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-

Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
Verifique se este caderno contém 30 questões, numeradas de 1 a 30.
Caso contrário, solicite ao fiscal da sala um outro caderno.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Transcreva, preferencialmente com caneta de tinta preta, as alternativas escolhidas para o
GABARITO OFICIAL, sem cometer rasuras. Não deixe nenhuma em branco.
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- Não haverá tempo adicional para transcrição de respostas ao gabarito oficial.
- Terminada a prova entregue o gabarito oficial e o caderno de questões ao fiscal.
- Poderá ser levado somente o gabarito provisório de respostas.
-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
Concurso Público 01/2022
Cargo: Encarregado do Departamento de Pessoal e Recursos Humanos
PORTUGUÊS

Erro de Português
Oswald de Andrade

Quando o português chegou
Debaixo de uma bruta chuva
Vestiu o índio
Que pena!
Fosse uma manhã de sol
O índio tinha despido
O português
Sobre o poema acima responda às próximas duas questões:
1-Assinale a afirmativa INCORRETA:
a) “Chuva” e “sol” são elementos metafóricos, ou seja, as palavras estão sendo
usadas em sentido denotativo.
b) O poema de Oswald de Andrade retrata uma visão positiva dos indígenas.
c) Os tempos difíceis iniciados a partir do contato entre índios e europeus são
comparados ao ambiente cinzento de um dia de chuva.
d) Se os indígenas estivessem em vantagem em relação ao poderio português,
a situação poderia ser diferente e, tal como uma manhã de sol, eles teriam
subjugado os invasores.
2-Assinale a afirmativa correta:
a) O título “Erro de Português” refere-se ao fato que ao chegar aqui, os
portugueses erraram na data escolhida e se depararam com o mau tempo.
b) O poema mostra a preocupação dos portugueses com os índios ao relatar
que forneceram roupas para os índios.
c) A expressão “Que pena!” remete à situação de muita chuva enfrentada pelos
portugueses.
d) O poema se refere à colonização do Brasil pelos portugueses com uma
linguagem coloquial e cômica.
3-Assinale a afirmativa em que a divisão silábica está correta:
a) sa-í-da; cá-rie, á-gua; cha-lei-ra.
b) i-gua-is; des-ço, ex-ce-ção; p-si-co-lo-gi-a.
c) e-cli-pse; sub-en-ten-der; in-ter-vei-o; bi-sa-vó.
d) su-bli-nhar; abru-pto; trans-por-te; in-tui-to.

4-Assinale a afirmativa em que todas as palavras são grafadas corretamente
com “J”:
a) ultraje, pedájio, refújio, vajem.
b) traje, arranjar, jiboia, despejar.
c) laje, litíjio, escalajem, filmajem.
d) coléjio, relójio, laranjeira, pajem.
5-Na primeira __________ do teatro, havia somente __________. Completa
corretamente as lacunas, respectivamente:
a) cessão, cinquenta expectadores privelegiados.
b) ceção, cincoenta expectadores privilegiados.
c) sessão, cinquenta espectadores privilegiados.
d) cessão, cinqüenta espectadores previlegiados.
6-Assinale a afirmativa em que o termo em destaque é um adjetivo
desempenhando função de um nome:
a) É uma casa assustadora.
b) O coitado está caído no chão.
c) André é meu braço direito.
d) O quarto estava escuro como a noite.
7-Assinale a afirmativa em que a pontuação está corretamente aplicada:
a) A dupla penalidade, abaixo referida é justificada, por pelo menos, três
motivos que passaremos a expor de forma, concisa.
b) A dupla penalidade — abaixo referida — é justificada por, pelo menos, três
motivos que passaremos a expor, de forma concisa.
c) A dupla penalidade — abaixo referida — é justificada por pelo menos, três
motivos que passaremos, a expor de forma, concisa.
d) A dupla penalidade abaixo referida, é justificada por pelo menos, três
motivos, que passaremos a expor de forma concisa.
8-Assinale a alternativa incorreta sobre uso do hífen
a) Sem-fim, sem-terra
b) Ex-aluno, ex-voto
c) Sub-base, inter-relacionado
d) Ponta-pé, manda-chuva
9-Quanto à ocorrência da crase e à concordância verbal, assinale a alternativa
que completa, correta e respectivamente, as lacunas do trecho.
A secretária de educação parabeniza_______ todos os professores pelo seu
dia e pelo trabalho que________ prestando_______ todas as crianças de
nosso município.
a) a... vem ... a
b) a... vêm ... a
c) a... vem ... à
d) à... vêm ... a
10-Qual o sinônimo das palavras sublinhadas na frase:
Essa é uma situação inédita na eleição e período de maior vulnerabilidade
para os candidatos

a) original – fragilidade
b) incomum – transitoriedade
c) nunca vista –benefício
d) ignorada – insegurança

CONHECIMENTOS GERAIS

11-Bangladesh, com uma população de 170 milhões de habitantes, é um dos
países mais afetados pelos fenômenos meteorológicos extremos desde o início
do século XXI, segundo a ONU. Ao menos 16 pessoas morreram dia 25/10/22
no sul de Bangladesh e um milhão de pessoas abandonaram suas casas nas
regiões mais expostas, informaram as autoridades. Qual foi o fenômeno que
atingiu o local?
a) um ciclone.
b) uma queimada florestal.
c) um tsunami.
d) uma geada.
12-A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) começou a
analisar na quarta-feira 02/11/22 uma nova proposta de resolução apresentada
por Cuba, que exige:
a) o reconhecimento de Cuba como patrimônio cultural mundial.
b) a inclusão de Cuba no desenvolvimento sustentável.
c) o reconhecimento de Cuba como defensora da igualdade de gênero.
d) o fim do bloqueio econômico, comercial e financeiro.
13-As autoridades chinesas impuseram quarta-feira 02/11/22, um confinamento
a cerca de 600 mil pessoas na área em torno da maior fábrica de iPhones do
mundo. Dezenas de trabalhadores fugiram por medo das restrições, em razão
de:
a) um surto de covid no local.
b) o risco de um ataque nuclear.
c) o risco de ocorrência de um fenômeno meteorológico.
d) um surto de meningite no local.
14-Complete segundo o ARTIGO 79, da Lei Orgânica do Município de
Silveiras, a administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a
defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse
pessoal, no prazo máximo de _____________ úteis, certidão de atos,
contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade
ou servidor que negar ou retardar a sua expedição.
a) Dez dias
b) Vinte dias
c) Quinze dias
d) Sete dias

15-Sobre informática básica, assinale a afirmativa INCORRETA:
a) Os atalhos de acessibilidade podem ajudar a usar o computador com um
teclado ou dispositivo assistencial.
b) Para criar uma nova pasta no sistema operacional Windows 10, versão
português, é utilizado o comando Ctrl + Shift + N.
c) Ao selecionar e copiar um trecho de um texto numa edição em MS Word
para gravar em uma outra edição no Bloco de Notas, esse texto ficará
momentaneamente na Área de Trabalho.
d) Para criar um gráfico em uma planilha Excel, o item da Barra de
Ferramentas que se utiliza é “Inserir”.
16-“Silveiras surgiu ao final do século ________ em torno de um rancho de
________, o da família Silveira, daí o seu nome.” Preenche corretamente as
lacunas, respectivamente:
a) XVII; café.
b) XVII; cana de açúcar.
c) XVIII; tropas.
d) XVIII; gado.
17-De acordo com a história de Silveiras: “O desenvolvimento foi acelerado já
nos primeiros anos do século XIX com a chegada do café, e em 1830 surgia:
a) a Freguesia dos Silveiras, no enorme município de Lorena.
b) a Freguesia dos Macacos, no enorme município de Cunha.
c) a Freguesia do Bom Jesus, no enorme município de Areias.
d) a Freguesia da Bocaina, no enorme município de Cruzeiro.
18-As “trincheiras” de Silveiras são testemunhas de dois períodos dramáticos
que marcaram o civismo nesta terra. São eles:
a) o Movimento Tenentista e a Revolução Constitucionalista.
b) a Revolução Industrial e a Revolução Política.
c) a Revolução Federalista e a Revolução Tenentista.
d) a Revolução Liberal e a Revolução Constituinte.
19-Qual a região brasileira que apresenta menor número de povos indígenas?
a) Norte
b) Sul
c) Nordeste
d) Sudeste
20-O Município de Silveiras tem como competência privativa legislar sobre
assuntos de interesse local, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes
atribuições”:
I - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
II - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas
rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes
nos prazos fixados em lei;
III - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;
IV- organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo urbano
e rural, que tem caráter essencial;

São corretas:
a) I e II
b) II e III
c) II,III e IV
d) I, II, III e IV

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

De acordo com a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), responda às
próximas 6 (seis) questões abaixo:
21-Assinale a afirmativa correta:
a) Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as
variações de horário no registro de ponto não excedentes de dez minutos,
observado o limite máximo de trinta minutos diários.
b) O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva
ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por
qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, será
computado na jornada de trabalho.
c) As horas suplementares à duração do trabalho semanal normal serão pagas
com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o salário-hora normal.
d) É ilícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo
individual, tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês.
22-Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno
terá remuneração superior a do diurno e, para esse efeito, sua remuneração
terá um acréscimo de:
a) 15% (quinze por cento), pelo menos, sobre a hora diurna.
b) 20% (vinte por cento), pelo menos, sobre a hora diurna.
c) 25% (vinte e cinco por cento), pelo menos, sobre a hora diurna.
d) 30% (trinta por cento), pelo menos, sobre a hora diurna.
23-Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho,
o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:
I- 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5
(cinco) vezes;
II- 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 6 (seis) a 14
(quatorze) faltas;
III- 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e
três) faltas;
IV- 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e quatro) a 32
(trinta e duas) faltas.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) I e IV.
d) todas afirmativas estão corretas.

24-O empregado que, no curso do período aquisitivo tiver percebido da
Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por
mais de 6 (seis) meses, embora descontínuos:
a) não terá direito a férias.
b) terá direito a férias em período integral.
c) terá direito a metade dos dias das férias integrais.
d) terá direito a um terço dos dias das férias integrais.

25-Sobre órgãos de segurança e de medicina do trabalho nas empresas, é
INCORRETO afirmar que:
a) As empresas, de acordo com normas a serem expedidas pelo Ministério do
Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e
em medicina do trabalho.
b) Será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes e de Assédio (CIPA), em conformidade com instruções expedidas
pelo Ministério do Trabalho e Previdência, nos estabelecimentos ou nos locais
de obra nelas especificadas.
c) O Ministério do Trabalho regulamentará as atribuições, a composição e o
funcionamento das CIPA (s).
d) O empregador designará, anualmente, dentre os seus representantes, o
Vice-Presidente da CIPA e os empregados elegerão, dentre eles, o Presidente.
26-“A indenização devida pela rescisão de contrato por prazo indeterminado
será de __________ de remuneração por ano de serviço efetivo, ou por ano e
fração igual ou superior a __________.” Preenche corretamente as lacunas,
respectivamente:
a) 1 (um) mês; 3 (três) meses.
b) 1 (um) mês; 6 (seis) meses.
c) 2 (dois) meses; 3 (três) meses.
d) 2 (dois) meses; 6 (seis) meses.

27-DIRF é a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, feita pela fonte
pagadora. Na DIRF devem ser informados:
I. Os rendimentos pagos a pessoas físicas domiciliadas no País.
II. O imposto sobre a renda e contribuições retidos na fonte, dos rendimentos
pagos ou creditados para seus beneficiários.
III. O pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa a residentes ou
domiciliados no exterior.
IV. Os pagamentos a plano de assistência à saúde – coletivo empresarial.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) I e IV.
d) todas afirmativas estão corretas.

28-A gestão governamental do setor do trabalho conta com um importante
instrumento de coleta de dados instituído pelo Decreto nº 76.900, de 23/12/75.
Trata-se:
a) do Relatório de Custos e Índices dos Trabalhadores.
b) do Modelo de Referência de Composição de Encargos Trabalhistas.
c) da Relação Anual de Informações Sociais.
d) da Declaração Semestral dos Custos de Rendimentos.
De acordo com a Lei 8036/90 sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) e suas atualizações, responda às próximas duas questões:
29-Assinale a afirmativa INCORRETA:
a) Todos os empregadores ficam obrigados a depositar em conta vinculada a
importância correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração paga ou
devida, no mês anterior, a cada trabalhador.
b) Considera-se trabalhador toda pessoa física que prestar serviços a
empregador, a locador ou a tomador de mão-de-obra, incluídos os eventuais,
os autônomos e os servidores públicos civis e militares sujeitos a regime
jurídico próprio.
c) Os contratos de aprendizagem terão a alíquota reduzida para dois por cento.
d) Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte do empregador, ficará
este obrigado a depositar na conta vinculada do trabalhador no FGTS valores
relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente
anterior, que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações
legais.
30-São incluídas na remuneração considerada para desconto do FGTS, as
parcelas:
a) relativas a importâncias recebidas a titulo de incentivo à demissão.
b) relativas a importâncias recebidas a titulo de licença-prêmio indenizada.
c) relativas à gratificação de natal.
d) relativas a importâncias recebidas para diárias para viagens.

