
 

 
 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SUMARÉ 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N.º 01/2018 

 

 
203 – TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS 

  

 

 

o VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 40 QUESTÕES OBJETIVAS. 

o VERIFIQUE SE ESTE CADERNO CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ SE INSCREVEU, HAVENDO DIVERGÊNCIA, 

INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

o VERIFIQUE SE O CONTEÚDO DESTE CADERNO ENCONTRA-SE COMPLETO E LEGÍVEL, HAVENDO DIVERGÊNCIA, 

INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

o PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTE CADERNO. 

o LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA. 

o RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.  

o TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA. 

o A DURAÇÃO DA PROVA É DE 3 HORAS. 

o A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA, APÓS TRANSCORRIDO O TEMPO, MÍNIMO, ESTABELECIDO NO 

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. 

o AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS.  

 

 
É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE CELULAR E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS 

NAS DEPENDÊNCIAS DO LOCAL DE PROVA. 
 

 

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES. 

 

  

                    

 

 

NOME DO CANDIDATO NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 7. 

 
Estrutura e função do cérebro 

 

Os hemisférios direito e esquerdo do nosso cérebro 

mostram diferenças em sua anatomia macroscópica, muitas das 

quais também são encontradas no cérebro de outros animais. 

Nos humanos, o hemisfério esquerdo fornece, em geral, uma 

contribuição única para a linguagem e para a execução de 

movimentos complexos. Em consequência, uma lesão nesse 

lado tende a ser acompanhada por afasia (defeito na fala ou na 

linguagem escrita) e apraxia (defeito no movimento coordenado).  

As pessoas costumam ter mais facilidade no ouvido direito 

(hemisfério esquerdo) para captar palavras, números, sílabas 

sem sentido, código morse, ritmos difíceis e a ordenação de 

informações temporais, e no ouvido esquerdo (hemisfério direito) 

para melodias, acordes musicais, sons do ambiente e tons de 

voz. Diferenças análogas foram encontradas também para outros 

sentidos. Sabemos, por exemplo, que a mão direita (cujas 

sensações se projetam quase totalmente para o hemisfério 

esquerdo) é melhor para discriminar a ordem de estímulos, 

enquanto a mão esquerda é mais sensível às suas 

características espaciais.  

Entretanto, o hemisfério direito é dominante em muitas 

capacidades cognitivas superiores, tanto nos cérebros normais 

como nos que foram divididos por cirurgia. O hemisfério direito 

tende a apresentar mais facilidade para interpretar expressões 

faciais, intuir princípios geométricos e relações espaciais, 

perceber o todo a partir de uma coleção de partes e avaliar 

acordes musicais. Também tem mais facilidade para expressar 

emoções (com o lado esquerdo do rosto) e detectar emoções em 

outras pessoas. Curiosamente, isso nos obriga a ver o lado do 

rosto menos expressivo dos outros (o direito) com nosso 

hemisfério emocionalmente mais astuto (o direito) e vice-versa. 

Os psicopatas, em geral, não mostram essa vantagem do 

hemisfério direito na percepção de emoções, talvez seja uma das 

razões por que eles têm dificuldade para detectar o sofrimento 

emocional em outras pessoas.  

A maioria dos dados indica que os dois hemisférios diferem 

em temperamento, e agora parece indiscutível a afirmação de 

que eles podem dar contribuições diferentes (e até opostas) à 

vida emocional do indivíduo. Em um cérebro dividido, os 

hemisférios provavelmente não percebem o self e o mundo da 

mesma maneira, também é provável que não se sintam do 

mesmo modo em relação a eles.  

Boa parte do que nos faz humanos costuma ser obra do 

lado direito do cérebro. Em consequência, temos todas as razões 

para crer que o hemisfério direito desconectado possui uma 

consciência independente e que o cérebro dividido abriga dois 

pontos de vista distintos. Esse fato traz um problema 

intransponível para a ideia de que cada um de nós possui um self 

único e indivisível — que dirá uma alma imortal. 

(Trecho do livro “Despertar”, de Sam Harris). 

 
1. O livro “Despertar”, de Sam Harris, traz uma série de 

informações curiosas sobre como o cérebro humano 
funciona, e por que razão. No trecho selecionado, pode-se 
deduzir que 
 
(A) os dois lados do cérebro têm funções completamente 

distintas, mas ao mesmo tempo inseparáveis. 
(B) o que nos faz humanos é o hemisfério esquerdo do 

cérebro, por enviar informações sobre sensações e 
sentimentos essenciais à personalidade. 

(C) o que nos faz humanos é o hemisfério direito do 
cérebro, com sua capacidade de julgamento fina 
desconectada da do lado esquerdo. 

(D) não há diferença fundamental entre os dois lados do 
cérebro, pois ambos têm funções parecidas ao longo 
da vida. 

 

2. A tese de que o lado direito do cérebro, de acordo com o 
texto, seria responsável pelo que chamamos de 
consciência 
 
(A) unifica os dois hemisférios, mas sempre sob o 

controle absoluto do lado direito. 
(B) pressupõe que a nossa ideia de um eu único seja 

colocada em xeque.  
(C) elimina a ideia de self indivisível ao unir os dois 

hemisférios com funções essenciais. 
(D) potencializa a ideia de self indivisível, pois amplia a 

importância da interação entre os dois hemisférios. 
 

3. “Os psicopatas, em geral, não mostram essa vantagem do 
hemisfério direito na percepção de emoções, talvez ‘seja’ 
uma das razões por que eles têm dificuldade para detectar 
o sofrimento emocional em outras pessoas”. O verbo em 
destaque, no trecho, está conjugado no 
 
(A) presente do subjuntivo. 
(B) pretérito do subjuntivo.  
(C) presente do indicativo. 
(D) infinitivo. 

 

4. Ainda sobre o mesmo trecho, assinale a alternativa em que 
a palavra esteja corretamente grafada, ou seja, com G, tal 
qual o termo ‘vantagem’. 
 
(A) Varegista. 
(B) Giboia. 
(C) Gengiva. 
(D) Enrigecer. 

 

5. Ainda sobre o mesmo trecho, nota-se que o “por que” foi 
usado corretamente, ou seja, separado. Assinale a 
alternativa que apresenta o “por que” grafado de maneira 
correta. 
 
(A) Quero que me diga o por que de estar triste. 
(B) Ainda não entendi bem por que. 
(C) Estou feliz por que irei ao cinema hoje. 
(D) Não sabe bem por que deve ir à universidade. 
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6. “O hemisfério direito é ‘dominante’ em muitas capacidades 
cognitivas superiores”. Assinale a alternativa que é 
sinônima ao termo destacado. 
 
(A) Prepotente. 
(B) Impulsivo. 
(C) Relativo. 
(D) Prevalecente. 

 

7. “Esse fato traz um problema ‘intransponível’ para a ideia 
de que cada um de nós possui um self único e indivisível”. 
Assinale a alternativa que apresenta o antônimo do termo 
destacado. 
 
(A) Excedível. 
(B) Insuperável. 
(C) Irremovível. 
(D) Ínvio. 

 

Leia a tirinha abaixo, de Mafalda, para responder às questões de 
8 a 10. 
 

 
 

8. Assinale a alternativa que, tal qual a palavra ‘família’, está 
corretamente acentuada.  
 

(A) Idéia. 
(B) Jibóia. 
(C) Heróico. 
(D) Herói. 

 

9. Em “‘Nesta’ família não há chefes”, o termo destacado é 
um 
 

(A) advérbio. 
(B) substantivo. 
(C) pronome. 
(D) artigo. 

 

10. Ao passar o período “Nós somos uma cooperativa” para o 
futuro do pretérito, tem-se: 
 

(A) Nós seríamos uma cooperativa. 
(B) Nós fomos uma cooperativa. 
(C) Nós éramos uma cooperativa. 
(D) Nós seremos uma cooperativa. 

 

MATEMÁTICA 
 

11. Uma esfera encontra-se inscrita num cubo, ou seja, 
tangenciando internamente suas faces, cujo lado mede 6,5 
unidades de comprimento. Então, assumindo-se π = 3, a 
diferença entre os volumes do cubo e da esfera é, em 
unidades de volume, igual a 

 
(A) 135,1. 
(B) 136,2. 
(C) 137,3. 
(D) 138,4. 

12. Considere a figura abaixo. 
 

 
 

Assumindo-se π = 3, se a área do setor circular de centro 
C destacado na figura é igual a 3,125 mm2, a medida do 
raio do círculo, em mm, pode ser expressa por meio da 
fração irredutível, cujo numerador é um número múltiplo de 

 
(A) 2. 
(B) 3. 
(C) 5. 
(D) 7. 

 

13. Um capital inicial de R$ 3.550,00 será investido a juros 
simples durante 5 meses à taxa de 4,5% ao mês. Então, o 
valor do montante ao fim do período será de 

 
(A) R$ 801,23. 
(B) R$ 798,75. 
(C) R$ 795,25. 
(D) R$ 725,30. 

 

14. Uma herança de R$ 64.200,00 será dividida entre três 
irmãos, Antonio, Bruna e Carlos, de modo inversamente 
proporcional às suas idades, que são de 35, 25 e 30 anos, 
respectivamente. Então, a diferença entre os valores 
recebidos por Bruna e Antonio é igual a 

 

(A) R$ 7.200,00. 
(B) R$ 3.000,00. 
(C) R$ 4.200,00. 
(D) R$ 6.800,00. 

 

15. Observe a expressão abaixo. 
 

 
 

Assinale a fração correspondente ao valor da expressão 
acima. 

 

(A) -121/131. 

(B) -118/131. 

(C) -121/144. 

(D) -131/144. 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LEGISLAÇÃO 
 

16. O suplente de Vereador sucederá o titular no caso de vaga, 
licença e impedimentos. Neste caso, quando convocado, o 
suplente deverá tomar posse no prazo de ____ dias, 
contados da convocação.  

 

 Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
 

(A) 05 
(B) 07 
(C) 10 
(D) 15 
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17. A respeito da cassação do Mandato, decorrido o prazo de 
defesa, a Comissão Processante emitirá parecer dentro do 
prazo de ________ dias, opinando pelo prosseguimento ou 
arquivamento da denúncia.  

 

 Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
 

(A) cinco 
(B) dez 
(C) quinze 
(D) vinte 

 

18. O Mandato do Vereador extingue-se quando 
 

(A) ele deixar de comparecer em mais de três sessões 
ordinárias. 

(B) ocorrer falecimento ou renúncia por escrito.  
(C) ele sofrer condenação criminal, em sentença 

transitada em julgado, que implique em restrição de 
liberdade.  

(D) ele fixar residência fora do Município. 
 

19. Se qualquer vereador cometer, dentro do recinto da 
Câmara, excesso que deva ser reprimido, o Presidente 
conhecerá do fato, da gravidade e tomará as seguintes 
providências, dentre outras, 

 

I. advertência em Plenário. 
II. exoneração. 
III. determinação para retirar-se do Plenário. 

 

 É correto o que se afirma em  
 

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

 

20. Conforme disposto na Lei Orgânica do Município de 
Sumaré, é dever do Prefeito convocar audiência pública 
sempre que 

 

I. aprovar projetos de edificações, planos de 
loteamento, arruamento e zoneamento urbano, 
obedecidas as normas urbanísticas.  

II. permitir ou autorizar a título precário o uso de bens 
municipais por terceiros. 

III. apreciar projetos de licenciamento que envolvam 
impacto ambiental. 

 

 É correto o que se afirma em 
 

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

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

21. Observe a imagem abaixo, retirada do Microsoft Word 
2013, em seu modo padrão. 

 

 
 

 Os comandos acima são encontrados na aba Página Inicial, 
na seção 

 

(A) Estilo. 
(B) Fonte. 
(C) Parágrafo. 
(D) Área de Transferência. 

22. Observe os comandos abaixo, encontrados na seção 
“Ilustrações”, na aba “Inserir”, no MS PowerPoint 2013.  

 

 
 
 Para inserir no Slide Mestre um logotipo armazenado no 

disco rígido de seu computador, o usuário deve, após 
acessar a tela de edição do Slide Mestre, selecionar a 
opção 

 

(A) Imagens. 
(B) Imagens Online. 
(C) Instantâneo. 
(D) Álbum de Fotografias. 

 

23. Para alterar o status para “Somente Leitura” de um arquivo 
gerado no MS Excel 2013, em seu modo padrão, deve-se 
utilizar, dentro de Arquivo > Informações > Proteger Pasta 
de trabalho, a função 

 

(A) criptografar com senha. 
(B) proteger planilha atual. 
(C) marcar como final. 
(D) restringir acesso. 

 

24. Assinale a alternativa que apresenta apenas extensões de 
arquivos de imagem. 

 

(A) *.jpg e *.mp4 
(B) *.xls e *.gif 
(C) *.jpg e *.doc 
(D) *.gif e *.jpg 

 

25. Navegar na web, de forma privada, permite que você 
acesse a Internet de forma mais segura em computadores 
públicos. A navegação oculta permite acessar conteúdos 
sem que sejam salvos dados pessoais, histórico de 
navegação, cookies, pesquisas, lista de downloads e 
arquivos temporários. Para abrir uma janela, no formato 
navegação oculta, no Internet Explorer, via atalho do 
teclado, deve-se pressionar as teclas 

 

(A) Shift + N 
(B) Ctrl + N 
(C) Shift + Alt + N 
(D) Ctrl + Shift + N 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

26. O sistema de Administração de Recursos Humanos, 
organicamente, compõe-se de um conjunto de subsistemas 
que respondem individualmente por cada uma das funções 
de RH. Assinale a alternativa que faz parte deste sistema. 

 
(A) Planejamento e controle de produção. 
(B) Higiene e segurança do trabalho. 
(C) Expedição de materiais. 
(D) Logística. 

 

27. A atividade de recrutamento e seleção de pessoal é uma 
das responsabilidades da gestão de recursos humanos, 
cuja função principal é 

 
(A) treinar e capacitar servidores públicos. 
(B) administrar a folha de pagamento dos servidores 

públicos. 
(C) captar, triar e encaminhar o profissional para área 

solicitante. 
(D) cuidar da segurança e saúde no trabalho. 
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28. A reposição de pessoal no serviço público acontece de 
maneira diferente do setor privado, desta forma, é 
necessário transparência e clareza no processo de 
seleção, para tal, utiliza-se como instrumento a divulgação 
da vaga por meio de 

 

(A) edital de concursos. 

(B) anúncio aberto da vaga. 

(C) anúncio fechado da vaga. 

(D) edital de seleção interna. 
 

29. A atividade de treinamento e desenvolvimento de pessoal 
é uma das responsabilidades da gestão de recursos 
humanos, cuja função principal é capacitar os funcionários 
para obter a informação de quais cursos precisam ser 
ofertados. Este subsistema utiliza a(o) 

 

(A) folha de pagamento. 

(B) pesquisa salarial. 

(C) formulário de avaliação de cargos. 

(D) levantamento de necessidades de treinamento. 
 

30. Administrar os salários de maneira equitativa e justa é um 
grande desafio de qualquer gestão, neste sentido, o 
programa de cargos e salários pode ajudar a atender às 
expectativas dos funcionários, para tanto, precisa passar 
por uma etapa inicial do programa, que é a 

 

(A) avaliação de cargos. 

(B) avaliação de desempenho. 

(C) pesquisa de salários. 

(D) descrição de cargos. 
 

31. Um modelo de avaliação de desempenho que leve em 
consideração a opinião da chefia, dos colegas, dos outros 
setores e de todos os públicos que o funcionário tem 
relacionamento no desempenho de suas atividades é 
chamada de avaliação 

 

(A) simples. 

(B) 90 graus. 

(C) 180 graus. 

(D) 360 graus. 
 

32. A administração adquiriu recentemente um conjunto de 
equipamentos novos, com vistas a modernizar os 
processos de trabalho e para que o planejamento de 
modernização flua de forma efetiva, a ação da área de 
gestão de pessoas deverá ser de treinar os funcionários 
para operar corretamente os novos equipamentos, neste 
caso, devem passar por um treinamento 

 

(A) comportamental. 

(B) técnico. 

(C) gerencial. 

(D) de liderança. 
 

33. A locomoção do funcionário da sua casa para o trabalho e 
do trabalho para a casa deve ser custeada pelo 
empregador, portanto, o funcionário deverá receber vale-
transporte para conseguir se locomover da residência para 
o trabalho e vice-versa, este direito trabalhista está 
garantido pela 

 

(A) Constituição Federal. 

(B) Consolidação das Leis do Trabalho. 

(C) Consolidação das Leis Previdenciárias. 

(D) Lei orgânica. 

34. Mensalmente, ao fazer o fechamento da folha de 
pagamento, procede-se o desconto de INSS do funcionário 
e, após o pagamento, efetua-se o recolhimento, sendo que 
o percentual da contribuição da parte patronal é 

 

(A) 10%. 

(B) 20%. 

(C) 30%. 

(D) 40%. 
 

35. Considerando uma contratação para uma vaga, cujo 
acesso foi por concurso público e o regime de contratação 
estatutário, ao se embasar para analisar as questões de 
administração de pessoal e trabalhista, o técnico de 
recursos humanos deverá utilizar a(o) 

 

(A) Consolidação das Leis do Trabalho. 

(B) Lei Orgânica Estadual. 

(C) Estatuto de Servidores Públicos. 

(D) Estatuto do Idoso. 
 

36. Ao realizar um concurso público, deve-se ater às 
quantidades de vagas que serão preenchidas, pois a área 
de gestão de pessoas estará criando expectativas de 
contratação no candidato e não poderá contratar além do 
número de vagas existentes. A base para definição da 
quantidade de vagas para cada cargo no concurso público 
é dada pela(o) 

 

(A) folha de pagamento. 

(B) quadro de vagas. 

(C) quadro de habilidades e competências. 

(D) estrutura do SESMT. 
 

37. No processo de implantação de cargos e salários, 
observam-se, após análise dos salários internos e salários 
externos, as principais distorções salariais. Neste sentido, 
para corrigir as distorções, é necessário fazer um ajuste da 
curva de salários, para fazer essa correção deve-se utilizar 

 

(A) a progressão aritmética ou progressão geométrica. 

(B) a curva de Gaus. 

(C) os limites ou derivadas. 

(D) os indicadores de recursos humanos. 
 

38. O cálculo da pensão alimentícia determinada pela justiça, 
após ingresso do responsável pela guarda do filho, deverá 
ser sempre com base 

 

(A) em 10% do salário líquido. 

(B) em 20% do salário líquido. 

(C) em 33% do salário líquido. 

(D) no percentual de acordo com o ofício expedido pelo 
juiz. 

 

39. A definição do contrato individual de trabalho é dada pela 
CLT, no artigo 442, e é um acordo que pode ser feito de 
forma verbal ou tácito, escrito ou expresso e que trata das 
relações de emprego, entre empregado e empregador. 
Entre os tipos de contrato, há o contrato por prazo 
determinado e indeterminado. Considerando um contrato 
por prazo indeterminado, cuja relação foi rompida por parte 
do empregador, uma das obrigações é o recolhimento da 
multa de FGTS por motivo de rescisão contratual. Esta 
multa deverá ser recolhida na monta de 40% do 

 

(A) salário bruto do funcionário. 
(B) salário líquido do funcionário. 
(C) saldo do fundo de garantia depositado. 
(D) saldo da rescisão contratual. 
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40. O RAT (Risco Ambiental do Trabalho) é uma contribuição 
previdenciária específica para custear acidentes de 
trabalho ou doenças ocupacionais dos trabalhadores. 
Considerando que o seu objetivo é arcar com os custos de 
tratamento de trabalhadores acidentados ou que 
adquiriram doenças ocupacionais no trabalho, a alíquota 
será aumentada na medida em que a atividade explorada 
pelo empregador gerar riscos à saúde e à integridade física 
do empregado. Uma organização que tem em seu quadro 
de funcionários, atividades que expõem os trabalhadores a 
agentes nocivos, que gerem direitos a aposentadoria 
especial, deverá contribuir com a alíquota de __________ 
sobre o total da remuneração aos empregados, 
respectivamente, de acordo com o tempo de contribuição 
para aposentadoria especial na atividade executada pelo 
trabalhador. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 

 

(A) 1, 2 ou 3% 

(B) 2, 3 ou 4% 

(C) 6, 7 ou 8% 

(D) 6, 9 ou 12% 

 
 
 
 

 
 


