Analista de Recursos Humanos
PORTUGUÊS
Para responder às questões de 01 a 04, leia o texto a
seguir.
Como a pescada...
Casados há três meses, — já o arrufo, já o ciúme, já a
resigna... E Clélia quer que o marido, o Álvaro, lhe ponha
já para ali toda a verdade: se foi de fato noivo de Laura, e
porque é que foi expulso da casa de Laura, e porque não
casou com Laura, e porque é que a família de Laura lhe
tem tanta raiva...
— Mas, filhinha, sê sensata; não nos casamos? Não
somos felizes? Não te amo como um louco? Que queres
mais? Beijemo-nos que me importa a mim a lembrança
de Laura, se é a ti que amo, se te pertenço, se sou o teu
maridinho carinhoso? — suspira Álvaro, procurando com
os lábios ansiosos os lábios da arrufada Clélia...
— Não, senhor! Não, senhor! — diz a teimosa, repelindoo — Não, senhor! quero saber tudo! vamos a isso! foi ou
não foi noivo de Laura?
— Ai! — geme o marido — já que não há remédio... fui,
queridinha, fui...
— Bem! e por que não casou com ela?
— Porque... porque o pai preferiu casá-la com o Borba,
comendador Borba, sabes? aquele muito rico e muito
sujo, sabes?
— Sei... Mas isso não explica o motivo porque o pai de
Laura tem tanto ódio ao senhor...
— É que... é que, compreendes... tinha havido tanta
intimidade entre mim e a filha dele...
— Que intimidade? vamos, diga tudo! o senhor
costumava ficar sozinho com ela?
— Às vezes, às vezes...
— E abraçava-a?
— Às vezes...
— E beijava-a?
— Às vezes...
— E chegava-se muito para ela?
— Sim, sim... Mas não falemos nisso! que temos nós
com o passado, se nos amamos, se estamos casados,
se...
— Nada! nada! — insiste Clélia — quero saber tudo,
tudo! vamos! e depois?
— Depois? mais nada, filhinha, mais nada...
Clélia, porém, com um brilho singular da curiosidade
maliciosa nos grandes olhos azuis, insiste ainda:
— Confesse! Confesse! Ela... ela não lhe resistiu? Não é
assim?
— Diga-o! Confesse! — e abraça o marido, adulando-o...
— Pois bem! é verdade! — responde ele — mas acabou,
passou... Que importa o que houve entre mim e Laura,
se nesse tempo ainda eu não te conhecia, a ti, tão pura,
a ti, tão boa, a ti que, enquanto foste minha noiva, nem
um só beijo me deste?
Clélia, muito séria, reflete... E, de repente:
— Mas, escuta, Álvaro! Como foi que o pai soube?
— Por ela mesma, por ela mesma! A tola contou-lhe
tudo...
— Ah! Ah! Ah! — e Clélia ri como uma louca, mostrando
todas as pérolas da boca — ah! ah! ah! então foi ela
quem... que idiota! Que idiota! ah! ah! ah! Ora já se viu
que pamonha? aí está uma cousa que eu não teria feito!
— uma asneira em que não caí nunca...
— Como? Como? — exclama o marido, aterrado — uma
asneira em que não caíste?!
— Mas, certamente, queridinho, certamente! Há cousas
que se fazem mas não se dizem...

E, enquanto Álvaro, acabrunhado, apalpa a testa — lá
fora, na rua, ao luar, um violão tange o fado e a voz do
fadista canta:
"Homem que casa não sabe
Qual o destino que o espera...
Há gente como a pescada,
Que antes de o ser já o era..."
(In: BILAC, O. Contos para velhos. Disponível em
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua0002
47.pdf. Acesso em 20 set. 2019)
01) Entende-se, pela leitura do texto, que Laura e Álvaro:
a) Eram amigos íntimos.
b) Foram noivos antes de Álvaro se casar com Clélia.
c) Encontram-se às escondidas, para que Clélia não
descubra.
d) Não se conheciam.
e) Eram irmãos.
02) [...] e Clélia ri como uma louca, mostrando todas as
pérolas da boca. Nesse trecho, temos as seguintes
figuras de linguagem, respectivamente:
a) Eufemismo e hipérbato.
b) Metonímia e metáfora.
c) Catacrese e metonímia.
d) Comparação e metáfora.
e) Hipérbole e comparação.
03) O uso do diminutivo no trecho se sou o teu maridinho
carinhoso:
a) Expressa inferioridade do marido em relação à mulher.
b) É afetivo, e denota intimidade e ternura.
c) Significa que a esposa assume uma posição submissa
no relacionamento.
d) Descreve a estatura baixa do marido.
e) Revela que o marido não tem sentimentos.
04) O trecho [...] já o arrufo, já o ciúme, já a resigna...
revela que o relacionamento de Álvaro e Clélia:
a) Já apresentava sinais de um certo desgaste, devido à
desconfiança de Clélia.
b) Tinha a mesma paixão intensa de quando se
conheceram.
c) Estava à beira de uma separação, devido às várias
traições de Álvaro.
d) Rumava para um fim trágico, pois Clélia era agressiva.
e) Era infeliz, pois Álvaro ainda amava Laura.
05) Das sentenças abaixo, apenas uma traz uma locução
prepositiva que expressa lugar:
a) A fim de passar no vestibular, estudou bastante.
b) “Depois da tempestade, vem a bonança.”
c) Ficou sem reação diante do professor.
d) Vá trabalhar, em vez de ficar na TV o dia todo.
e) Por causa de você, todos estão preocupados.
MATEMÁTICA
06) Considere a afirmativa: “Fabio comprou suco e
refrigerante”. Se essa afirmativa é falsa, conclui-se
logicamente que Fabio:
a) comprou suco, mas não comprou refrigerante.
b) comprou refrigerante, mas não comprou suco.
c) Não comprou suco nem refrigerante.
d) Não comprou refrigerante ou não comprou suco.
e) Comprou suco ou refrigerante.
07) “Se a soma dos dígitos de um número inteiro n é
divisível por 5, então n é divisível por 5”. Um valor de n
que mostra ser falsa essa afirmativa é:
a) 55
b) 45

c) 82
d) 72
e) 235
08) “Todo quadrado é também um retângulo”. Assim
sendo:
a) O conjunto dos quadrados contém o conjunto dos
retângulos.
b) O conjunto dos retângulos contém o conjunto dos
quadrados.
c) Todos os retângulos são quadrados.
d) Algum quadrado não é retângulo.
e) O conjunto dos quadrados é disjunto do conjunto dos
retângulos.
09) A negação de: “Hoje é feriado e amanhã não choverá
” é:
a) Hoje não é feriado e amanhã não choverá.
b) Hoje não é feriado ou amanhã choverá.
c) Hoje não é feriado então amanhã choverá.
d) Hoje não é feriado nem amanhã choverá.
e) Hoje é feriado ou amanhã choverá.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna acima.
a) 1º de junho de 1989.
b) 1° de julho de 1898.
c) 10 de agosto de 1990.
d) 5 de maio de 1898.
e) N.D.A.
15) Em que mês e ano nasce o município de Monte
Aprazível?
(História do Município de Monte Aprazível. Disponível em
http://www.monteaprazivel.sp.gov.br/centrocultural/pagin
a_abrir.asp?pid=1&t=Hist%F3ria%20de%20Monte%20Ap
raz%EDvel.asp. Acesso em 03 de outubro 2019).
a) Março de 1910.
b) Março de 1925.
c) Abril de 1920.
d) Setembro de 1925.
e) N.D.A.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
10) Considerando os símbolos representativos dos
conectivos, a alternativa que apresenta a proposição
verdadeira é a seguinte:
a) 4 + 10 = 17 ˄ 3 x 8 = 20
b) 4 + 10 = 17 ˅ 3 x 8 = 20
c) 5 + 18 = 24 ˄ 5 x 3 = 15
d) 5 + 18 = 24 ˅ 5 x 3 = 15
e) 2 x 3 = 6 ˄3 x 4 = 10
CONHECIMENTOS GERAIS
11) Em que ano foi iniciada a construção da igreja do
Senhor Bom Jesus em Monte Aprazível?
(História do Município de Monte Aprazível. Disponível em
http://www.monteaprazivel.sp.gov.br/?nid=2&t=historiado-municipio. Acesso em 03 de outubro 2019).
a) 1919.
b) 1850.
c) 1980.
d) 1840.
e) N.D.A.
12) De acordo com a História do Município de Monte
Aprazível, o município é constituído de quatro Distritos:
a) Monte Aprazível, Engenheiro Balduíno, Itaiúba e
Junqueira.
b) Monte Aprazível, Monte Alto, Itaiúba e Junqueira.
c) Monte Aprazível, Engenheiro Balduíno, Buritana e
Junqueira.
d) Monte Aprazível, Monte Alto, Itaiúba e Buritana.
e) N.D.A.
13) Qual o nome do Centro Cultural de Monte Aprazível?
a) Ana Marian Ceneviva Rodrigues.
b) Ana Maria Ceneviva de Almeida.
c) Ana Maria Ceneviva Berardo.
d) Ana Maria Ceneviva Custodio.
e) N.D.A.
14)
Monte
Aprazível
foi
fundada
em
__________________ pelo Capitão Porfírio de Alcântara
Pimentel.
(História do Município de Monte Aprazível. Disponível em
http://www.monteaprazivel.sp.gov.br/centrocultural/pagin
a_abrir.asp?pid=1&t=Hist%F3ria%20de%20Monte%20Ap
raz%EDvel.asp. Acesso em 03 de outubro 2019).

16) Não está de acordo com as disposições celetistas
pertinentes às normas especiais sobre duração e
condições de trabalho o contido na seguinte alternativa:
a) A remuneração dos professores será fixada pelo
número de aulas semanais, na conformidade dos
horários.
b) O pagamento dos professores far-se-á mensalmente,
considerando-se para este efeito cada mês constituído
de cinco semanas.
c) Em regra, a duração normal do trabalho dos
empregados jornalistas profissionais não deverá exceder
de 5 (cinco) horas, tanto de dia como à noite.
d) Não serão descontadas, no decurso de 9 (nove) dias,
as faltas verificadas por motivo de gala ou de luto em
conseqüência de falecimento do cônjuge, do pai ou mãe,
ou de filho de professores.
e) O professor poderá lecionar em um mesmo
estabelecimento por mais de um turno, desde que não
ultrapasse a jornada de trabalho semanal estabelecida
legalmente, assegurado e não computado o intervalo
para refeição.
17) Serão consideradas atividades ou operações
insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou
métodos de trabalho, exponham os empregados a
agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância
fixados em razão da natureza e da intensidade do agente
e do tempo de exposição aos seus efeitos. Analise as
assertivas abaixo:
I. O exercício de trabalho em condições insalubres,
acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo
Ministério do Trabalho, assegura a percepção de
adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento),
30% (trinta por cento) e 20% (vinte por cento) do saláriomínimo da região, segundo se classifiquem nos graus
máximo, médio e mínimo.
II. A eliminação ou a neutralização da insalubridade
ocorrerá, dentre outras hipóteses, com a utilização de
equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que
diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de
tolerância.
III. Ante a concomitância de trabalho realizado pelo
empregado em condições insalubres e em condições
perigosas, faculta-se ao mesmo a opção por apenas um
dos adicionais.
Está(ão) correta(as) a(as) assertiva (as):
a) I.
b) I e II.
c) I, II e III.

d) I e III.
e) II e III.
18) Caio, servidor público municipal de Monte Aprazível,
durante o período aquisitivo de férias, ausentou-se de
seu trabalho por 30(trinta) dias corridos em virtude de
suspensão preventiva para responder a processo
administrativo disciplinar. Sabendo que o período de
suspensão foi remunerado pela municipalidade e que o
servidor foi absolvido ao final, assinale a alternativa
correta quanto ao direito do mesmo às férias:
a) Caio fará jus a apenas metade do período regular de
férias remuneradas.
b) Caio fará jus a somente 24 dias de férias
remuneradas.
c) A duração das férias do servidor Caio não sofrerá
qualquer alteração, sendo mantida em 30 dias.
d) Caio não fará jus às férias referentes ao período
aquisitivo em que seu deu a suspensão, posto que esta
foi remunerada.
e) Caio fará jus a somente 18 dias de férias
remuneradas.
19) Assinale a alternativa correta:
a) Considera-se empregado toda pessoa física que
prestar serviços de natureza eventual ou não eventual a
empregador, sob a dependência deste e mediante
salário.
b) Considera-se empregador a empresa, individual ou
coletiva, que, assumindo os riscos da atividade
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação
pessoal de serviço, não se equiparando ao mesmo as
instituições de beneficência.
c) Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora,
cada uma delas, personalidade jurídica própria,
estiverem sob a direção, controle ou administração de
outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma
sua autonomia, integrem grupo econômico, serão
responsáveis
subsidiariamente
pelas
obrigações
decorrentes da relação de emprego.
d) Não haverá distinções relativas à espécie de emprego
e à condição de trabalhador, salvo entre o trabalho
intelectual, técnico e manual.
e) Considera-se como de serviço efetivo o período em
que o empregado esteja à disposição do empregador,
aguardando ou executando ordens, salvo disposição
especial expressamente consignada.
20) Segundo o artigo 6º da Constituição Federal, são
direitos sociais, exceto:
a) transporte e moradia.
b) saúde e educação.
c) trabalho e previdência social.
d) propriedade e liberdade de manifestação do
pensamento.
e) proteção à maternidade e à infância.
21) São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além
de outros que visem à melhoria de sua condição social:
a) irredutibilidade do salário, mesmo que disposta em
convenção ou acordo coletivo.
b) duração do trabalho normal não superior a oito horas
diárias e quarenta e quatro semanais, vedada a
compensação de horários e a redução da jornada.
c) remuneração do serviço extraordinário superior, no
mínimo, em cinquenta por cento à do normal.
d) licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do
salário, com a duração de cento e oitenta dias.
e) repouso semanal remunerado, exclusivamente aos
domingos.

22) A acumulação remunerada de cargos, empregos ou
funções públicas, nos termos do inciso XVI do artigo 37
da Constituição Federal, é:
a) permitida, desde que haja compatibilidade de horários,
entre dois cargos ou empregos privativos de profissionais
de saúde, com profissões regulamentadas.
b) vedada, ainda que exista compatibilidade de horários,
entre dois cargos ou empregos de professor.
c) permitida, independentemente da natureza do cargo,
emprego ou função, sempre que houver compatibilidade
de horários.
d) via de regra, vedada, salvo autorização do prefeito
municipal.
e) vedada, ainda que exista compatibilidade de horários,
entre um cargo ou emprego de professor com outro
técnico ou científico.
23) A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Acerca dos princípios, assinale a alternativa correta:
a) O Princípio da Legalidade permite que a
Administração Pública faça tudo o que a lei não proíbe.
b) O Princípio da Eficiência inspira a atuação
administrativa
com
perfeição
e
presteza,
independentemente de rendimento funcional.
c) Pelo Princípio da Legalidade, a Administração Pública
pode fazer apenas o que a lei expressamente autoriza;
d) Não se aplica o Princípio da Publicidade no tocante à
remuneração dos servidores públicos municipais.
e) O Princípio da Impessoalidade permite que o agente
público pratique atos não compreendidos em sua esfera
de competência.
24) Considerando as disposições constitucionais sobre
Administração Pública e Servidores Públicos, assinale a
assertiva correta:
a) a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de provas ou
de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista
em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração.
b) o prazo de validade do concurso público será de até
dois anos, prorrogável por iguais períodos, desde que
haja fundamentação do Chefe do Poder Executivo;
c) é vedado ao servidor público civil o direito à
associação sindical.
d) O servidor público da administração direta, autárquica
e fundacional, se investido no mandato de Vereador,
havendo compatibilidade de horários, perceberá as
vantagens de seu cargo, emprego ou função, com
prejuízo da remuneração do cargo eletivo.
e) é permitida a vinculação ou equiparação de espécies
remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal
do serviço público.
25) São segurados obrigatórios da Previdência Social,
como empregado:
a) o brasileiro civil que trabalha no exterior para
organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro
efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo
quando coberto por regime próprio de previdência social.
b) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou
municipal, desde que não vinculado a regime próprio de
previdência social.
c) o ministro de confissão religiosa e o membro de
instituto de vida consagrada, de congregação ou de
ordem religiosa.

d) a pessoa física que exerce, por conta própria,
atividade econômica de natureza urbana, com fins
lucrativos ou não.
e) quem presta, a diversas empresas, sem vínculo
empregatício, serviço de natureza urbana ou rural
definidos no Regulamento.
26) A Previdência Social rege-se pelos seguintes
princípios e objetivos, exceto:
a) universalidade de participação nos planos
previdenciários
b) cálculo dos benefícios considerando-se os salários de
contribuição corrigidos monetariamente
c) previdência complementar facultativa, custeada por
contribuição adicional.
d) seletividade e distributividade na prestação dos
benefícios.
e) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços
às populações urbanas, excluídas as rurais.
27) Integra o salário de contribuição, à luz da lei nº
8.212/91, dentre outros:
a) as diárias para viagens.
b) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma
da legislação própria.
c) o salário maternidade.
d) as parcelas recebidas a título de licença-prêmio
indenizada.
e) a parcela recebida a título de abono de férias.
28) Os regimes próprios de previdência social dos
servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do
Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em
normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a
garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados
os seguintes critérios, exceto:
a) realização de avaliação atuarial inicial e em cada
balanço utilizando-se parâmetros gerais, para a
organização e revisão do plano de custeio e benefícios.
b) cobertura de um número mínimo de segurados, de
modo que os regimes possam garantir diretamente a
totalidade dos riscos cobertos no plano de benefícios,
preservando o equilíbrio atuarial sem necessidade de
resseguro, conforme parâmetros gerais.
c) registro contábil individualizado das contribuições de
cada servidor e dos entes estatais, conforme diretrizes
gerais.
d) sujeição às inspeções e auditorias de natureza
atuarial, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial
dos órgãos de controle interno e externo.
e) proibição de acesso dos segurados às informações
relativas à gestão do regime e participação de
representantes dos servidores públicos nos colegiados e
instâncias de decisão, ainda que os seus interesses
sejam objeto de discussão e deliberação.

b) Nos procedimentos administrativos, qualquer que seja
o objeto, observar-se-ão, dentre outros requisitos de
validade, a igualdade entre os administrados e o devido
processo legal e, especialmente, os princípios do
contraditório, da ampla defesa e da decisão motivada.
c) A revisão geral anual da remuneração dos servidores
públicos far-se-á por lei específica, sempre na mesma
data e sem distinção de índices, até o mês de dezembro
de cada ano.
d) É vedado aos servidores municipais e as suas
entidades representativas o direito de reunião nos locais
de trabalho, ainda que não inviabilize a prestação de
serviços ao público, na forma da lei.
e) A administração é obrigada a fornecer a qualquer
cidadão, para a defesa de seus direitos e
esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal,
desde que observado o recolhimento das taxas, no prazo
máximo de quinze dias, certidão de atos, contratos,
decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da
autoridade ou do servidor que negar ou retardar a sua
expedição.
Para responder às questões seguintes, considere que
todos os aplicativos e sistemas operacionais citados
estão em português do Brasil e com suas configurações
padrões. Ademais, considere que a versão do Microsoft
Windows 10 é a 1903, compilação 18362.356; que a
versão do Microsoft Office é a versão 1909 compilação
12026.20264 e que a versão do Opera é a 63.0.3368.94.
31) Ao acessar as opções de rede de um computador,
Carlos percebeu que era possível se conectar a redes
sem fios de 2.4GHz e 5GHz. Essa característica é
conhecida como:
a) LTE.
b) HSPA+.
c) Dual Band.
d) Li-Ion.
e) Ethernet.
32) Um computador tem uma porta LAN com velocidade
10/100. Ele foi conectado via Ethernet a um Modem que
tem suas portas LAN com velocidade 10/100/1000. Qual
a velocidade máxima de comunicação entre eles?
a) 1.
b) 10.
c) 100.
d) 1000.
e) 5000.
33) Das opções abaixo, qual não é uma conexão usada
para transmissão de vídeo?
a) VGA.
b) AC In.
c) HDMI.
d) DisplayPort.
e) USB-C.

29) Nos termos da Lei Orgânica Municipal de Monte
Aprazível, é objetivo fundamental do município, em
cooperação com a União e o Estado:
a) respeitar e incentivar a cidadania.
b) garantir a efetivação dos direitos humanos, individuais
e sociais.
c) garantir o pluralismo político.
d) garantir a dignidade da pessoa humana.
e) respeitar a soberania.

34) Das opções abaixo, assinale a alternativa que não é
um sistema operacional:
a) Android.
b) iOS.
c) Windows.
d) Outlook.
e) macOS.

30) De acordo com a Lei Orgânica Municipal de Monte
Aprazível, é correto afirmar que:
a) São poderes do Município, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.

35) Ao clicar com o botão direito do mouse em um
arquivo na área de trabalho e escolher a opção
Propriedades, uma janela com algumas abas é
apresentada. Qual a aba que é apresentada de forma
padrão?
a) Geral.
b) Compartilhamento.

c) Segurança.
d) Versões Anteriores.
e) Personalizado.
36) Das opções abaixo, selecione o nome da tecnologia
que foi desenvolvida especificamente para a troca de
informações entre dispositivos eletrônicos em uma
pequena distância (4 cm):
a) Bluetooth.
b) Wi-Fi.
c) NFC.
d) Ethernet.
e) SATA.
37) A resolução 4K também é conhecida por:
a) 480p
b) 720p
c) 1080p
d) 1440p
e) 2160p
38) Marcos comprou um computador que tem uma placa
de vídeo com saída HDMI. Entretanto, ao ler o manual de
instruções do produto, Marcos viu que um monitor
compatível com proteção de conteúdo digital em banda
larga era necessário. Para usar no computador, o
monitor que Marcos comprar precisa vir equipado com:
a) GIF.
b) MP4.
c) CCXP.
d) HDCP.
e) HDD.
39) Das opções abaixo, qual é a extensão de um arquivo
de áudio?
a) .wav
b) .ccp
c) .exe
d) .dll
e) .doc
40) “A tecnologia _______________________ foi criada
com o objetivo de fazer com que o computador
reconheça e configure automaticamente qualquer
dispositivo que seja instalado.” Das opções abaixo, qual
preenche corretamente a lacuna?
a) USB.
b) AC.
c) Basic Input/Output System
d) Bluetooth.
e) Plug & Play.

