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10  35  

11  36  
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13  38  
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15  40  
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17  42  

18  43  

19  44  

20  45  

21  46  

22  47  

23  48  

24  49  

25  50  

INSTRUÇÕES 

1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno 

de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão Resposta. 

 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (18 

páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 

substituído sob qualquer alegação.   

 

3- A PROVA OBJETIVA contém 50 ( cinquenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 2,00 (dois pontos) cada, devendo o candidato obter 

no mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 

4- No Cartão Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a opção 

de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 

                             

     Exemplo: Questão 01 - A 

 
 

  
 

5- O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 

coordenação do Concurso. 

 

6- NÃO RASURE o Cartão Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA, caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS. Evite 

deixar questões sem respostas. 

 

7- Para o correto preenchimento do Cartão Resposta aguarde a orientação do fiscal. 

 

8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 

 

9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 

 

10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão Resposta. 

 

11- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da Prova. A 

não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 
12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 

 

13- O gabarito será publicado no dia 09/04/2019, e a CLASSIFICAÇÃO FINAL a partir do 

dia 04/05/2019 no Diário Oficial de Bauru. 

 

Prova Objetiva  

 
Edital nº 05, de 02/02/2019 
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Prefeitura Municipal de Bauru 

 

Concurso Público para o Cargo de TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA 

E SERVIÇOS – TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

01) O mercado de trabalho é constituído pelas ofertas de trabalho ou emprego 

oferecidas pelas organizações em um determinado lugar e em determinada época. 

Assim, envolve uma dimensão de espaço e de tempo. Deste modo, quanto maior o 

número de organizações em uma determinada região, tanto maior o mercado de trabalho 

e seu potencial de disponibilidades de vagas e oportunidades de emprego. Como 

referência, existem três possíveis situações do mercado de trabalho: Oferta maior do que 

a procura; Oferta equivalente a procura e Oferta menor que a procura. Dentro deste 

contexto, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Em situação de oferta de vagas menor que a procura por parte dos candidatos, ocorre 

o excesso de candidatos que se oferecem para preencher as vagas, o que leva as 

organizações a utilizarem critérios mais flexíveis e menos rigorosos nos processos 

quantitativos do desenvolvimento humano. 

B) Em situação de oferta de vagas maior que a procura por parte dos candidatos, não há 

nenhuma competição entre as organizações quanto ao mercado de recursos humanos, 

pois a abundância de candidatos reduz a disputa entre eles. 

C) Em situação de oferta de vagas equivalente a procura por parte dos candidatos, há 

uma situação de extremo desequilíbrio no mercado de trabalho, o que acarreta no 

altíssimo volume de oferta e baixíssimo volume de procura, ou, vice-versa. 

D) Em situação de oferta de vagas maior que a procura por parte dos candidatos, há uma 

excessiva quantidade de vagas oferecidas pelas diversas organizações e baixa 

quantidade de candidatos para preenchê-las, o que pode levar a ofertas salariais mais 

estimulantes com o intuito de atrair maior número de pessoas. 

 

 

02) Pessoas e organizações convivem em um constante processo dialético e engajadas 

em um fluxo contínuo e interativo de atrair uns aos outros. Ou seja, da mesma forma 

que os indivíduos atraem e selecionam as organizações, informando-se e formando 

opiniões a respeito delas, as organizações procuram atrair as pessoas e obter 

informações a respeito delas para decidir sobre o interesse de admiti-las ou não. Deste 

modo, na dinâmica de interação entre organizações e mercado de recursos humanos 

sobressaem as atividades de recrutamento de pessoas. Sobre este tema do recrutamento, 

assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Recrutamento é o conjunto de técnicas e procedimentos que visa selecionar, 

entrevistar de forma coletiva e individualmente, e depois escolher e contratar o melhor 

candidato dentre todos os que se candidataram a vaga. 

B) Recrutamento é o conjunto de técnicas e procedimentos que visa reter e treinar 

candidatos para torná-los potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos e 

oferecer resultados para a organização. 

C) Recrutamento é considerado uma atividade de relações públicas e de envolvimento 

da organização com a sociedade. É ainda, uma atividade de comunicação com o 
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ambiente interno e externo através do qual a organização informa as pessoas sobre suas 

necessidades de recursos humanos visando atrair candidatos potenciais para as vagas em 

aberto. 

D) Para ser eficaz, o recrutamento deve aguardar que os candidatos se apresentem 

espontaneamente sem que para isso necessite divulgar a vaga, ou seja, as pessoas que 

apresentam seu currículo na internet, são as únicas que terão chance de preencher as 

vagas nas organizações. 

 

 

03) Mariah Joaquinah está ansiosa pois foi comunicada pela empresa de que estará em 

período de férias a partir de 02/05/2019. Apesar de estar empolgada, pois trabalha na 

empresa desde 05/10/2017, está também com algumas dúvidas a respeito dos seus 

direitos. Dentro deste contexto, leia as opções e depois escolha a alternativa 

CORRETA sobre o tema férias. 

 

A) O empregado deverá ser comunicado sobre suas férias por escrito com antecedência 

mínima de 30 dias. Além da remuneração normal, o empregador deve pagar um 

adicional correspondente a 1/3 do salário do empregado, lembrando que o período 

concessivo de férias são os 12 meses subsequentes ao período aquisitivo. 

B) A lei não estipula dia da semana para término de férias, mas elas não podem começar 

aos domingos, feriados e nem em dias compensados sendo que o empregado pode 

definir o período de acordo com os seus interesses, e, neste caso, o empregador deve 

acatar esta decisão.  

C) Ao empregado com menos de 1 ano de trabalho, por ocasião do natal, 

obrigatoriamente serão pagas as férias proporcionais devidas até este momento. Deve-se 

incluir neste cálculo, as médias de horas extras e décimo terceiro salário. 

D) Quando ocorrer do empregador não ter dinheiro, ele pode conceder férias de acordo 

com sua disponibilidade, independentemente do funcionário já ter ultrapassado o 

respectivo período concessivo.  

 

 

04) O recrutamento e a seleção de recursos humanos são duas fases de um mesmo 

processo que é a introdução de novas pessoas na organização. Em relação a seleção, 

todo critério escolhido para este processo deve fundamentar-se em dados e informações 

baseadas nas análises e especificações do cargo a ser preenchido. Com relação a 

seleção, escolha a alternativa CORRETA. 

 

A) A seleção de pessoas trata unicamente de realizar um processo de atração, integração 

e retenção de talentos para a organização sem o qual as vagas não seriam preenchidas. 

B) A seleção de pessoas trata de escolher a pessoa certa para a vaga certa, ou mais 

amplamente, seleciona dentre os candidatos recrutados, aqueles mais adequados aos 

cargos existentes na organização.  

C) A seleção não se preocupa em comparar candidatos, pois sempre encontra a pessoa 

ideal para a vaga não necessitando para isso de utilizar nenhuma técnica ou sistema de 

classificação dos candidatos recrutados para a vaga.  

D) A seleção é composta apenas da técnica da entrevista que por sua vez, deve seguir à 

risca um único roteiro pré-estabelecido pela área de Recursos Humanos, não importando 

o cargo que está sendo oferecido na organização.  
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05) Na atualidade, muitas organizações estão substituindo o modelo tradicional de 

seleção pelo processo seletivo centrado nas competências individuais. Neste caso, o 

processo seletivo não funciona apenas como uma área que fornece ocupantes para 

cargos específicos, mas sim, como um provedor de competências para toda a 

organização. Com relação a seleção por competências, assinale a opção CORRETA. 

 

A) A seleção por competências é a base fundamental para o alcance de resultados 

financeiros, pois avalia a relação custo X benefício definida pelo sistema de qualidade, 

auditoria e contabilidade de custos da organização. 

B) A seleção por competências trata de impulsionar o desempenho do colaborador 

através de treinamentos específicos para esse fim visando alcançar melhor desempenho 

individual, departamental e organizacional. 

C) Este tipo de seleção considera que as competências humanas são o conjunto de 

conhecimentos, habilidades, julgamento e atitudes e, se utiliza de técnicas diversas com 

a finalidade de identificar nos candidatos, as competências necessárias ao cargo e 

também que auxiliem no alcance de resultados organizacionais. 

D) Consiste de práticas que conduzem a um forte e eficaz aumento do capital humano 

da organização, envolvendo a provisão, aplicação, manutenção, desenvolvimento e 

monitoração dos recursos humanos da organização, além de cuidados o aumento da 

qualidade de vida no trabalho.  

 

 

06) “Desenvolva as pessoas e elas desenvolverão a organização”. (CHIAVENATO, 

2012). Deste modo, compreende-se que uma etapa leva naturalmente a outra, ou seja, o 

crescimento individual, leva ao crescimento das equipes, áreas funcionais e por 

consequência ao crescimento da organização. Para este autor, o subsistema de 

Desenvolvimento de Pessoas passa necessariamente por quatro etapas. Assinale a 

alternativa CORRETA que se refere a essas quatro etapas. 

 

A) Provisionar recursos humanos; aplicar os recursos humanos; manter recursos 

humanos e monitor recursos humanos nas organizações. 

B) Transformar pessoas em talentos; transformar talentos em capital humano; 

transformar capital humano em capital intelectual transformar capital intelectual em 

resultados tangíveis para a organização. 

C) Recrutar pessoas; selecionar pessoas; integrar as pessoas as suas funções e ao 

ambiente de trabalho e avaliar o desempenho dos recursos humanos nas organizações. 

D) Levar as pessoas a um ciclo de mudança de comportamento; torná-las mais reativas; 

recompensar financeiramente o seu desempenho e atuar como agente de estímulo ao 

crescimento financeiro.  

 

 

07) A educação pode ser desenvolvida de diversas formas ao longo da vida de um 

indivíduo. Pode-se citar, dentre outros modelos, a educação social, religiosa, cultural, 

política, moral e profissional. As organizações em geral, se utilizam do processo de 

educação profissional visando preparar melhor o colaborador para a vida laboral. Isso 

pode ser feito através de três fases interdependentes, porém, distintas que são: a 

formação profissional, o desenvolvimento profissional e o treinamento. Sobre o 

conceito de treinamento, assinale a alternativa CORRETA. 
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A) Visa proporcionar ao participante, ampla visão sistêmica, métricas e estratégias para 

que este profissional possa obedecer a um programa sem fronteiras no que se refere ao 

condicionamento de sua conduta fora do trabalho visando ampliar a qualidade de vida 

de sua família. 

B)Visa proporcionar crescimento na carreira com objetivos de longo prazo e ampliar o 

conhecimento genérico do indivíduo em vários aspectos e diversos temas formando 

profissionais que atenderão as necessidades individuais e da organização no futuro. 

C) Trata-se de educação, institucionalizada ou não, que visa adaptar a pessoa para o 

exercício de determinada função ou para a execução de uma tarefa específica, em 

determinada organização, tendo para isso, objetivos mais restritos e imediatos, 

preparando o profissional para o cargo ocupado no presente. 

D) Trata-se de educação continuada proporcionada pelas escolas em geral dentro dos 

cursos técnicos projetados para atender a parceria entre escola e empresa onde a 

aprendizagem não necessita de objetivos definidos e sim da vontade dos menores 

aprendizes em se desenvolverem emocionalmente. 

 

 

08) A educação corporativa é a composição dos esforços no sentido de oferecer amplas 

condições para que aprendizagem ocorra. Sendo assim, os conhecimentos, habilidades, 

julgamentos e atitudes somente serão aprendidos em grande escala e depois 

transformados em competências quando a organização concentrar seus esforços em 

transmitir continuadamente estímulos direcionados para a manutenção de um ambiente 

de aprendizado. Neste ciclo, portanto, o desenvolvimento individual leva ao 

desenvolvimento organizacional. Assinale a alternativa CORRETA no que se refere ao 

desenvolvimento individual. 

 

A) É um tipo de educação que visa ampliar, desenvolver e aperfeiçoar o indivíduo para 

seu crescimento profissional na carreira dentro da organização. Possui objetivos que 

perseguem prazos mais longos, preparando o profissional para ser mais eficiente e 

produtivo em seu cargo atual, mas também para assumir novos desafios no futuro.  

B) É a educação institucionalizada que visa preparar o indivíduo para uma situação 

específica dentro de uma profissão e para atender a determinado segmento do mercado 

de trabalho. Seus objetivos são amplos e imediatos, visando qualificar a pessoa somente 

para o cargo atual. 

C) Baseado no processo de aprendizagem organizacional, o desenvolvimento individual 

é rápido, casual, randômico, reativo, com visão de curto prazo e baseado na imposição 

ao passo em que a organização é quem assume todos os custos e deste modo, pode 

cobrar das pessoas o desenvolvimento independentemente da sua aspiração. 

D) É considerado uma função exponencial onde a pessoa aprende a memorizar o tipo de 

motivação requerida para o exercício de cada função e o aplica com eficiência no 

ambiente de trabalho, visando atingir suas metas e minimizar as falhas advindas do 

esquecimento de como realizar determinado processo.  

 

 

09) A administração da remuneração é composta por métodos que tem por finalidade a 

atribuição de uma remuneração adequada aos colaboradores de uma organização, 

assegurando a coerência interna entre os valores da remuneração total que inclui 

também os benefícios, e, buscando a coerência externa com o mercado de trabalho, ou 
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seja, visa na medida do possível manter um equilíbrio. Dentro deste contexto, assinale a 

opção que se refere aos benefícios sociais: 

 

A) Benefícios sociais são o somatório do salário contratual, gratificações, adicionais, 

horas extras, comissões, bônus e participação nos lucros e resultados. Podem ser pagos 

de acordo com a produtividade e desempenho alcançados pelo funcionário no sistema 

de meritocracia. 

B) Benefícios sociais são os contratos psicológicos realizados entre empregadores e 

empregados no sentido de manter o ambiente sob controle e harmonioso e servem para 

equilibrar as condições sociais da empresa evitando conflitos. Contribuem ainda, para o 

bom clima organizacional. 

C) Benefícios sociais são os encargos sociais devidos pelo empregador ao governo tais 

como FGTS, Salário Família e IRRF. Neste caso, estão incluídos ainda a contribuição 

para a previdência que é distribuída para vários órgãos como o SENAI, SESI, SENAC, 

SEBRAE, SESC e INCRA. 

D) Os benefícios sociais são certas vantagens concedidas pelas organizações, a título de 

pagamento adicional dos salários tais como assistência médico-hospitalar, seguro de 

vida, alimentação subsidiada, etc., e, de um modo geral, podem ser classificados quanto 

a sua exigibilidade legal, quanto a sua natureza e quanto aos seus objetivos.  

 

 

10) As pessoas investem dedicação e esforço pessoal no trabalho esperando retorno 

justo e adequado, e, em contrapartida, as empresas também esperam retorno de seus 

investimentos, principalmente no que se refere a contribuição dos colaboradores para o 

alcance dos objetivos organizacionais. Dentro deste ciclo, as recompensas oferecidas 

pelas organizações influenciam o nível de satisfação dos seus colaboradores. Assinale a 

alternativa que se refere aos três componentes principais da remuneração total. 

 

A) Remuneração motivacional, legal e negocial. 

B) Remuneração social, econômica e benefícios. 

C) Remuneração justa, adequada e comissionada. 

D) Remuneração básica, incentivos salariais e benefícios. 

 

 

11) Descrição de cargos é o processo de descrever da maneira mais completa possível o 

que a pessoa faz, porque faz, como faz, quando faz, identificando ainda os graus de 

responsabilidade, dentre outros fatores. Trata-se de um retrato do conteúdo e das 

principais responsabilidades do cargo. Este documento, após ser avaliado e revisado 

pela área de Recursos Humanos e gestores responsáveis por estes cargos, serve para 

apoiar outros processos organizacionais dentro da área de Recursos Humanos.  Assinale 

a alternativa CORRETA com relação a este contexto: 

 

A) A descrição de cargos serve de apoio a processos de: recrutamento e seleção, 

treinamento e desenvolvimento, avaliação e classificação de cargos, avaliação do 

desempenho e base para programas de higiene, segurança e qualidade de vida.  

B) A descrição de cargos serve de apoio a processos de: metas e objetivos 

departamentais, coleta de dados pessoais dos colaboradores e informações para o 

sistema mensal de cálculo da folha de pagamento. 
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C) A descrição de cargos serve de apoio a processos de: definição de métodos de 

trabalho, reuniões de padronização de layout, retorno sobre investimento em tecnologia 

e mobiliário e levantamento do nível de empregabilidade de cada colaborador.  

D) A descrição de cargos serve de apoio a processos de: decisão sobre o tipo de 

software de folha de pagamento mais adequado a organização, indicadores de 

rotatividade, absenteísmo e investimentos em Treinamento e Desenvolvimento humano. 

 

 

12) O salário é considerado uma contraprestação pelo trabalho de uma pessoa, em troca 

do dinheiro onde o colaborador empenha o seu esforço comprometendo-se a uma 

atividade e a um padrão de desempenho. Baseado no texto, é correto afirmar que o 

salário: 

 

A) O salário permite ao indivíduo alcançar muitos objetivos finais desejados. Na 

prática, o salário constitui a fonte de renda que proporciona o poder aquisitivo de cada 

pessoa. 

B) É o volume de reconhecimento mesmo que não seja monetário, pois, já é suficiente 

para a pessoa que o recebe, e serve como fator de motivação e de status na empresa 

onde atua.  

C) O salário representa o volume de benefícios e incentivos psicológicos em função do 

cargo ocupado.  

D) O salário representa a quantia líquida que sobre no final do mês para o colaborador, 

após terem sido realizados os cálculos da folha de pagamento. 

 

 

13) “A ideia de desenvolver competências nas pessoas para que se tornem mais 

produtivas, criativas e inovadoras, a fim de contribuir melhor para os objetivos 

organizacionais”. Assinale a alternativa CORRETA que se refere a esta afirmação: 

 

A) Liderança. 

B) Motivação. 

C) Treinamento. 

D) Avaliação de desempenho. 

 

 

14) A CIPA deve ser constituída por estabelecimento e mantida em funcionamento 

regular por empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos da 

administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, 

cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como 

empregados. O seu dimensionamento é definido de acordo com o número de 

empregados no estabelecimento. Assinale a alternativa que apresenta o significado 

CORRETO da sigla CIPA. 

 

A) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 

B) Certificado Interno de Providências Avaliativas.  

C) Comissão de Interesse Previdenciário de Acidentes. 

D) Certificado de Informações Profissionais e Acadêmicas. 
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15) Sabendo que as pessoas passam boa parte do seu tempo no local de trabalho, este, 

deve apresentar condições adequadas no que se refere aos aspectos físicos, materiais, 

psicológicos e sociais para que possam ser favoráveis aos fatores de higiene, segurança 

e qualidade de vida no trabalho. Assinale a alternativa CORRETA que se refere ao 

conceito de higiene do trabalho. 

 

A) A higiene do trabalho está relacionada com o conjunto de medidas de ordem 

financeira, utilizadas unicamente para prevenir acidentes, eliminando as condições 

inseguras do ambiente. 

B) São os acidentes de trabalho divulgados estatisticamente pelo governo referente ao 

número de mortos, feridos, aleijados, incapacitados para o trabalho e incapacitados para 

uma vida normal. 

C) Método que envolve tão somente a higienização/dedetização do local de trabalho 

mediante a contratação de mão de obra especializada. Com relação às pessoas, inclui o 

método da meditação. 

D) A higiene do trabalho está relacionada com as condições ambientais de trabalho que 

assegurem a saúde física e metal e com as condições de saúde e bem-estar das pessoas.  

 

 

16) Sabendo que existem tipos diferentes de adicionais que devem ser pagos aos 

colaboradores dependendo da atividade exercida pelo mesmo, suponha que uma 

empresa química, recente no mercado, necessite de orientação sobre o tema, haja vista 

que atua em um segmento onde há a necessidade de muitos cuidados com relação a 

saúde do trabalhador. Deste modo, visando auxiliar esta empresa, assinale a alternativa  

que se refere ao tema insalubridade - que pode ser uma das situações vividas neste 

ambiente de trabalho. 

 

A) Insalubridade refere-se à realização de atividades perigosas e deve ser calculada com 

base no salário mínimo vigente no país na proporção de 30%. Depende, portanto, da 

exposição a condições de risco acentuadas como inflamáveis ou explosivos. É proibido 

o trabalho de menores nas atividades perigosas.  

B) Insalubridade refere-se às atividades ou operações deletérias aquelas que, por sua 

natureza, condição 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 e seus efeitos.  

C) Insalubridade compreende as atividades realizadas entre 22:00 e 6:00 da manhã 

totalizando 8 (oito) horas noturnas independentemente da função exercida, não sendo 

permitido a trabalhadores domésticos ou menores de 18 anos devido ao grau de cansaço 

a que o trabalhador é exposto por atuar neste período de trabalho. 

D) Insalubridade refere-se ao funcionário que é transferido de função contra a sua 

vontade, para outra cidade, devendo para isso, ser submetido a exame médico 

ocupacional antes da mudança e novamente quando de seu retorno atestando seu estado 

de saúde atual e futuro. Neste intervalo, deverá receber no mínimo 10% e no máximo 

20% a mais em seu salário como forma de compensação. 

 

 

17) A Empresa Xis está no mercado há mais de 5 anos e com o decorrer do tempo vem 

aumentando suas vendas e consequentemente o número de colaboradores que passou de 

8 para 21. Com o crescimento, a empresa sentiu a necessidade de avaliar o desempenho 
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de seus funcionários, pois, os seus gestores acreditam que este é um fator importante 

para o aumento do desempenho e consequentemente para se obter maior 

competitividade no mercado em que atuam. Diante desse cenário, assinale a alternativa 

que corresponde ao conceito de avaliação de desempenho: 

 

A) Apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa, em função das atividades 

que ela desenvolve, das metas e resultados a serem alcançados e das competências que 

ela oferece atualmente, bem como do seu potencial de desenvolvimento futuro. 

B) Atividade de medir o potencial desempenho do colaborador antes de atribuir a ele 

novas responsabilidades, ou seja, avaliar o perfil profissional através de testes 

psicológicos que indiquem a vocação e compare com as funções realizadas pela pessoa 

na atualidade. 

C) Identificação do nível de participação em treinamentos oferecidos pela organização 

no sentido de recompensar os colaboradores que vestem a camisa da empresa e 

participam ativamente dos diversos eventos promovidos pela mesma. 

D) Processo de conversão de vários recursos através de um sistema integrado capaz de 

proporcionar resultados financeiros desejados com relação ao esforço humano, 

tecnologia, matéria prima, capital, ou de outro modo, são variáveis essenciais que 

medidas adequadamente, podem enriquecer o caixa da organização. 

 

 

18) Depois de perder inúmeros negócios, a empresa SWX embarcou numa grande 

mudança para tentar alcançar a visão de seu novo presidente que acreditava que a 

organização precisava reagir rapidamente às mudanças de mercado colocando mais 

responsabilidades, autoridade e informação nas mãos das pessoas que estavam mais 

próximas dos produtos e clientes. Para ele, é importante que sua empresa possa 

contribuir para uma sociedade melhor. Os investimentos em treinamento e 

desenvolvimento humano bem como em benefícios foram feitos, e um sistema eficiente 

de Recursos Humanos foi implantado dando origem a um lugar com pessoas mais 

felizes e satisfeitas no ambiente de trabalho, o que sem dúvida contribuiu para o 

aumento da produtividade e lucros. Sobre motivação, analise as afirmativas abaixo e 

assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) A motivação acontece a partir de uma série de posições exercidas por uma pessoa ao 

longo de sua vida profissional. Com uma boa avaliação e um bom plano sucessório, é 

possível que a empresa motive seus colaboradores a exercerem funções mesmo sem 

demonstrar aptidão para isso. 

B) A escola da Administração Científica foi pioneira em descobrir e pesquisar a 

motivação no ambiente de trabalho. Taylor e Fayol foram exemplos de como a 

motivação aplicada as organizações poderia se reverter em resultados positivos. Através 

desses estudos foi possível concluir que o homem é motivado somente por fatores 

externos. 

C) No início da década de 1940, Abraham Maslow desenvolveu sua teoria sobre a 

hierarquia das necessidades a partir da qual foi possível inferir o que motiva cada 

pessoa. Segundo este pesquisador, o princípio básico da motivação é de que uma 

necessidade satisfeita não é um motivador de comportamento. Na concepção de 

Maslow, o que motiva de fato as pessoas são as necessidades insatisfeitas.  

D) A pesquisa de clima mede o nível de satisfação dos funcionários em relação somente 

aos aspectos salariais e de benefícios que a empresa oferece, sendo que nas 
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organizações em geral, o aspecto lucro é o mais visado e, portanto, a motivação no 

ambiente de trabalho é algo desnecessário. 

 

 

19) O contexto da gestão de pessoas é formado por pessoas e organizações que 

dependem uns dos outros para alcançarem os objetivos pessoais, profissionais e 

organizacionais. Neste sentido várias organizações estão migrando do modelo 

tradicional da área de Recursos Humanos (RH) para um modelo mais moderno de 

Gestão de Pessoas (GP). No que se refere ao conceito de Gestão de Pessoas, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

A) Conjunto de políticas e práticas necessárias unicamente ao RH para conduzir os 

processos de Recrutamento e Seleção, Treinamento e Desenvolvimento, Recompensas e 

Avaliação do Desempenho. 

B) Função Administrativa do RH focada nos processos operacionais de agregar, aplicar, 

monitorar, avaliar e recompensar pessoas de modo a centralizar as decisões relativas a 

estes subsistemas e obter melhores resultados. 

C) Conjunto integrado de atividades de especialistas e gestores sobre como agregar, 

aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas no sentido de 

proporcionar competências e competitividade à organização.  

D) Efeito sinérgico das atividades realizadas por todos os colaboradores que juntos 

ampliam o alcance de resultados através das técnicas exclusivas de monitoramento de 

pessoas. 

 

 

20) Sendo a ética inerente a vida humana, sua importância é bastante evidenciada na 

vida profissional, porque cada pessoa possui responsabilidades individuais e sociais que 

envolvem os demais a sua volta. No âmbito profissional, a ética, portanto, se refere ao 

caráter normativo e até jurídico que regulamenta determinadas profissões a partir de 

estatutos e códigos específicos. No âmbito corporativo, assinale a alternativa que 

conceitua ética profissional: 

 

A) Esforço humano que sofre variabilidade diária de acordo com o comportamento 

individual, ou seja, é uma questão de adaptação das regras estabelecidas naquele local 

de trabalho e pautadas pelo jeitinho brasileiro. 

B) Preocupação individual que supera questões sociais, independentemente do que 

ocorre em sua comunidade, ou na sociedade em geral. Leva o sujeito a tendência 

instintiva de auto-defesa como meio de sobrevivência no mundo corporativo. 

C) Conjunto de normas de conduta que deverão ser colocadas em prática no exercício 

de qualquer profissão. Funciona como uma ação reguladora da ética que age no 

desempenho profissional, e faz com que o sujeito respeite seu semelhante quando no 

exercício de sua profissão.  

D) Acordo explícito, uma espécie de contrato de classe e dos órgãos de fiscalização do 

exercício da conduta humana que serve exclusivamente para se evitar o abuso do poder 

o que reflete no aumento do passivo com processos trabalhistas relacionados a questões 

como assédio moral. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o texto abaixo. 

 

O VERBO É TUDO 

 

 Prepare a garganta e solte a língua: as empresas querem que seus funcionários 

falem. E muito bem. Segundo especialistas da área de Recursos Humanos, saber se 

expressar no dia a dia do trabalho é fundamental para ampliar as chances de crescimento 

profissional. Mas nada de pânico.  Não é preciso ser um tagarela para evoluir. 

 Quem se expressa com naturalidade toma certos cuidados. Controla a respiração 

e a gesticulação, corrige a postura, pensa antes de falar e lê bastante. 

 A falta de fluência verbal atinge gente de todos os setores, independentemente 

do nível de formação. Pessoas que apresentam crise de gagueira, suores e taquicardia 

(batimento acelerado no coração) ou ficam vermelhas na hora de falar com um colega, 

dar uma informação, explicar um projeto, discutir uma ideia ou pedir orientação podem 

ter problemas nas suas relações de trabalho. 

 Quem tem facilidade para se expressar trabalha bem em equipe, tem um bom 

relacionamento na empresa, evita erros na comunicação e passa confiança para a chefia. 

Em geral, quando essa característica está aliada a um bom currículo, a pessoa tem mais 

chances de desempenhar outras tarefas e assumir outras responsabilidades.        

(O Globo. Caderno Boa Chance. Rio de Janeiro, 15/07/2001). 

 

21) De acordo com o texto, sua finalidade principal é:     

 

A) aconselhar o leitor sobre a importância da comunicação empresarial.  

B) expor os problemas das pessoas que têm gagueira no trabalho.  

C) treinar os especialistas da área de Recursos Humanos para expressarem bem.  

D) criticar as pessoas que têm problemas de comunicação com a chefia.  

 

 

22) No trecho “Quem se expressa com naturalidade toma certos cuidados. Controla 

a respiração e a gesticulação, corrige a postura, pensa antes de falar e lê bastante”, 
estão descritos os cuidados que as pessoas:  

 

A) resguardam-se em tomar   

B) evitam tomar.  

C) furtam-se em tomar.  

D) costumam tomar. 

 

 

23) A palavra IDEIA, encontrada no texto, de acordo com a Nova Ortografia não é 

mais acentuada, pois:                               

 

A) Não se acentuam os ditongos abertos tônicos ei e oi das palavras proparoxítonas. 

B) Não se acentuam os ditongos abertos tônicos ei e oi das palavras oxítonas. 

C) Não se acentuam os ditongos abertos tônicos ei e oi das palavras paroxítonas. 

D) Não se acentuam os ditongos fechados tônicos ei e oi das palavras oxítonas. 
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24) Leia o texto a seguir. 

 

O Dia Mundial da Água 

 

 O dia Mundial da Água foi instituído pela Assembleia Geral da Organização das 

Nações Unidas, em 1993. Desde então, todos os países celebram o dia 22 de março e 

buscam refletir sobre os problemas referentes aos recursos hídricos em suas nações, 

propondo alternativas e soluções para a resolução dos problemas detectados. 

 O acesso à água é um direito humano fundamental. Toda pessoa deve ter água 

potável em quantidade suficiente, com custo acessível e fisicamente disponível, para os 

usos pessoais e domésticos, conforme previsto na legislação brasileira e na Agenda 21. 

(Disponível em: 

http://www.caema.com.br/index.php/component/Contentqarticle/40-artigos/84-

diamundial-da-agua.htm. Acesso em: 02 mai, 2014, com adaptações). 

 

Do ponto de vista da tipologia textual “Dia Mundial da Água”, classifica- se como, 

predominantemente:                               

 

A) dissertativo, pois gira em torno da opinião do autor sobre um fato. 

B) dissertativo, embora não apresente a opinião do autor sobre o assunto abordado. 

C) narrativo, com algumas sequências descritivas. 

D) descritivo, com algumas passagens narrativas. 

 

 

25) Assinale a alternativa em que todas as palavras ou expressões estejam sendo 

utilizadas de maneira DENOTATIVA. 

 

A) O médico diagnosticou a doença crônica do paciente. 

B) Aquele lutador é um banana! 

C) O investimento de Joel foi malsucedido e ele quebrou a cara. 

D) Alexandre é um exímio arroz de festa, não perde nenhum aniversário dos amigos. 

 

 

26) Qual a figura de linguagem presente na frase “As mãos que dizem adeus são 

pássaros que vão morrendo lentamente.”, (Mário Quintana). 

 

A) Comparação. 

B) Metáfora. 

C) Metonímia. 

D) Eufemismo. 

 

 

27) Leia a propaganda abaixo.  

 

O BRASIL TEM CONCERTO! 

Orquestra Sinfônica Brasileira 

Teatro Municipal do Rio de Janeiro 

 

A simples troca de uma letra pode mudar totalmente o sentido do que se quer dizer. 

http://www.caema.com.br/index.php/component/Contentqarticle/40-artigos/84-diamundial-da-agua.htm
http://www.caema.com.br/index.php/component/Contentqarticle/40-artigos/84-diamundial-da-agua.htm
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Assinale a alternativa correta em relação à palavra HOMÓFONA a “concerto”. 

 

A) Com certeza. 

B) Restauração. 

C) Conserto. 

D) Certamente. 

 

 

28)A única alternativa INCORRETA quanto ao uso da palavra “meia” é: 

 

A) As jogadoras estavam meia decepcionadas com o campeonato.  

B) Vamos almoçar meio-dia e meia. 

C) Ela correu meia légua. 

D) Ele nadou meio quilômetro e depois correu meia légua. 

 

MATEMÁTICA 

 

29) O preenchimento de vagas para o cargo de professor de educação infantil nas 

escolas municipais de determinada cidade é feito, anualmente, mediante concurso 

público. No ano de 2016 foram inscritos para o cargo 1800 candidatos. O número de 

inscrições aumentou 20% em 2017 e 10% em 2018. A porcentagem que representa o 

acréscimo total no número de inscrições nos últimos dois anos é: 

 

A) 26,67%. 

B) 30%. 

C) 32%. 

D) 576%. 

 

 

30) Média, Moda e Mediana são conceitos utilizados pela estatística para representar 

diferentes informações a respeito de um conjunto de dados. Uma pesquisa foi realizada 

com os 16 servidores de determinado setor de um órgão público para levantamento do 

tempo de serviço efetivamente computado para efeito de aposentadoria. O resultado da 

pesquisa é mostrado na tabela abaixo: 

 

TEMPO DE 

SERVIÇO (anos) 

QUANTIDADE 

DE SERVIDORES 

14 6 

15 5 

16 2 

18 1 

21 1 

26 1 

TOTAL 16 

 

Para esses servidores, os tempos de serviço que representam a Média, a Moda e a 

Mediana são, respectivamente: 
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A) 14 anos, 15 anos e 16 anos. 

B) 15 anos, 14 anos e 16 anos. 

C) 16 anos, 15 anos e 14 anos. 

D) 16 anos, 14 anos e 15 anos. 

 

 

31) O salário bruto (sem descontos) de Sara, em março de 2018, era R$ 1500,00 e foi 

reajustado, em abril do mesmo ano, em 3,2%. Considerando-se o desconto obrigatório 

de 8% para a Previdência Social, pode-se afirmar que o salário líquido (resultante após 

o desconto) de Sara em abril foi: 

 

A) R$ 1424,16. 

B) R$ 1548,00. 

C) R$ 1572,00. 

D) R$ 1821,00. 

 

 

32) O concurso interno para progressão na carreira dos empregados numa empresa é 

composto por três tipos de provas: a fácil, a difícil e a de dificuldade moderada. Uma 

equipe de avaliadores é designada para o trabalho de correção dessas provas. UM 

avaliador corrigirá as provas fáceis, consumindo 5 minutos na correção de cada uma. 

DOIS avaliadores encarregar-se-ão de corrigir as provas moderadas, ao tempo de 15 

minutos cada uma. As provas difíceis serão corrigidas por TRÊS avaliadores que levam 

30 minutos na correção de cada uma. Numa rodada de trabalho, das 8h às 12h, os seis 

avaliadores, trabalhando cada um na sua própria tarefa, conseguirão dar conta de 

corrigir: 

 

A) 18 provas. 

B) 26 provas. 

C) 72 provas. 

D) 104 provas. 

 

 

33) O arroz servido aos trabalhadores, no almoço, no restaurante de determinada 

empresa, é acondicionado em porções individuais com 300g de arroz cozido cada. A 

quantidade total Y de arroz preparado é determinada por uma parcela variável, em 

função do número X de empregados presentes no dia, somada a outra parcela fixa, 

correspondente a 4 porções de 300g, preparadas diariamente para eventuais 

necessidades. No último dia do mês passado, 8 empregados faltaram ao serviço e a 

quantidade de arroz preparada foi 52,8kg. Com essas informações, pode-se concluir que 

o número de empregados nessa empresa quando todos comparecem é: 

 

A) 184. 

B) 180. 

C) 176. 

D) 172. 
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34) A quadra de esportes do centro recreativo dos funcionários de uma empresa tem a 

forma retangular com lados medindo 36 metros e 12 metros. Pretende-se cercar a quadra 

com tela em todo o seu perímetro exceto em uma das laterais maiores ao longo da qual 

será construída uma arquibancada. A tela é vendida, a metro, em loja especializada. A 

metragem de tela a ser comprada para a cerca é igual a: 

 

A) 432 m
2
. 

B) 96m. 

C) 84m. 

D) 60m. 

 

 

35) Um bônus de R$ 3100,00 será distribuído entre 3 funcionários de uma empresa em 

partes inversamente proporcionais às quantidades de faltas dessas pessoas ao trabalho 

em 2018. Cláudia precisou faltar 2 vezes, Ana teve 5 faltas e Dirceu faltou 3 vezes. A 

distribuição do bônus entre Cláudia, Ana e Dirceu, nesta ordem, ficou assim: 

 

A) R$ 620,00; R$ 1550,00 e R$ 930,00. 

B) R$ 1500,00; R$ 600,00 e R$ 1000,00. 

C) R$ 500,00; R$ 200,00 e R$ 333,34. 

D) R$ 1550,00; R$ 620 e R$ 930,00. 

 

 

36) Uma caixa de água de 1000 litros abastece uma pequena empresa. Ao chegar para o 

trabalho certa manhã, um funcionário percebeu que havia vazamento da água contida na 

caixa que, quando examinada, já estava com apenas ¾ de sua capacidade total. 

Utilizando um balde de 5 litros e um relógio, o funcionário conseguiu determinar que a 

vazão da água era de 5 litros a cada 3 minutos. Por medida de segurança, os empregados 

deveriam ser dispensados quando o volume da água estivesse reduzido a ¼ da 

capacidade da caixa. O tempo transcorrido até que isso ocorresse foi de: 

 

A) Mais de um dia. 

B) 2 horas e 30 minutos. 

C) 5 horas. 

D) 7 horas e 30 minutos. 

 

INFORMÁTICA 

 

37) No editor de texto Microsoft Word, ao pressionar as teclas Ctrl + U o aplicativo 

abre a caixa de diálogo: 

 

A) Localizar e Substituir. 

B) Navegação. 

C) Opções do Word. 

D) Visualização da Impressão. 
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38) Ao abrir um documento no Microsoft Word, a guia Página Inicial da faixa de 

opções é exibida. Esta guia contém muitos dos comandos usados com mais frequência 

no Word. Para alterar a orientação da página de Retrato para Paisagem, é necessário 

clicar na guia de faixa de opções: 

 

A) Exibição. 

B) Página Inicial. 

C) Design. 

D) Layout da Página. 

 

 

39) Ao inserir ou selecionar uma tabela no editor de texto Microsoft Word, verá as 

Ferramentas de Tabela, que inclui duas novas guias, que apresentam grupo de comandos 

da faixa de opções: opções de estilo de tabela, estilos de tabela, sombreamento, bordas, 

tabela, desenhar, linhas e colunas, mesclar, tamanho da célula, alinhamento e dados. 

Qual nome das duas guias extras? 

 

A) Design e Layout. 

B) Configuração e Ajuda. 

C) Formatar e Referências. 

D) Exibir e Revisão.  

 

 

40) Para mostrar a caixa de diálogo Localizar e Substituir no editor de texto LibreOffice 

Writer, escolha Editar > Localizar e substituir da barra de Menu, ou use a tecla de 

atalho: 

 

A) Ctrl + F. 

B) Ctrl + H. 

C) Ctrl + L. 

D) Ctrl + U. 

 

 

41) Qual dos comandos abaixo devemos utilizar, para abrir um novo arquivo no 

LibreOffice Calc? 

 

A) Ctrl + N. 

B) Ctrl + O. 

C) Ctrl + F.  

D) Ctrl + A. 

 

 

42) Na empresa X é utilizado uma planilha do LibreOffice Calc, para controlar a 

quantidade de funcionários, conforme imagem abaixo. A célula D contém o nome do 

funcionário(a), a célula E contém o sexo Masculino ou  Feminino e a célula F contém a 

idade do funcionário(a). A fórmula a ser aplicada na célula E12, para calcular o Total de 

Funcionários Mulheres com idade superior a 25 anos, é: 
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A) =CONT.SE(E4;E10;"=F";F4;F10;">25"). 

B) =CONT.SES(E4;E10;"=F";F4;F10;">25"). 

C) =CONT.SES(E4:E10;"=F";F4:F10;">25"). 

D) =CONT.SE(E4:E10;"=F";F4:F10;">25"). 

 

 

43) ODF é um formato padrão internacional ISO para documentos de escritório, criado 

em 2006. A vantagem do ODF é que ele não está vinculado a nenhum conjunto de 

programas de escritório. É um padrão aberto que qualquer empresa pode implementar 

nos seus programas. O LibreOffice usa o formato ODF como formato padrão de 

documentos. Os arquivos ODF têm as seguintes extensões: *.odt  para documentos de 

texto e  *.odp  para documentos de apresentação, qual a extensão do arquivo de planilha 

do LibreOffice Calc? 

 

A) *.xlx. 

B) *.xlxs. 

C) *.ods. 

D) *.odx. 

 

LEGISLAÇÃO 

 

44) A respeito do salário-família, previsto na Lei Municipal nº 4.830/02, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

A) O pagamento do salário-família não depende da comprovação no nascimento do 

filho. 

B) O valor do salário-família é pago uma única vez ao ano. 

C) Em caso de div rcio, separação  udicial ou de fato dos pais, ou em caso de a andono 

legalmente caracterizado ou perda do pátrio-poder, o salário-fam lia passará a ser pago 

diretamente  quele a cu o cargo ficar o sustento do menor 

D) Admite-se a percepção de salário fam lia por dependente em relação ao qual  á este a 

sendo pago este  enef cio por entidade federal, estadual ou municipal. 
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45) Nos termos do art. 37 da Constituição Federal, a administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios: 

 

A) Moralidade, impessoalidade, legalidade, publicidade e ética. 

B) Moralidade, legalidade, publicidade, eficiência e impessoalidade. 

C) Legalidade, impessoalidade, ética, publicidade e razoabilidade. 

D) Eficácia, impessoalidade, eficiência, publicidade e legalidade. 

 

 

46) Sobre os Servidores Municipais, conforme Lei Orgânica do Município de Bauru, 

NÃO é correto afirmar: 

 

A) É admitida a dispensa de servidor candidato, a partir do registro da candidatura, a 

cargo diretivo ou de representação sindical, e, se eleito, ainda que suplente, até  um ano 

após o final do mandato, salvo em caso de falta grave apurada em processo 

administrativo. 

B) Os servidores que vierem exercer mandado de vereador serão prontamente 

exonerado.  

C) O prazo dos concursos públicos municipais será de até dois anos. 

D) A previdência social será exercida pela  undação de  revidência dos  ervidores 

   licos Municipais Efetivos de  auru – FUNPREV. 

 

 

47) Prevê o artigo 37 da Constituição Federal que: 

 

A) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis apenas aos brasileiros e desde 

que preencham os requisitos estabelecidos em lei. 

B)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, sem ressalva de qualquer 

espécie. 

C) A validade dos concursos públicos não estará sujeita a prorrogação. 

D)A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público. 

 

 

48) Assinale a alternativa INCORRETA. Nos termos da Lei Orgânica Municipal: 

 

A) A lei assegurará aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos 

para cargos, empregos e atri uiç es iguais ou assemel ados do mesmo  oder ou entre 

servidores dos  oderes Executivo e  egislativo, ressalvadas as vantagens de caráter 

individual e as relativas   natureza ou ao local de trabalho  

B) É o rigat ria a fixação, por lei, de quadro de lotação numérica de cargos e funç es, 

sem o que não será permitida a nomeação ou contratação de servidores 

C) É garantido ao servidor o direito de ser diretor ou integrar consel o de empresa 

fornecedora ou que realize qualquer modalidade de contrato com o Munic pio, desde 

que comunicado previamente ao seu superior imediato. 
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D) Ao servidor p  lico Municipal é assegurado o rece imento de adicional por tempo 

de serviço, sempre concedido por  iênio,  em como a sexta-parte dos vencimentos 

integrais concedida ap s vinte anos de efetivo exerc cio, que ficam incorporados aos 

vencimentos para todos os efeitos.  

 

 

49) As assertivas abaixo estão de acordo com a Lei Municipal 5.804/2009, EXCETO: 

 

A) Admite-se a inserção ou conservação em fic ário ou registro de dados nominais 

relativos à opini es pol ticas, filos ficas ou religiosas, origem racial, orientação sexual e 

filiação sindical ou partidária.  

B) É vedada a utilização, sem autorização prévia do interessado, de dados pessoais para 

outros fins que não aqueles para os quais foram prestados.  

C) Qualquer pessoa que tiver con ecimento de violação da ordem  ur dica, praticada 

por agentes administrativos, poderá denunciá-la   Administração.  

D)   assegurado a qualquer pessoa, f sica ou  ur dica, independentemente de 

pagamento, o direito de petição contra ilegalidade ou a uso de poder e para a defesa de 

seus direitos.  

 

 

50) Assinale a opção CORRETA, em consonância com a Lei Municipal 1574/1971: 

 

A)  uncionário p  lico é a pessoa legalmente investida em cargo p blico. 

B) Os cargos p  licos são isolados. 

C)   vedado atri uir ao funcionário serviços diversos dos inerentes ao seu cargo, nem 

mesmo para as funç es de c efia e direção e as comiss es legais. 

D) Cargo p  lico é o mesmo que natureza de tra al o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


