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CARGO: ASSISTENTE A – APOIO ADMINISTRATIVO 
TEXTO:                                             Morango – Da cor da paixão

Ele é um fruto pequeno e delicado, que sempre foi associado à paixão e ao desejo. Talvez seja pelo seu sabor suave e ao 
mesmo tempo marcante. Mas, seja o que for, o morango se revelou uma das frutas mais deliciosas e instigantes da humanidade. 
Utilizado in natura ou até em cremes de beleza, desperta a imaginação e os sentidos. 

Parte desse efeito pode ser pelo morango pertencer à família das Rosáceas, a mesma das rosas, maçãs, pêras e cerejas. 
Planta nativa das terras temperadas do continente europeu, atualmente é cultivada com sucesso em diversas regiões do mundo. 
Na era romana, valorizava-se pelas suas propriedades terapêuticas. Praticamente servia para todos os tipos de doenças. 

O plantio de morango popularizou-se no século 18, quando mais de 600 espécies foram desenvolvidas. Pobre em calorias, 
é rico em vitamina C, um poderoso antioxidante que parece diminuir no organismo os efeitos nocivos dos radicais livres. É 
importante na formação do colágeno que dá força e suporte a ossos, dentes, pele e artérias. Também ajuda na cicatrização de 
feridas e absorção de ferro, entre outras funções. Além disso, também contém vitamina A, K, B1 e B2, além de potássio, ferro, 
cálcio, magnésio e fibras. 

O início do cultivo do morango no Brasil não é bem conhecido. Sabe-se que o plantio começou a expandir-se a partir de 
1960, com o lançamento da Cultivar Campinas, ainda hoje de expressão no mercado. Desde então, não parou mais de avançar, 
inclusive em áreas do estado do Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais, e em regiões de diferentes solos e climas, como 
Goiás, Santa Catarina, Espírito Santo e Distrito Federal. Em São Paulo, a produção está concentrada em Campinas, Jundiaí e 
Atibaia, cidade que representa 60% da área cultivada da fruta. 

A cultura é praticada por pequenos produtores rurais. Eles utilizam a mão-de-obra familiar durante todo o ciclo da 
plantação. A maior parte do volume de produção é destinada ao consumo in natura. Na última década, verificou-se um 
interesse crescente pelo cultivo, justificado pela grande rentabilidade, quando comparada a outros cultivos, como, por exemplo,
o milho.                                                                                              (Especial Globo Rural / Como Plantar –nº 14 / Junho 2007 – p. 72) 
01) O texto sugere que o morango desperta a imaginação e os sentidos porque: 

A) É rico em vitaminas A, K, B1 e B2.   D) Tem origem nas terras temperadas. 
B) É cultivado com mão-de-obra familiar.   E) Tem baixa caloria. 
C) Pertence à mesma família das rosas e das maçãs. 

02) “A cultura é praticada por pequenos produtores rurais”.( 5º§) Nesta frase, cultura é o mesmo que: 
A) Civilização. B) Progresso.  C) Ilustração.  D) Cultivo.  E) Instrução. 

03) O valor gramatical do vocábulo  “que” na frase: “O morango é um fruto que conquistou espaço com seu sabor 
suave e marcante”,   é o mesmo que ele apresenta nas alternativas abaixo, EXCETO: 
A) “... fruto pequeno e delicado que sempre foi associado...” 
B) “... um poderoso antioxidante que parece diminuir no organismo...” 
C) “É importante na formação do colágeno que dá força e suporte a ossos...” 
D) “Sabe-se que o plantio começou a expandir-se...” 
E) “A área de produção de morango no Brasil se concentra nas regiões que apresentam clima subtropical e clima 

temperado”. 
04) “Eles utilizam a mão-de-obra familiar...” A palavra sublinhada na frase anterior faz o plural da mesma forma que: 

A) Bem-te-vi. B) Louva-a-deus. C) Mula-sem-cabeça. D) Bem-me-quer. E) Fora-da-lei. 
05) “... a mesma das rosas, maçãs, pêras e cerejas.” A alternativa em que aparece uma palavra acentuada graficamente 

pela mesma razão do acento gráfico na palavra sublinhada é: 
A) A região sul detém grande produção de morangos. 
B) São Paulo é um importante pólo produtor de morangos. 
C) O morango é bastante aplicado na elaboração de geléias. 
D) O esterco de curral curtido pode ser favorável ao desenvolvimento do morangueiro. 
E) Os produtores de morango crêem que se o solo for bem preparado, os frutos serão fortes. 

06) Na frase: “Também ajuda na cicatrização de feridas e absorção de ferro, entre outras funções”. (3º§) A palavra 
sublinhada na frase anterior, estabelece, com a oração anterior uma relação de: 
A) Adição.  B) Concessão.  C) Causa.  D) Tempo.  E) Oposição. 

07) A frase cujo verbo expressa uma ação no presente é: 
A) “Praticamente servia para todos os tipos de doenças”. 
B) “... também contém vitamina A, K, B1 e B2...” 
C) “... que o plantio começou a expandir-se a partir de 1960...” 
D) “Desde então, não parou mais de avançar...” 
E) “Na última década, verificou-se um interesse crescente pelo cultivo...” 

08) A palavra que melhor define o objetivo central deste texto é: 
A) Publicidade. B) Advertência.  C) Conselho.  D) Informação.  E) Convite. 

PLANO DIRETOR EMBRAPA
09) Analisando as tendências de longo prazo no desenvolvimento rural e no agronegócio brasileiro, pode-se afirmar que 

o agricultor deverá tornar-se cada vez mais especializado, crescendo a informatização na produção e o 
beneficiamento dos produtos antes da distribuição ao consumidor. Isto significa que: 
A) O produtor deverá buscar a autosuficiência no fornecimento de insumos, produzindo o próprio suporte para alimentação 

animal, sua frota de tratores e equipamentos. 
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B) As mudanças técnicas e gerenciais nos sistemas de produção não serão consideradas como prioridade devido à 
reconfiguração do agronegócio nacional. 

C) As unidades produtivas do campo tendem a se especializar dentro da cadeia produtiva, utilizando mais os serviços 
especializados de terceiros. 

D) A globalização da economia, na busca da inovação poderá direcionar a economia rural apenas para as grandes 
propriedades. 

E) Apenas as alternativas A e B estão corretas. 
10) Analise as assertivas abaixo, a partir da visão do PDE como instrumento de sustentabilidade da organização: 

I. A missão será cumprida em consonância com as políticas governamentais, enfatizando a inclusão social, a segurança 
alimentar, as expectativas de mercado e a qualidade do meio ambiente. 

II. Ser uma Empresa de referência no Brasil e no exterior reconhecida pela excelência e contribuição para a redução dos 
desequilíbrios regionais e desigualdades sociais. 

III. Aprendizagem organizacional, ética e transparência; perspectiva global e interdisciplinaridade; pluralidade e respeito à 
diversidade intelectual; responsabilidade social, rigor científico e valorização do conhecimento e autodesenvolvimento 
são valores descritos no PDE. 

IV. O foco de atuação da Embrapa é a Pesquisa e o Desenvolvimento para o crescimento sustentável do espaço rural 
brasileiro, visando à eficiência e à competitividade dos segmentos agropecuário, agroindustrial e florestal. 

Estão corretas apenas as assertivas: 
A) I e IV  B) I, II e III  C) II, III e IV  D) I, III e IV  E) I, II, III e IV 

11) As florestas e outras vegetações nativas assumirão novas funções complementares à função produtiva. Existem 
produtos de base florestal que já respondem pela segunda posição na balança comercial do agronegócio brasileiro, 
que são:
A) frutas típicas tropicais. 
B) papel e celulose. 
C) madeira e seus subprodutos. 
D) turismo ecológico. 
E) Existem anteriormente duas alternativas que complementam o enunciado. 

12) De acordo com o PDE, o agronegócio brasileiro passou a ocupar posição de destaque, a partir da década de 70 do 
século XX, possibilitando: 
A) O provimento de alimentos para a crescente população urbana a custos reais decrescentes. 
B) Oferta de matéria-prima para a agroindústria, constituindo-se em fator relevante na geração de divisas. 
C) Movimentação da indústria de insumos. 
D) Movimentação do setor de prestação de serviços. 
E) Todas as alternativas anteriores complementam o enunciado. 

INFORMÁTICA
13) Existem sites que armazenam informações em um pequeno arquivo de texto no computador. Estes são classificados 

como cookies. Há vários tipos de cookies e podemos optar por permitir que alguns, nenhum ou todos eles sejam 
salvos no computador. Se não permitirmos cookie algum, não conseguiremos exibir alguns sites nem aproveitar os 
recursos de personalização (como notícias locais, meteorologia ou cotações de ações). Analise as afirmativas abaixo: 
I. Os cookies podem armazenar informações de identificação pessoal, que podem ser usadas para identificá-lo ou  

contatá-lo, como nome, e-mail, endereço particular ou comercial, telefone e, etc. No entanto, através dos cookies, todos 
os sites podem obter acesso a outras informações do computador. 

II. Após um cookie ser salvo no computador, somente o site que o criou poderá lê-lo. 
III. Apenas o MS Internet Explorer tem suporte para trabalhar com cookies. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I, II e III   B) I e II  C) I e III  D) III   E) II 

14) Relacione as colunas abaixo: 
Função executada Programa

1. Edição de texto. 
2. Envio e recebimento de e-mail’s. 
3. Navegadores de Internet. 
4. Gravação de CD. 

I. Mozilla Firefox. 
II. Microsoft Word. 

III. Nero. 
IV. IncrediMail. 

A relação está correta em: 
A) 1 – II;   2 – I;   3 – IV;  4 – III    D) 1 – I;  2 – II;   3 – III   4; – IV 
B) 1 – IV;  2 – I;   3 – III;  4 – II    E) 1 – II;  2 – IV; 3 – III;  4 – I 
C) 1 – II;   2 – IV; 3 – I;     4 – III 

15) O que significa Intranet? 
A) É o conjunto composto por equipamentos, cabos, conectores, roteadores e todos os demais meios físicos, necessários 

para conexão entre computadores. 
B) É a rede dentro de uma organização que usa tecnologias e protocolos da Internet, mas está disponível somente para 

determinadas pessoas, como os funcionários de uma empresa. Também chamada de rede privada.  
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C) É a rede mundial de computadores, na qual, se tivermos acesso, poderemos obter informações de milhões de fontes, 
inclusive escolas, governos, empresas e pessoas. 

D) São dois ou mais segmentos de rede conectados por roteadores. Outro termo para conjunto de redes.  
E) É o conjunto de softwares responsáveis por gerenciar a comunicação entre um computador e os diversos servidores 

espalhados pelo mundo. A intranet é a camada mais importante da Internet. 
16) O Windows XP possui um utilitário de backup instalado por padrão em seu computador. Assinale a sua função: 

A) Fazer gravações de arquivos de mídia para visualização em aparelhos de DVD. 
B) Agendar compromissos, eventos e aniversários. Também poderá ser configurado para emitir um aviso sonoro um tempo 

antes da atividade agendada. 
C) Executar rotinas de gerenciamento e manutenção de disco. 
D) Criar e restaurar cópias de segurança, de arquivos selecionados ou de todos os arquivos do PC. 
E) Manter o usuário informado de todas as ações executadas, por ele ou por outro usuário do computador, servindo assim, 

como uma ferramenta de auditoria. 
RACIOCÍNIO LÓGICO

17) Qual dos objetos abaixo NÃO pertence ao grupo? 
A) Relógio.       D) Termômetro.  
B) Telescópio.      E) Régua.  
C) Balança.    

18) Hugo é mais gordo que José, e Luís é mais magro que Hugo. Qual das declarações seguintes está correta? 
A) Luís é mais gordo que José.    D) É impossível saber entre Luís e José qual o mais gordo. 
B) Luís é mais magro que José.    E) Hugo e Luís têm o mesmo peso. 
C) Luís é tão magro quanto José. 

19) Marque a alternativa correspondente à figura que deve ser colocada no lugar de “?” : 

A)    B)   C)   D)   E)    
           

20) De acordo com a expressão ao lado, o resultado de 2X + Y + Z é: 

A) 7      D) 14 

B) 12       E) 5 

C) 16 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) O campo de atuação da Administração Pública, conforme delineado pela organização da execução dos serviços, 

compreende os órgãos da Administração Direta e os da Administração Indireta. A Administração Direta e a 
Administração Indireta são constituídas, respectivamente: 
A) A centralizada, dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios, do 

gabinete do Governador e Secretarias de Estado e da Administração Municipal. A descentralizada, de instituições com 
personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, dependendo dos serviços que pretende transferir, quer 
por força de contingência ou de conveniência administrativa. 

B) A descentralizada, dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República  e dos Ministérios, 
do gabinete do Governador e Secretarias de Estado e da Administração Municipal. A centralizada, de instituições com 
personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. 

C) A Indireta, dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República  e dos Ministérios, do 
gabinete do Governador e Secretarias de Estado e da Administração Municipal. A direta, de instituições com 
personalidade jurídica de direito privado. 
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D) A Direta, dos serviços integrados na estrutura administrativa da Vice-Presidência da República  e dos Ministérios, do 
gabinete do Vice-Governador e Secretarias de Estado e da Administração Municipal. A Indireta, de instituições com 
personalidade jurídica de direito público. 

E) A Indireta, dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência e dos Ministérios, do Governador e 
Secretarias de Estado e da Administração do Distrito. A Direta, de instituições com personalidade jurídica de direito 
público ou de direito privado, dependendo dos serviços que pretende transferir, quer por força de contingência ou de 
conveniência administrativa. 

22) No Brasil, o Sistema de Planejamento Integrado, também conhecido como Processo de Planejamento-Orçamento, 
consubstancia-se nos seguintes instrumentos: 
A) Plano anual, Lei dos Direitos Orçamentários e Lei de Orçamento Bienal. 
B) Plano bienal, dos Direitos Orçamentários e Lei de Orçamento Bienal. 
C) Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamentos Anuais. 
D) Plano Plurianual, Leis  Orçamentárias e Lei do Orçamento Fiscal. 
E) Plano Bienal, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamentos Anuais. 

23) Para que o orçamento seja a expressão fiel do programa de um governo, como também um elemento para a solução 
de problemas da comunidade, é indispensável que se obedeça determinados princípios. Os princípios que refletem 
com fidedignidade os que são usados comumente nos processos orçamentários são: 
A) Programação, Unidade, Universalidade, Anualidade, Exclusividade, Clareza e Equilíbrio. 
B) Programação, Entidade, Universalidade, Semestralidade, Exclusividade, Clareza e Equilíbrio. 
C) Planejamento, Entidade, Universalidade, Anualidade, Inclusividade, Objetividade e Equilíbrio. 
D) Programação, Unidade, Totalidade, Anualidade, Exclusividade, Objetividade e Equilíbrio. 
E) Planejamento, Unidade, Totalidade, Anualidade, Inclusividade, Objetividade e Equilíbrio. 

24) As diretrizes de governo apontam ou traçam as direções, regulam os planos de governo, estabelecem critérios para o 
Planejamento. Pode-se então afirmar, que as diretrizes orçamentárias: 
A) Ajudam na elaboração do orçamento e estabelecem eqüidade das metas. 
B) Priorizam e valorizam a operacionalização das metas de forma horizontalizada. 
C) Definirão as metas que deverão ser homogêneas quanto ao grau de importância e execução. 
D) Definirão estabilidade de metas facilitando sua operacionalização. 
E) Estabelecerão prioridades e hierarquia a que devem submeter-se às metas. 

25) Orçamento público ou orçamento-programa é a materialização do planejamento do Estado. Em sua elaboração, 
consideram-se: 
A) Todas as receitas, sem perder de vista sua estrutura voltada para os aspectos administrativos e de planejamento, 

norteados por seu principal critério de classificação, hoje delimitada em instrumental, funcional, programática e 
natureza da receita. 

B) Todas as despesas dos programas e ações, sem perder de vista sua estrutura voltada para os aspectos legais e de 
planejamento, norteados por seu principal critério de classificação, hoje delimitada em instrumental, funcional, 
programática e natureza da despesa. 

C) Todos os custos dos planejamentos e ações, sem perder de vista sua estrutura voltada para os aspectos de planejamento, 
norteados por seu principal critério de classificação, hoje delimitada em instrucional, funcional, programática e 
natureza da despesa. 

D) Todos os custos dos programas e ações, sem perder de vista sua estrutura voltada para os aspectos administrativos e de 
planejamento, norteados por seu principal critério de classificação, hoje delimitada em institucional, funcional, 
programática e natureza da despesa. 

E) Todas as receitas dos programas e ações, sem perder de vista sua estrutura voltada para os aspectos administrativos e de 
planejamento, norteados por seu principal critério de classificação, hoje delimitada em inscricional, funcional, 
programática e natureza da receita. 

26) O período de tempo de 12 meses contados a partir de uma data qualquer em que se executa parte de um orçamento, 
um orçamento inteiro ou mais de um orçamento é chamado de: 
A) Ano civil.      D) Ciclo orçamentário. 
B) Ano financeiro.      E) Ciclo de caixa. 
C) Exercício financeiro. 

27) Receita é definida como todo e qualquer recolhimento aos cofres públicos em dinheiro ou outro bem representativo 
de valor que o governo tem direito de arrecadar em virtude de leis, contratos, convênios e quaisquer outros títulos. 
A receita orçamentária é classificada em: 
A) Categorias financeiras: Receitas Correntes e Não Correntes. 
B) Categorias de liquidez: Receitas Correntes e Não Correntes.  
C) Categorias financeiras: Receitas Correntes e de Capital. 
D) Categoria econômica: Receitas Correntes. 
E) Categorias econômicas: Receitas Correntes e de Capital. 
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28) Para se chegar aos relatórios sintéticos, a contabilidade baseia-se no inventário geral da entidade. O inventário é o 
documento que origina o Balanço Patrimonial. Ambos tem a mesma estrutura, porém: 
A) O primeiro apresenta-se de forma sintética e o segundo de forma analítica. 
B) O primeiro apresenta-se de forma analítica e o segundo de forma sintética. 
C) O primeiro apresenta-se de forma móvel e o segundo de forma imóvel. 
D) O primeiro apresenta-se de forma aglomerada e o segundo de forma nivelada. 
E) O primeiro apresenta-se de forma corrente sintética e o segundo de forma não corrente analítica. 

29) A expressão Regimes Contábeis é utilizada para consolidar alguns princípios e convenções contábeis geralmente 
aceitos, no tocante às premissas básicas adotadas no momento da escrituração contábil, a fim de resguardar a 
transcrição da realidade do fato contábil. Os tipos de regimes contábeis são: 
A) Caixa, competência e misto.    D) Competência, entidade e permutativo. 
B) Permutativo, modificativo e de partidas dobradas.  E) Caixa, competência e modificativo. 
C) Caixa, entidade e permutativo. 

30) O estoque funciona como “regulador do fluxo de negócios”, ou seja, é esta função ou área administrativa que regula 
e mede as atividades operacionais da empresa, relacionando a velocidade com que as mercadorias são recebidas 
com a velocidade com que são utilizadas. Diante deste contexto, são considerados tipos de estoque, EXCETO: 
A) De produtos acabados.     D) Em consignação. 
B) De matérias-primas.     E) De serviços para atendimento da demanda. 
C) De produtos em processo. 

31) A departamentalização é considerada o agrupamento das atividades e correspondentes recursos das empresas, 
sejam estes humanos, financeiros, materiais e equipamentos. Existem vários tipos de departamentalização. A 
departamentalização a que o agrupamento está relacionado em função dos trabalhos ou processos que serão 
executados para atingir uma meta ou objetivo específico é denominada: 
A) Departamentalização mista.    D) Departamentalização por processos. 
B) Departamentalização por projetos.    E) N.R.A. 
C) Departamentalização por divisão do trabalho. 

32) Os estoques são itens fundamentais no que diz respeito à administração de materiais e logística. São consideradas 
finalidades do gerenciamento de estoques, EXCETO: 
A) Proteção contra incertezas na demanda e no tempo de entrega. 
B) Melhoria do serviço ao cliente. 
C) Qualificação prévia do fornecedor de recursos materiais. 
D) Proteção contra mudanças de preços em tempo de inflação alta. 
E) Proteção contra imprevistos. 

33) Em um laticínio situado em uma área rural, os responsáveis pela produção observaram que ocorreu alguma 
deficiência no que diz respeito à produtividade da Empresa. Você, como consultor técnico, foi contratado para 
diagnosticar o problema e, posteriormente, propor a(s) possível(eis) solução(ões). Após muitos procedimentos de 
análise, você constata que o problema da produtividade do laticínio se encontrava no layout de fábrica. Significa 
dizer que o problema: 
A) Encontrava-se no processo de divisão do trabalho adotado pelos gerentes e supervisores que atribuíam excessivo 

número de tarefas aos colaboradores responsáveis pela embalagem e expedição. 
B) Encontrava-se na falta de manuais para padronizar as atividades, minimizando o efeito da rotatividade de pessoal no 

setor de produção. 
C) Estava relacionado a um fator externo, isto é, um período onde a captação de leite in natura é reduzida. 
D) Estava relacionado ao arranjo físico dos postos de trabalho, nos espaços existentes na área da fabricação dos produtos, 

cuja disposição destes postos não permitia aumentos de produtividade. 
E) Estava relacionado à falta de comando e liderança por parte dos responsáveis pela linha de produção, já que os 

colaboradores não cumpriam as determinações para aumento da produtividade. 

34) Um experiente profissional da área de materiais, em uma de suas palestras, afirmou que um dos mais importantes 
componentes dos custos de estoques, é o custo de armazenagem. O custo de armazenagem está relacionado aos 
custos:
A) De movimentação dos materiais no interior da empresa. 
B) Oriundos da conservação adequada dos materiais em espaço físico ideal para cada tipo de material. 
C) Da falta de estoques de materiais pelo fato de não atender aos clientes no tempo ideal. 
D) Relacionados ao processo que se inicia na requisição de materiais e se prolonga até a saída deste material da linha de 

montagem. 
E) Relacionados ao atraso no processo produtivo pela falta de comprometimento por parte dos fornecedores. 

35) Centralização pode ser considerada a maior concentração do poder no processo decisório na alta administração de 
uma Empresa. A centralização ocorre, geralmente, nas seguintes situações, EXCETO: 
A) Para proporcionar maior participação das pessoas que compõem a Empresa, através da motivação e comprometimento 

destas pessoas.  
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B) Para manter maior nível de integração das atividades da Empresa. 
C) Para que haja um menor número de níveis hierárquicos. 
D) Para que haja maior uniformidade no que diz respeito aos processos técnicos e administrativos. 
E) Para que haja maior agilidade nas decisões da alta administração. 

36) Atente-se à seguinte definição: “É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de três pela unidade administrativa, a qual afixará em 
local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até vinte e quatro horas da apresentação das 
propostas.” Esta definição se refere à seguinte modalidade de licitação: 
A) Concorrência. B) Convite.  C) Tomada de preços.  D) Concurso.  E) Leilão. 

37) São hipóteses de dispensa de licitação, EXCETO: 
A) Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 
B) Quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para 

a Administração, mantidas nesse caso, todas as condições pré-estabelecidas. 
C) Nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos 

processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia. 
D) Para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que 

consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 
E) Para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que compatíveis 

ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 
38) São requisitos para a configuração jurídica do conceito de empregado, EXCETO: 

A) Ser o prestador de serviço a uma pessoa física. 
B) Prestar o serviço ao empregador e sob sua dependência. 
C) Prestar o serviço mediante salário. 
D) Prestar serviços de natureza não eventual. 
E) Assinatura da carteira de trabalho. 

39) Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, 
para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo percentual específico. Segundo a Consolidação das Leis 
Trabalhistas, esse acréscimo será de: 
A) 20 %  B) 40 %   C) 50 %    D) 100 %  E) N.R.A. 

40) O artigo 5º da Constituição de 1988 prevê que “A Lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito.” Esta norma, na realidade, estampa o seguinte princípio: 
A) Contraditório.      D) Presunção de inocência. 
B) Devido processo legal.     E) Ampla defesa. 
C) Inafastabilidade da tutela jurisdicional. 





