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NOME COMPLETO:_________________________________________________________  
NOME SOCIAL:_____________________________________________________________ 
CURSO: _______________________________________________________________ 
RG nº __________________________ CPF nº ___________________________  
ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A): ________________________________________ 
MUNICÍPIO (local de estágio): _____________________________________________ 
 

 
 LEIA AS SEGUINTES INFORMAÇÕES COM ATENÇÃO  
 
- A prova terá duração de 3 horas, com início previsto para 09h00 e término previsto para 
12h00.  
- Na folha de respostas, há quatro campos de marcação: um campo para cada uma das quatro 
opções a, b, c e d, sendo que o candidato deve preencher apenas aquele correspondente à 
resposta julgada correta, de acordo com o comando da questão.  
- O candidato deve marcar, obrigatoriamente, para cada questão, um, e somente um, dos 
quatro campos da folha de respostas, sob pena de invalidação da questão.  
- O candidato deve transcrever as respostas da prova escrita para a folha de respostas, que 
será o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da folha de 
respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deve proceder em conformidade 
com as instruções específicas contidas no Edital de Abertura do Concurso e na folha de 
respostas. Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.  
- Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento 
indevido da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem 
em desacordo com o Edital ou com a folha de respostas, tais como marcação rasurada ou 
emendada ou campo de marcação não preenchido integralmente.  
- O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, 
danificar a sua folha de respostas.  
- Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas, 
salvo em caso de candidato que tenha solicitado atendimento especial para esse fim.  
- O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu nome, 
seu número de inscrição e o número de seu documento de identidade.  
- O candidato somente poderá se retirar do local de realização da prova após 40 minutos de 
seu início.  
- O candidato poderá levar consigo o caderno de questões, desde que se retire do local de 
aplicação da prova, após 1 (uma) hora de seu início. 
- Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova 
em razão do afastamento de candidato da sala de prova.  
- Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na Internet, no endereço 
eletrônico www.ciee.org.br, no dia 05/08/2019. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 3. 

 

O guardador de rebanhos 
 
Eu nunca guardei rebanhos, 
Mas é como se os guardasse. 
Minha alma é como um pastor, 
Conhece o vento e o sol 
E anda pela mão das Estações 
A seguir e a olhar. 
Toda a paz da Natureza sem gente 
Vem sentar-se a meu lado. 
Mas eu fico triste como um pôr de sol 
Para a nossa imaginação, 
Quando esfria no fundo da planície 
E se sente a noite entrada 
Como uma borboleta pela janela. 
Mas a minha tristeza é sossego 
Porque é natural e justa 
E é o que deve estar na alma 
Quando já pensa que existe 
E as mãos colhem flores sem ela dar por isso. 
Como um ruído de chocalhos 
Para além da curva da estrada, 
Os meus pensamentos são contentes. 
Só tenho pena de saber que eles são contentes, 
Porque, se o não soubesse, 
Em vez de serem contentes e tristes, 
Seriam alegres e contentes. 
Pensar incomoda como andar à chuva 
Quando o vento cresce e parece que chove mais. 
Não tenho ambições nem desejos 
Ser poeta não é uma ambição minha 
É a minha maneira de estar sozinho. 
E se desejo às vezes 
Por imaginar, ser cordeirinho 
(Ou ser o rebanho todo 
Para andar espalhado por toda a encosta 
A ser muita cousa feliz ao mesmo tempo), 
É só porque sinto o que escrevo ao pôr do sol, 
Ou quando uma nuvem passa a mão por cima da luz 
E corre um silêncio pela erva fora. 
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(Alberto Caieiro) 

 
1. De acordo com o que se depreende do poema, é correto afirmar que 
 

(A) o autor considera o pôr do sol algo bonito e esperançoso, por ajudar em sua 
imaginação. 

(B) o personagem é um pastor de ovelhas, cansado de seu cotidiano. 
(C) o autor apresenta uma inquietude quanto a sua tristeza. 
(D) o personagem é alguém que se importa com os sentidos, a sensação das 

coisas. 

 
2. Leia o trecho abaixo. 
 
 Mas a minha tristeza é sossego 

Porque é natural e justa(...) 
 
 Assinale a alternativa que apresenta um antônimo para a palavra em destaque. 
  

(A) Asserção. 
(B) Celeuma.  
(C) Perenidade. 
(D) Remanso.  

 
3. Na frase “Toda a paz da Natureza sem gente”, a palavra destacada corresponde 

a mesma classe de palavras do destaque em 
 

(A) Quando esfria no fundo da planície. 
(B) E se sente a noite entrada. 
(C) Quando já pensa que existe. 
(D) Os meus pensamentos são contentes. 

 
4. Assinale a alternativa em conformidade com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa no que diz respeito à ortografia. 
 

(A) Desculpe, mas não consegui mecher nos seus papéis. 
(B) Quem vai dirijir depois da festa? 
(C) Foi um deslize imperdoável, mas foi uma boa ideia!  
(D) Não podiam exijir mais do que dez ou vinte mil reais. 

 
5. A frase “Estou uma década à sua espera” apresenta como figura de linguagem 

a(o) 
  

(A) hipérbole. 
(B) eufemismo. 
(C) antítese. 
(D) paradoxo. 

_____________________________________________________________________  
6. Assinale a alternativa em que a palavra em destaque exerce a função de pronome 

relativo. 
 

(A) Quem avisa, amigo é. 
(B) O caderno que eu te dei ainda está em branco. 
(C) Ele gosta de quem o desanima? 
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(D) Que dia é hoje? 

7. Assinale a alternativa correta no que se refere à concordância nominal. 
 

(A) É proibido a caça neste espaço. 
(B) A noiva estava meia nervosa. 
(C) Vossa Excelência está enganado, Doutor Juiz. 
(D) O suco e a água é fresca. 
 

 
8. Assinale a alternativa em DESCONFORMIDADE com a norma-padrão da língua 

portuguesa no que diz respeito à concordância verbal. 
 

(A) Foi o que fez Vanessa e eu. 
(B) Minha mãe e meu pai não me compreendem. 
(C) Ana ou Lívia será a gerente. 
(D) Um grupo de fãs animava a plateia. 

 
9. Analise as frases abaixo e as proposições seguintes. 
 

1. Por gentileza, pode me passar a colher. Cada um vai colher o que planta. 

2. Confirmaram a data, pode ratificar o e-mail. / Houve alteração na questão. 
Precisamos retificar o gabarito. 

  

I. As palavras destacadas na frase 1 são parônimas: palavras que têm a 
mesma pronúncia, e às vezes a mesma grafia, mas significação diferente. 

II. As palavras da frase 2 não estão corretamente empregadas. O correto seria: 
“retificar o e-mail” e “ratificar o gabarito”. 

III. As palavras da frase 2 estão corretamente empregadas de acordo com o 
contexto. 

 
 Está correto o que se afirma apenas em 
 

(A) II. 
(B) I e II. 
(C) I e III. 
(D) III. 
 

 
10. Analise a frase abaixo. 
 

Os imãs são objetos dipolos, ou seja, possuem dois pólos que atraem ou repelem 
outros materiais ferromagnéticos e alguns paramagnéticos. 
 

 A frase acima apresenta ERRO de 
 

(A) pontuação. 
(B) acentuação. 
(C) concordância nominal.  
(D) concordância verbal.  
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NOÇÕES DE DIREITO DO TRABALHO 
 

11. Quanto aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais estabelecidos na 
Constituição Federal de 1988, observe os seguintes itens: 
 
I. seguro-desemprego em todos os casos. 
II. fundo de garantia por tempo de serviço. 
III. irredutibilidade de salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. 
IV. remuneração do trabalho noturno inferior à do diurno.  
 
Estão devidamente apresentados como direitos 
 
(A) I, II, III e IV. 
(B) II  e III, apenas. 
(C) II, III e IV, apenas. 
(D) I, apenas.  
_________________________________________________________________ 

12. Assinale a alternativa correta acerca do conceito de empregado e empregador. 
 
(A) Não se admite como empregador a empresa coletiva.  
(B) É possível ter como empregado uma pessoa jurídica.  
(C) A pessoalidade é um dos requisitos que caracteriza o empregado.  
(D) Não é necessária a percepção de salário para a caracterização da pessoa 

como empregado.  

13. No que tange à identificação profissional, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A carteira de trabalho e previdência social não são obrigatórias para o 

exercício de emprego de natureza rural. 
(B) Para a obtenção da carteira de trabalho e previdência social, o interessado 

não precisa comparecer pessoalmente ao órgão emitente.  
(C) Nome, idade e estado civil dos dependentes são itens que devem constar na 

carteira de trabalho e previdência social.  
(D) Se o interessado não souber ou não puder assinar sua carteira, ela não 

poderá ser emitida.  

 
14. Sobre a jornada de trabalho, analise as seguintes proposições. 

 
I. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as 

variações de horário no registro de ponto não excedentes de cinco minutos, 
observado o limite máximo de dez minutos diários.   

II. O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva 
ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, se o trajeto for realizado 
por meio de transporte fornecido pelo empregador, será computado na 
jornada de trabalho.  

III. A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade 
privada, não excederá de 8 horas diárias, desde que não seja fixado 
expressamente outro limite.  

 
Estão corretas: 
 
(A) I e III, apenas.  
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(B) I e II, apenas.  
(C) III, apenas.  
(D) I, II e III.  

 
15. A respeito dos períodos de descanso, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Entre 2 jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 12 horas 

consecutivas para descanso. 
(B) Não excedendo de 6 horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um 

intervalo de 30 minutos quando a duração ultrapassar 4 horas. 
(C) Os intervalos de descanso serão computados na duração do trabalho.  
(D) Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção quanto aos 

elencos teatrais, será estabelecida escala de revezamento, mensalmente 
organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização. 

 
16. Acerca do salário mínimo, observe as seguintes afirmações. 

 
I. A parcela do salário mínimo correspondente à alimentação terá um valor 

mínimo igual aos valores da lista de provisões, constantes dos quadros 
devidamente aprovados e necessários à alimentação diária do trabalhador 
adulto. 

II. É devido o salário mínimo ao trabalhador em domicílio, considerado este 
como o executado na habitação do empregado ou em oficina de família, por 
conta de empregador que o remunere.  

III. O trabalhador a quem for pago salário inferior ao mínimo terá direito, não 
obstante qualquer contrato ou convenção em contrário, a reclamar do 
empregador o complemento de seu salário mínimo estabelecido na região, 
zona ou subzona, em que tiver de ser cumprido. 

 
Estão corretas:  
 
(A) I, apenas. 
(B) I e III, apenas.  
(C) II, apenas.  
(D) I, II e III.  

 
17. No que tange ao direito a férias, analise as seguintes afirmações. 

 
I. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, 

sem prejuízo da remuneração.  
II. Após o período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o 

empregado terá direito a 12 dias corridos de férias quando houver tido de 24 
a 32 faltas. 

III. O período das férias não será computado como tempo de serviço.           
 
Estão corretas:  
 
(A) I e II, apenas.  
(B) III, apenas.  
(C) I, II e III.  
(D) II, apenas. 
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18. Sobre a concessão das férias, observe as seguintes proposições. 
 
I. É vedado o início das férias no período de dois dias que antecede feriado ou 

dia de repouso semanal remunerado.  
II. A concessão das férias será participada, por escrito, ao empregado, com 

antecedência de, no mínimo, 15 dias. 
III. A época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses 

do empregado.  
 
Estão corretas: 
 
(A) II, apenas.  
(B) I, II e III.  
(C) I, apenas.  
(D) I e III, apenas.  

 
19. Sobre a gratificação natalina (13º salário), assinale a alternativa correta. 

 
(A) No mês de dezembro, o pagamento da gratificação natalina deverá ser 

efetuado pelo empregador até 1º de dezembro.  
(B) Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagará, 

como adiantamento da gratificação, de uma só vez, um terço do salário 
recebido pelo empregado no mês anterior. 

(C) O empregador não estará obrigado a pagar o adiantamento da gratificação 
natalina no mesmo mês a todos os seus empregados. 

(D) O adiantamento da gratificação natalina será pago ao ensejo das férias do 
empregado, sempre que este o requerer com um mês de antecedência.  

 
20. Acerca da segurança e medicina do trabalho, analise as seguintes proposições. 

 
I. Cabe às empresas instruir os empregados, através de ordens de serviço, 

quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou 
doenças ocupacionais.  

II. Cabe aos empregados observar as normas de segurança e medicina do 
trabalho.  

III. Não constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada ao uso dos 
equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa.  

 
Estão corretas: 
 
(A) II e III, apenas.  
(B) I e II, apenas.  
(C) I, II e III.  
(D) III, apenas.  

 
21. No que tange às atividades consideradas insalubres ou perigosas, assinale a 

alternativa correta. 
 
A) O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de 

tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção 
de adicional de 50% se se classificar em grau máximo.  
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B) É considerada insalubre a atividade que, na forma da regulamentação 

aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por sua natureza ou 
métodos de trabalho, implique risco acentuado em virtude de exposição 
permanente do trabalhador a energia elétrica.  

(C) O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um 
adicional de 40% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de 
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.  

(D) São consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta.  

 
22. Em virtude da proteção do trabalho da mulher é vedado, EXCETO 

 
(A) proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou 

funcionárias.  
(B) exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para comprovação de 

esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanência no emprego.  
(C) publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual haja referência ao 

sexo, à idade, à cor ou situação familiar, ainda que a natureza da atividade a 
ser exercida, pública e notoriamente, assim o exigir.  

(D) considerar o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como variável 
determinante para fins de remuneração, formação profissional e 
oportunidades de ascensão profissional.  

 

23. Em relação à proteção à maternidade, analise as seguintes afirmativas. 
 
I. Não serão permitidos em regulamentos de qualquer natureza contratos 

coletivos ou individuais de trabalho, restrições ao direito da mulher ao seu 
emprego, por motivo de casamento ou de gravidez.  

II. A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 180 dias, sem 
prejuízo do emprego e do salário.  

III. Para amamentar seu filho, inclusive se advindo de adoção, até que este 
complete 6 meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de 
trabalho, a dois descansos especiais de quinze minutos cada um.  

 
Estão corretas: 
 
(A) I, apenas.  
(B) II e III, apenas.  
(C) III, apenas.  
(D) I, II e III, apenas.  
_________________________________________________________________ 

24. Quanto ao trabalho do menor, observe as seguintes afirmativas. 
 
I. Ao menor de 18 anos é vedado o trabalho noturno, considerado este o que 

for executado no período compreendido entre as 22 e as 5 horas. 
II. Será permitido ao menor o trabalho em locais e serviços perigosos ou 

insalubres, desde que autorizado por seus pais ou tutores.  
III. O trabalho em empresas circenses, em funções de acróbata, saltimbanco, 

ginasta e outras semelhantes não será considerado prejudicial à moralidade 
do menor. 

Estão corretas: 
 
(A) I, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
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(C) I, II e III. 
(D) III, apenas. 

 
25. No que diz respeito ao trabalho do menor aprendiz, assinale a alternativa correta.  

 
(A) O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de um ano, 

exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência. 
(B) A idade máxima permitida para a celebração do contrato de aprendizagem é 

de 18 anos.  
(C) A duração do trabalho do aprendiz não excederá de seis horas diárias, sendo 

vedadas a prorrogação e a compensação de jornada, podendo chegar ao 
limite de 8 horas diárias, desde que o aprendiz tenha completado o ensino 
fundamental e se nelas forem computadas as horas destinadas à 
aprendizagem teórica. 

D) A idade máxima para a extinção do contrato de aprendizagem se aplica 
também aos aprendizes com deficiência.  

 
26. Quanto ao trabalho dos estagiários, assinale a alternativa correta.  

 
(A) A concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, 

entre outros, caracteriza vínculo empregatício.  
(B) Ainda que o estágio seja obrigatório, não será compulsória concessão de 

bolsa ou outra forma de contraprestação.  
(C) A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder um 

ano, ainda que se trate de estagiário portador de deficiência.  
(D) A jornada de trabalho será de seis horas diárias e trinta horas semanais, no 

caso de estudantes do ensino superior, do ensino técnico e do ensino médio 
regular.  

 
27. Acerca do contrato individual de trabalho, analise as seguintes proposições:  

 
I. O contrato de experiência é um dos exemplos de contrato por prazo 

determinado.  
II. O contrato de trabalho por prazo determinado que, tácita ou expressamente, 

for prorrogado mais de uma vez passará a vigorar sem determinação de 
prazo.  

III. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará 
os contratos de trabalho dos respectivos empregados.  

 
Estão corretas:  
 
(A) I e II, apenas.  
(B) III, apenas.  
(C) I e III, apenas.  
(D) I, II e III.  

 
28. No que tange à remuneração, julgue as seguintes afirmativas, considerando V 

como verdadeira e F como falsa, e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 
 
(   ) A remuneração é gênero do qual o salário é uma espécie. 
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(   ) A assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou 

mediante seguro-saúde, concedida pelo empregador é considerada salário-
utilidade.  

(   ) As gorjetas que o empregado vier a receber não integram a remuneração.  
(   ) Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do 

empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos de 
lei ou de contrato coletivo.  

 
(A) V / F / F / V 
(B) F / F / V / F 
(C) F / V / V / F 
(D) V / V / F / V 

 
29. Constituem justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, 

EXCETO: 
 
(A) abandono de emprego.  
(B) ato de indisciplina ou de insubordinação, salvo por motivo justificável.  
(C) violação de segredo da empresa. 
(D) embriaguez habitual ou em serviço. 

 
30. Quanto ao aviso prévio, assinale a alternativa correta. 

 
(A) O prazo do aviso prévio será de 10 dias se o pagamento for efetuado por 

semana ou tempo inferior.  
(B) O valor das horas extraordinárias habituais não integra o aviso prévio 

indenizado. 
(C) O empregado que, durante o prazo do aviso prévio, cometer qualquer das 

faltas consideradas pela lei como justas para a rescisão, perde o direito ao 
restante do respectivo prazo.  

(D) O prazo do aviso prévio será de 15 dias se o pagamento for efetuado por 
quinzena.  

 

 
 


