a alternativa incorreta no que dispõe a Lei Orgânica do Município de Queluz/SP:
a) As sessões da Câmara, só poderão ser abertas pelo Presidente da Câmara Municipal ou pelo
seu substituto, com a presença de, no mínimo 1/3 (um terço) dos seus membros;
b) Qualquer componente da Mesa poderá ser destituído, justificadamente, respeitado o direito de
defesa prévia, pelo voto 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Municipal, quando faltoso,
omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições, elegendo-se outro vereador para
completar o mandato;
c) A eleição para renovação da Mesa da Câmara Municipal realizar-se-á em dezembro do ano do
encerramento do anuênio legislativo, em sessão especial convocada pelo Presidente da Câmara;
d) O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da Câmara Municipal, eleito para um mandato
de quatro anos, na forma estabelecida pela Constituição Federal.
13-O Vereador poderá licenciar-se, assinale a alternativa incorreta:
a) Para desempenhar missões temporárias de caráter cultural e de interesse do Município;
b) Por motivos de doença, devidamente comprovados, ou em licença gestante ou paternidade;
c) Para tratar de interesses públicos, sem prazo estipulado, podendo voltar a exercer o seu
mandato assim que deferido pelo Presidente da Câmara;
d) Todas as alternativas estão incorretas.
14-Sobre as Emendas à Lei Orgânica do Município de Queluz/SP, é correto afirmar que:
a) A proposta de emenda à Lei Orgânica será discutida e votada em quatro turnos de discussão e
votação, com interstício mínimo de dez dias, considerando-se aprovada quando obtiver, em
ambos, dois terços dos votos dos membros da Câmara;
b) A emenda à Lei Orgânica Municipal será promulgada pela Mesa da Câmara com o respectivo
número de ordem;
c) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada poderá ser objeto de nova proposta da
mesma sessão legislativa;
d) Todas as alternativas estão corretas.
15-Foi com justificado incômodo e fúria que Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso reagiram ao
racismo explícito de que foram alvo seus dois filhos adotivos em um restaurante localizado:
a) na Alemanha.
b) em Portugal.
c) na França.
d) na Itália.
16-Escritora que morreu em abril de 2022, aos 98 anos, em São Paulo. Ícone da literatura
brasileira, ela era integrante da Academia Brasileira de Letras desde a década de 80 e já recebeu
os prêmios Camões e Jabuti. São suas principais obras:O Cacto Vermelho, contos, 1949. Ciranda
de Pedra, romance, 1954. Histórias do Desencontro, contos, 1958. Verão no Aquário, romance.
Trata-se de:
a) Cecília Meireles.
b) Clarice Lispector.
c) Cora Coralina.
d) Lygia Fagundes Teles.
17-Os escorpiões que habitam no meio urbano se alimentam principalmente de baratas, portanto,
são comuns em locais com acúmulo de lixo. São animais que não atacam, mas se defendem
quando ameaçados. Para evitar encontros indesejados, é importante, segundo Ministério da
Saúde:
I. Manter lixos bem fechados para evitar baratas, moscas e outros insetos que sejam alimento dos
escorpiões;

II. Manter jardins e quintais limpos. Evitar acúmulo de entulhos, folhas secas, lixo doméstico e
materiais de construção nas proximidades das residências;
III. Em casas e apartamentos, utilizar soleiras nas portas e janelas, telas em ralos do chão, pias e
tanques;
IV. Afastar camas e berços das paredes;
V. Evitar que roupas de cama e mosquiteiros encostem no chão.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e IV.
b) II, III, IV e V.
c) I, II, III e IV.
d) todas afirmativas estão corretas.
18-Sobre informática, assinale a afirmativa INCORRETA:
a) Na memória principal do computador estão presentes as partes dos programas e dos dados
que estão sendo processados naquele momento.
b) No menu "Inserir do Excel" temos várias opções como: linha; coluna; função e tela inteira.
c) Ѕãо rесurѕоѕ dо Wоrd, dentre outros: crіаçãо аutоmátіса dе lіѕtаѕ numеrаdаѕ; bоrdаѕ ѕіmрlеѕ
оu duрlаѕ аutоmátісаѕ; vеrіfісаçãо ortоgráfіса ао dіgіtаr.
d) A barra de títulos, no Windows, identifica o título da aplicação que está ativa no momento.
19-Assinale a afirmativa INCORRETA sobre o Windows:
a) A partir do Menu Iniciar do Windows é possível acessar documentos ou arquivos mais
recentemente acessados no computador.
b) Os conhecidos Botões de Inicialização Rápida de aplicativos do Windows normalmente ficam
contidos na Barra de Tarefas.
c) Um arquivo já restaurado anteriormente da Lixeira do Windows não pode ser mais excluído do
computador e enviado novamente à Lixeira.
d) Por meio do programa Gerenciador de Tarefas do Windows é possível acompanhar o
desempenho do computador.
20-Considerando o MS-WORD a palavra “CONCURSO” apresenta qual efeito de fonte?
a) Negrito.
b) Itálico.
c) Sobrescrito
d) Tachado

Conhecimentos Específicos
21-A fórmula {[(A+D÷2)×100]÷EM}, em que A = admissões de pessoal, D = desligamentos de
pessoal e EM = efetivo médio dentro do período considerado para A e D, refere-se ao Índice de
a) Rotatividade de pessoal;
b) Absenteísmo;
c) Efetivo de pessoal;
d) Desligamento;
22-A doutrina ética que se justifica na máxima “faça o máximo de bem para o maior número de
pessoas” é a:
a) finalista;
b) utilitarista;
c) relativista;
d) fundamentalista;

23-Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito
a férias, na seguinte proporção:
I.30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes;
II.26 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas;
III.18 dias corridos, quando houver tido de 16 a 22 faltas;
IV.12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas.
a) As afirmativas I, II e IV estão corretas;
b) As afirmativas II, III e IV estão incorretas;
c) As afirmativas I e III estão incorretas;
d) As afirmativas I e IV estão corretas.
24-Entre duas jornadas de trabalho para trabalhadores regidos pelo Regime Celetista (CLT)
haverá um período mínimo de quantas horas consecutivas para descanso:
a) 16 horas;
b) 8 horas;
c) 12 horas;
d) 11 horas.
25-O trabalho noturno tem remuneração diferenciada da remuneração do trabalho diurno. Com
relação ao cálculo da remuneração do trabalho noturno podemos afirmar:
a) O trabalho noturno será computado como 58 minutos e 30 segundos;
b) O acréscimo na remuneração do trabalho diurno será de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a
hora diurna;
c) Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos e noturnos, aplica-se
às horas de trabalho noturno 20% (vinte por cento) de acréscimo sobre a hora diurna.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
26-Um funcionário público que esteja exposto a um nível alto de insalubridade tem direito ao
recebimento do adicional previsto em Lei. Caso o trabalhador tenha direito ao adicional de
insalubridade nível máximo, ele fará jus ao recebimento de:
a) 20% do seu salário base;
b) 20% do salário-mínimo regional;
c) 40% do seu salário base;
d) 40% do salário-mínimo regional.
27-As pessoas obrigadas a apresentar a Dirf deverão informar, além dos beneficiários cujos
rendimentos tenham sofrido retenção de IRRF, CSLL, PIS ou Cofins, todos os beneficiários de
rendimentos, ainda que não tenham sofrido retenção na fonte do imposto sobre a renda:
I. do trabalho assalariado, quando o valor pago durante o ano-calendário for igual ou superior a
R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos), inclusive
o décimo terceiro salário;
II. do trabalho sem vínculo empregatício, de aluguéis e de royalties, quando o valor pago durante
o ano-calendário for superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), ainda que não tenham sido objeto de
retenção na fonte do imposto sobre a renda;
III. de previdência complementar e de planos de seguros de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência – Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), pagos durante o ano-calendário, ainda
que não tenham sido objeto de retenção na fonte do imposto sobre a renda;
a) As alternativas I e III estão incorretas;
b) As alternativas II e III estão corretas;
c) As alternativas I e II estão incorretas;
d) Todas as alternativas estão corretas.

28-A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas
do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou
Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho, é certo afirmar que:
I. É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessadas requererem
ao Ministério do Trabalho a realização de perícia em estabelecimento ou setor deste, com o
objetivo de implementar a insalubridade;
II. Arguida em juízo insalubridade ou periculosidade, seja por empregado, seja por Sindicato em
favor de grupo de associado, o juiz designará perito habilitado na forma deste artigo, e, onde não
houver, não requisitará perícia ao órgão competente do Ministério do Trabalho, devendo a perícia
ser paga pelo empregado;
III. A realização de perícia em estabelecimento ou setor prejudica a ação fiscalizadora do
Ministério do Trabalho, nem a realização ex officio da perícia.
a) As alternativas I e II estão corretas;
b) As alternativas II e III estão corretas;
c) Todas as alternativas estão corretas;
d) Todas as alternativas estão incorretas.
29-É correto afirmar sobre a folha de pagamento:
a) As informações para elaboração da folha de pagamento são enviadas ao Setor de Recursos
Humanos apenas para que o setor realize os lançamentos no sistema de crédito bancário;
b) As faltas justificadas são lançadas na folha de pagamento e descontadas dos servidores
públicos;
c) A elaboração do cálculo da folha é uma obrigação legal das empresas, sejam elas privadas ou
públicas, que contratam por meio da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT(artigos 464 e 225
do Decreto 3048/1999).
d) Remuneração é o pagamento efetuado ao trabalhador pelos seus serviços e pelo tempo
trabalhado à disposição do empregador. Integram o salário a importância fixa estipulada, as
gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador.
30-Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na Carteira de
Trabalho e Previdência Social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o
pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecidos na CLT. Assinale a
alternativa incorreta.
a) O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou forma de
dissolução do contrato, deve ter especificada a natureza de cada parcela paga ao empregado e
discriminado o seu valor, sendo válida a quitação, apenas, relativamente às mesmas parcelas;
b) A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção
contratual aos órgãos competentes bem como o pagamento dos valores constantes do
instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até trinta dias contados a
partir do término do contrato;
c) A anotação da extinção do contrato na Carteira de Trabalho e Previdência Social é documento
hábil para requerer o benefício do seguro-desemprego e a movimentação da conta vinculada no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nas hipóteses legais, desde que a comunicação
prevista no caput deste artigo tenha sido realizada;
d) As dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins,
não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de
convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação.

