
 

 

 

 

 

 

 
 

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMI A SOLIDÁRIA  
  

EDITAL PSS Nº 002/115 – 2014/SETS 
 
 

 
 

Cargo PSICÓLOGO 
 
 
 
 
 
 
INSTRUÇÕES 
 
- Verifique se este caderno: 

a) Corresponde a sua opção de cargo. 
b) Contém 30 questões, numeradas de 1 a 30 na área de Conhecimentos Gerais e Específicos 

para Psicólogo. 
- Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito solicite ao fiscal de sala mais próximo um 

novo caderno. 
- Não serão aceitas reclamações posteriores. 
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O valor de cada questão será de 1 ponto. 
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher apenas uma das alternativas. 
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu. 
 
O QUE FAZER 
 
- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo. 
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu. 
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: 
 
 
ATENÇÃO  
 
- Marque as respostas no caderno e depois transcreva as respostas na Folha de Respostas com 

caneta esferográfica de tinta preta ou azul. A Folha de respostas ou qualquer questão respondida a 
lápis será anulada. 

- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação 
dessa questão. 

- Responda a todas as questões. 
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem a utilização de livros, códigos, manuais, 

impressos ou quaisquer anotações. 
- A duração da prova é de 3 horas para responder a todas as questões objetivas e inclusive 

preencher a Folha de Respostas. 
- O candidato somente poderá se retirar da sala de prova após 1 hora do início da prova, conforme 

edital. 
- Ao terminar a prova, entregue ao fiscal da sala todo o material recebido. 
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados. 
 

A B D E 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
PSICÓLOGO 

 
 
 

 
Conforme a disposição do art. 40 da Seção II prevê que: “Aos servidores titulares de 

cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações [...]”. Constituição Federal 1988 Cap. VII seção I e II, Art. 37 a 41. Disponível: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.Acesso em: 07 fev. 2014 (adaptado). 

 
Diante do caput  do artigo supracitado, é designado aos servidores públicos titulares 
que:  
 
(A) É assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário [...]. 
(B) Não é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário [...]. 
(C) Serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única [...]. 
(D) É assegurado regime de previdência de caráter contributivo e totalitário [...]. 
(E) Não é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e totalitário [...]. 

 
 
 
 

 
O conteúdo do caput  do art. 40 da Seção II dos Servidores Públicos, em  seu § 1º dispõe 

que “Os servidores abrangidos pelo regime de previdê ncia de que trata este artigo serão 
aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 
17”.  Constituição Federal 1988 Cap. VII seção I e II, Art. 37 a 41. Disponível: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.Acesso em: 07 fev. 2014 (adaptado). 

 
Diante da matéria do artigo supracitado, os servido res públicos serão aposentados  

 
(A) Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 
(B) Compulsoriamente, aos cinquenta anos de idade. 
(C) Obrigatoriamente, desde que cumprido tempo mínimo de dois anos de efetivo exercício no 

serviço público. 
(D) Cinquenta anos de idade e vinte de contribuição, se homem. 
(E) Setenta e cinco anos de idade e vinte de contribuição, se mulher. 

 
 
 
 

 
De acordo com o caput  do art. 40 em seu § 4º “É vedada a adoção de requis itos e 

critérios diferenciados para a concessão de aposent adoria aos abrangidos pelo regime de que 
trata este artigo, ressalvados, nos termos definido s em leis complementares, os casos de 
servidores”. Constituição Federal 1988 Cap. VII seção I e II, Art. 37 a 41. Disponível: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.Acesso em: 07 fev. 2014 (adaptado). 

 
Diante da matéria do artigo supramencionado, identi fique a única assertiva que prevê a 

hipótese de adoção de critérios diferenciados por l ei complementar: 
 
(A) Portadores de deficiência. 
(B) A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de 

cada carreira. 
(C) Os requisitos para a investidura. 
(D) As peculiaridades dos cargos.  
(E) A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema. 

Questão 01 
 

Questão 02 
 

Questão 03 
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O caput do art. 39 prevê sobre o conselho de políti ca de administração e remuneração 

de pessoal.  Constituição Federal 1988 Cap. VII seção I e II, Art. 37 a 41. Disponível: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.Acesso em: 07 fev. 2014 (adaptado). 

Assim, o § 1º fica estabelecido acerca da “[...] fix ação dos padrões de vencimento e 
dos demais componentes do sistema remuneratório [.. .]” o qual irá observar: 

 
(A) A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de 

cada carreira. 
(B) As reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a 

manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e 
interna, da qualidade dos serviços. 

(C) O prazo de duração do contrato. 
(D) O acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, 

observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII. 
(E) A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego 

ou função na administração pública. 
 
 
 
 
 
A redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de  1998, apresenta no caput do art. 

41 que “ São estáveis após três anos de efetivo exercício os  servidores nomeados para cargo 
de provimento efetivo em virtude de concurso públic o”. Disponível: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.Acesso em: 07 fev. 2014 (adaptado). 

 
Dessa forma o § 1º “O servidor público estável só pe rderá o cargo” e prevê: 

 
(A) As condições para integração de regiões em desenvolvimento. 
(B) A composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei [...]. 
(C) Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 
(D) Juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias. 
(E) O tempo de contribuição federal. 

 
 
 

 
 

A Lei Complementar n.º 108, publicada no Diário Ofi cial nº. 6979, no dia 19 de maio de 
2005, no Estado do Paraná, é um importante e necess ário instrumento legal para atender o 
interesse público, em caráter excepcional. Assim, é  correto afirmar: 

 
(A) O contrato de regime especial, previsto na Lei, aplica-se somente aos setores da saúde e 

educação, decorrente da urgência e do princípio da continuidade. 
(B) A Lei dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, nos órgãos da Administração 
Direta e Autárquica do Poder Executivo. 

(C) Por se tratar de uma Lei complementar não foi sancionada pelo governador do Estado, 
pois dispõe sobre contratação de servidores estatutários, em grau de exceção. 

(D) A Lei dispõe sobre matéria do que compreende como excepcional interesse público, para 
as contratações por tempo indeterminado. 

(E) Na Lei, a contratação de pessoal deve ser feita por tempo indeterminado, nas condições e 
prazos do regime estatutário. 

 
 

Questão 04 
 

Questão 05 
 

Questão 06 
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Nos termos da Lei Complementar n.º 108, de 18 de ma io de 2005, ocorrem contratações 

consideradas como de excepcional interesse público e por tempo determinado, sendo 
incorreto afirmar que tais contratações visem: 

 
(A) Atender à situação de calamidade pública. 
(B) Promover campanhas de saúde pública que não sejam de caráter contínuo, mas 

eventuais, sazonais, temporárias ou imprevisíveis, por fato alheio à vontade da 
administração pública. 

(C) Combater surtos epidêmicos, em períodos não superiores a dois anos. 
(D) Admitir pesquisador e professor visitante e/ou estrangeiro. 
(E) Atender às necessidades relacionadas com a infraestrutura e serviços públicos de 

apoio considerados, por fato alheio à vontade administrativa, necessários ao plantio, 
colheita, armazenamento e distribuição de safras agrícolas. 

 
 
 
 
 

 
Podem ser consideradas como de excepcional interess e público as contratações para 

atender ao suprimento de pessoal especializado nas á reas de saúde e segurança pública, nas 
hipóteses previstas na Lei Complementar n.º 108/200 5, nos quais não se incluem os casos de: 

 
(A) Demissão. 
(B) Aposentadoria. 
(C) Exoneração. 
(D) Faltas injustificadas. 
(E) Falecimento. 

 
 
 
 
 

O Decreto n.º 7116, de 28 de janeiro de 2013, estab elece condições e prazos para a 
realização de concursos públicos no Estado do Paraná , na esfera do Poder Executivo na 
Administração Direta e Autárquica. Dessa forma, pod e-se afirmar: 

 
(A) O prazo de validade do concurso será contado da data em que for publicado, pela 

autoridade competente, o ato de homologação do resultado final do concurso. 
(B) A publicação do Decreto no Diário Oficial deveria ter ocorrido em data anterior a 28 de 

janeiro de 2013, em respeito aos prazos e condições legais, bem como em observância 
ao princípio da publicidade. 

(C) O Decreto trata, exclusivamente, de matéria relativa às carreiras de Procurador do Estado, 
Polícias Civil e Militar. 

(D) O prazo de validade de concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por 
igual período, ou seja, a validade será sempre de um ano e poderá ser prorrogada por 
mais um ano, para todos os concursos realizados com base no Decreto. 

(E) O Decreto dispõe que o prazo de validade do concurso será fixado no edital de 
homologação do resultado do concurso. 

 
 
 
 
 
 

Questão 07 
 

Questão 09 
 

Questão 08 
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Dentre as provas ou etapas previstas no Decreto n.º  7116, de 28 de janeiro de 2013, de 

acordo com as peculiaridades do cargo/função ou emp rego, poderão ser exigidas várias 
modalidades. Sobre tais aspectos é incorreto afirma r: 

 
(A) As provas e etapas, dentre outras, podem ser: objetiva. dissertativa. prática. avaliação de 

curriculum vitae. avaliação de títulos. aptidão física. exame psicológico. visita técnica. 
curso de formação ou programa de formação profissional. 

(B) Será facultado ao candidato e somente a este, ter acesso e conhecimento dos testes 
psicológicos e do seu resultado, por meio de entrevista devolutiva, nos termos e prazos 
previstos em edital. 

(C) Tanto para a entrevista devolutiva, quanto para vista do exame, não será admitida a 
remoção dos instrumentos de avaliação do seu local de arquivamento, devendo o 
profissional ter acesso aos mesmos na presença de psicólogo responsável pela avaliação. 

(D) As provas e etapas, dentre outras, podem ser: inspeção médica. Investigação social e 
sindicância de vida pregressa. 

(E) A inspeção médica será feita por convocação aleatória dos candidatos, sem preferência 
da ordem de classificação no concurso, em respeito ao princípio da isonomia. 

 
 

 
 

 
 A Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Econ omia Solidária, têm como 

prerrogativa, conforme estabelece em seu regulament o, e em conformidade com o Decreto 
Estadual n. 6663 de 20/01/2013, a precípua finalida de. Marque o que for FALSO. 

 
(A) O desenvolvimento de programas e ações em parcerias com setores do Poder Público e 

com a sociedade civil organizada, com o objetivo de promover o emprego e o trabalho 
decente. 

(B) O fomento da geração de trabalho, de emprego e renda. 
(C) A implementação e a execução, por meio de programas, das políticas públicas nas áreas 

de intermediação de mão de obra e orientação profissional, bem como para a qualificação 
e certificação profissional. 

(D) A coordenação de política de microcrédito com a finalidade de dar acesso ao trabalhador 
do microcrédito orientado e assistido, em parceria com a Agência de Fomento do Brasil. 

(E) A implantação das diretrizes e programas para as políticas públicas do sistema Público do 
Trabalho, Emprego e Renda. 

 
 
 
 
 

 No Regulamento da Secretaria de Estado do Trabalho , Emprego e Economia Solidária, 
Art. 2. determina que o campo de atuação da Secreta ria de Estado do Trabalho, Emprego e 
Economia Solidária – SETS compreende as atividades relacionadas com: (marque o que for 
VERDADEIRO) 

 
(A) O fomento na estruturação de cooperativas, na geração de trabalho, de emprego e renda. 
(B) A implementação da política estadual de fomento e apoio à economia solidária, como uma 

das alternativas de inclusão social pelo trabalho. 
(C) A realização da gestão do sistema privado de trabalho, emprego e renda, em sintonia com 

as diretrizes do sistema estadual de emprego e renda. 
(D) A implementação de política pública e apoio à indústria de grande porte. 
(E) A gerência dos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS/Paraná. 

 

Questão 10 
 

Questão 12 
 

Questão 11 
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Faz parte do Regulamento da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Economia 
Solidária, atribuições quanto a Gestão do Sistema P úblico de Trabalho, Emprego e Rendan- 
DETER, conforme Art. 25, dentre as quais compete. ( marque o que for FALSO). 

 
(A) A identificação de demandas e prestação de orientação na elaboração de planos de 

trabalho da SETS, que integram os convênios firmados entre o Estado do Paraná, o 
Ministério do Trabalho e Emprego e os demais órgãos correlatos. 

(B) A realização de gestão do Sistema Estadual de Qualificação Profissional – Qualifica 
Paraná. 

(C) A promoção do desenvolvimento de competências gerenciais no âmbito das unidades 
operacionais no que tange à gestão de políticas privadas de trabalho, emprego e renda, 
gestão empresarial e gestão de resultados.  

(D) A manutenção e desenvolvimento de programas, projetos e outras iniciativas econômicas 
para a obtenção de igualdade de oportunidades a todos os segmentos de trabalhadores, 
proporcionando prioridade de acesso às pessoas em situação de vulnerabilidade social e 
econômica. 

(E) A integração e articulação das atividades do Departamento com os demais 
Departamentos da SETS, visando a otimização das ações e otimização das estruturas de 
prestação de serviços. 

 
 
 
 
 

 
De acordo com a Agenda Nacional de Trabalho Decente  – ANTD, trabalho decente é: 

(marque o que for VERDADEIRO) 
 
(A) O Trabalho Decente é uma condição fundamental para a superação da pobreza, a 

redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o 
desenvolvimento sustentável. Em inúmeras publicações, o Trabalho Decente é definido 
como o trabalho produtivo adequadamente remunerado, exercido em condições de 
liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna. 

(B) O Trabalho Decente não é uma condição fundamental para a superação da pobreza, a 
redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o 
desenvolvimento sustentável. Em inúmeras publicações, o Trabalho Decente é definido 
como o trabalho produtivo adequadamente remunerado, exercido em condições de 
liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna. 

(C) O Trabalho Decente é uma condição fundamental para a superação da pobreza, a 
redução das desigualdades sociais, não garante a governabilidade democrática e o 
desenvolvimento sustentável. Em inúmeras publicações, o Trabalho Decente é definido 
como o trabalho produtivo adequadamente remunerado, exercido em condições de 
liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna. 

(D) O Trabalho Decente é uma condição fundamental para a superação da pobreza, a 
redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o 
desenvolvimento sustentável. Em inúmeras publicações, o Trabalho Decente é definido 
como o trabalho pouco produtivo inadequadamente remunerado, exercido em condições 
de liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna. 

(E) O Trabalho Decente é uma condição fundamental para a superação da pobreza, a 
redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o 
desenvolvimento sustentável. Em inúmeras publicações, o Trabalho Decente é definido 
como o trabalho altamente produtivo adequadamente remunerado, exercido em condições 
de liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna. 

 
 

Questão 13 
 

Questão 14 
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Sobre o Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decent e considere: (marque o que for 

VERDADEIRO) 
 
I - O Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente foi construído por meio do diálogo e 

cooperação entre diferentes órgãos do governo federal e envolveu um amplo processo de consulta 
tripartite. Ele representa uma referência fundamental para a continuidade do debate sobre os 
desafios de fazer avançar as políticas públicas de emprego e proteção social. 

II - O seu objetivo é o fortalecimento da capacidade do Estado brasileiro para avançar no 
enfrentamento dos principais problemas estruturais da sociedade e do mercado de trabalho, entre os 
quais se destacam: a pobreza e a desigualdade social. o desemprego e a informalidade. a extensão 
da cobertura da proteção social. a parcela de trabalhadoras e trabalhadores sujeitos a baixos níveis 
de rendimentos e produtividade. os elevados índices de rotatividade no emprego. as desigualdades 
de gênero e raça/etnia. as condições de segurança e saúde nos locais de trabalho, sobretudo na 
zona rural. 

 
(A) Se apenas a proposição I for verdadeira. 
(B) Se apenas a proposição II for verdadeira. 
(C) Se as proposições I e II forem falsas. 
(D) Se a proposição for I falsa e a proposição II for verdadeira. 
(E) Se as proposições I e II forem verdadeiras. 

 
 
 
 
 

 
O Programa Nacional de Trabalho Decente foi criado a partir da Agenda Nacional de 

Trabalho Decente com o objetivo de estabelecer, alé m das prioridades, os resultados 
esperados e as estratégias, metas, prazos, produtos e indicadores de avaliação. Esse 
Programa é incluído no PPA (Plano Pluri Anual), mon itorado e periodicamente avaliado, 
consultando as organizações de empregadores e de tra balhadores. Onde aponta como 
prioridades: (marque o que for VERDADEIRO) 

 
I - Gerar mais e melhores empregos, com igualdade de oportunidades de tratamento. 
II - Erradicar o trabalho escravo e eliminar o trabalho infantil, em especial suas piores formas. 
III - Fortalecer os atores tripartites e o diálogo social como um instrumento de governabilidade 

democrática. 
 
(A) Se apenas a proposição I for verdadeira, e as proposições II e III forem falsas. 
(B) Se as proposições I e II forem verdadeiras e a proposição III for falsa. 
(C) Se as proposições I e II forem falsas e a proposição III for verdadeira. 
(D) Se as proposições I, II e III forem verdadeiras. 
(E) Se as proposições I, II e III forem falsas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 15 
 

Questão 16 
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Considerando a Agenda Nacional de Trabalho Decente 

erradicação do trabalho escravo e a eliminação o tr abalho infantil, ações são 
dentre elas: (marque o que for VERDADEIRO)
 

I - Atualização do Mapa de Focos de Trabalho Infantil
II – Impedir o pagamento do Seguro

Análoga à de Escravo. 
III - Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo
 
(A) Se as proposições I e III forem verdadeiras, e a proposição II for falsa
(B) Se as proposições I e II forem verdadeiras e a proposição
(C) Se as proposições I e II forem falsas e a proposição III for verdadeira
(D) Se as proposições I, II e III forem verdadeiras
(E) Se as proposições I, II e III forem falsas.

 
 
 
 
 
 

 
O emprego industrial no Paraná fechou o ano de 2013  com leve alta de 0,08%, 

nesta terça- feira (11) o Instituto Brasileiro de Geografia e Es tatística (IBGE). O resultado foi 
influenciado principalmente pela queda ocorrida em dezembro, de 1,98%, em 
com dezembro de 2012.  

Durante o ano passado, o setor com a maior queda fo i o de máquinas e 
elétricos, eletrônicos, de precisão e de comunicaçõ es (
de calçados e couro (- 4,62%) e madeira (
(12,19%), fumo (10,87%), alimentos e bebidas (3,34% ) e papel e gráfica (2,54%). (fonte: Gazeta 
do Povo, página de Economia. Disponível em: 
fevereiro de 2014,)  

Marque o que for VERDADEIRO.
 

(A) O emprego na indústria do Brasil recuou 12% no acumulado de 2013
(B) Apesar do desempenho praticamente estável em 2013, o Paraná ocupa a segunda melhor 

colocação entre dez locais pesquisa
(C) Nas últimas colocações aparecem Pernambuco (

(13,53%) e Rio Grande do Sul (
12% no acumulado de 2013.

(D) Em dezembro de 2013, ante o mesmo mês do ano ante
setor automotivo. 

(E) o que mais cresceu em produção industrial foram os setores de máquinas e aparelhos 
elétricos, eletrônicos, de precisão e de comunicações (29,92%), fabricação de outros 
produtos da indústria de transformaç

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão
 

Questão
 

Edital N. 002/115 – 2014/SETS 

Considerando a Agenda Nacional de Trabalho Decente – ANTD, no que se refere à 
erradicação do trabalho escravo e a eliminação o tr abalho infantil, ações são 
dentre elas: (marque o que for VERDADEIRO)  

Atualização do Mapa de Focos de Trabalho Infantil. 
pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Resgatado de Condição 

Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo. 

e as proposições I e III forem verdadeiras, e a proposição II for falsa
e as proposições I e II forem verdadeiras e a proposição III for falsa
e as proposições I e II forem falsas e a proposição III for verdadeira
e as proposições I, II e III forem verdadeiras. 
e as proposições I, II e III forem falsas. 

O emprego industrial no Paraná fechou o ano de 2013  com leve alta de 0,08%, 
feira (11) o Instituto Brasileiro de Geografia e Es tatística (IBGE). O resultado foi 

influenciado principalmente pela queda ocorrida em dezembro, de 1,98%, em 

Durante o ano passado, o setor com a maior queda fo i o de máquinas e 
elétricos, eletrônicos, de precisão e de comunicaçõ es (-13,68%). Em seguida vieram os ramos 

4,62%) e madeira ( -4,39%). As maiores altas ocorreram nos setores têxtil 
(12,19%), fumo (10,87%), alimentos e bebidas (3,34% ) e papel e gráfica (2,54%). (fonte: Gazeta 
do Povo, página de Economia. Disponível em: www.gazetadopovo.com.br

Marque o que for VERDADEIRO.  

O emprego na indústria do Brasil recuou 12% no acumulado de 2013.
Apesar do desempenho praticamente estável em 2013, o Paraná ocupa a segunda melhor 
colocação entre dez locais pesquisados.  
Nas últimas colocações aparecem Pernambuco (-16,44%), Bahia (-
(13,53%) e Rio Grande do Sul (-12,16%). Em nível nacional, o emprego na indústria recuou 
12% no acumulado de 2013. 
Em dezembro de 2013, ante o mesmo mês do ano anterior, tiveram as maiores quedas o 

o que mais cresceu em produção industrial foram os setores de máquinas e aparelhos 
elétricos, eletrônicos, de precisão e de comunicações (29,92%), fabricação de outros 
produtos da indústria de transformação (5,52%), madeira (4,9%) e vestuário (4,47%). 

Questão 17 

Questão 18 

ANTD, no que se refere à 
erradicação do trabalho escravo e a eliminação o tr abalho infantil, ações são recomendadas, 

Desemprego ao Trabalhador Resgatado de Condição 

e as proposições I e III forem verdadeiras, e a proposição II for falsa. 
III for falsa. 

e as proposições I e II forem falsas e a proposição III for verdadeira. 

O emprego industrial no Paraná fechou o ano de 2013  com leve alta de 0,08%, informou 
feira (11) o Instituto Brasileiro de Geografia e Es tatística (IBGE). O resultado foi 

influenciado principalmente pela queda ocorrida em dezembro, de 1,98%, em comparação 

Durante o ano passado, o setor com a maior queda fo i o de máquinas e aparelhos 
13,68%). Em seguida vieram os ramos 

maiores altas ocorreram nos setores têxtil 
(12,19%), fumo (10,87%), alimentos e bebidas (3,34% ) e papel e gráfica (2,54%). (fonte: Gazeta 

www.gazetadopovo.com.br, acessado em: 11 de 

. 
Apesar do desempenho praticamente estável em 2013, o Paraná ocupa a segunda melhor 

-15,55%), Espírito Santo 
12,16%). Em nível nacional, o emprego na indústria recuou 

rior, tiveram as maiores quedas o 

o que mais cresceu em produção industrial foram os setores de máquinas e aparelhos 
elétricos, eletrônicos, de precisão e de comunicações (29,92%), fabricação de outros 

ão (5,52%), madeira (4,9%) e vestuário (4,47%).  



PSS - Teste Seletivo Simplificado -  Edital N. 002/115 – 2014/SETS 

 

 
 
 
Não é possível tratar de ética, tampouco de cidadan ia sem recorrer a Aristóteles, em 

especial quando afirma que: “O homem quando guiado p ela ética, é o melhor dos animais. 
quando sem ela, é o pior de todos”. Considere as pr oposições abaixo e marque o que for 
VERDADEIRO, 
 

I - Assim a atividade ética consiste exatamente em: por meio de a razão discernir o bem do mal e 
executar o escolhido mediante a vontade, destinando-se atos e comportamentos para determinado fim, que 
neste caso espera-se ser o bem.  

II - O ato de escolha do bem, e de repúdio do mal (bonum faciendum et male vitandum), consiste 
numa atividade racional à medida que os melhores meios se escolhem pela experiência haurida, direcionando-
se pela realização do bem vislumbrado também pela razão. 
 

(A) Se apenas a proposição I for verdadeira. 
(B) Se a proposição for I verdadeira e a proposição II for falsa. 
(C) As proposições I e II são falsas. 
(D) Se a proposição for I falsa e a proposição II for verdadeira. 
(E) As proposições I e II são verdadeiras. 

 
 

 
 

  
Nos países ocidentais, a cidadania moderna se const ituiu por etapas. T. H. Marshall 

afirma que a cidadania só é plena se dotada de todo s os três tipos de direito: (marque o que 
for VERDADEIRO) 

I - Civil: direitos inerentes à liberdade individual, liberdade de expressão e de pensamento. direito de 
propriedade e de conclusão de contratos. direito à justiça. que foi instituída no século 18. 

II - Política: direito de participação no exercício do poder político, como eleito ou eleitor, no conjunto 
das instituições de autoridade pública, constituída no século 19. 

III - Social: conjunto de direitos relativos ao bem-estar econômico e social, desde a segurança até ao 
direito de partilhar do nível de vida, segundo os padrões prevalecentes na sociedade, que são 
conquistas do século 20. 

 
(A) Se as proposições I e III forem verdadeiras, e a proposição II for falsa. 
(B) Se as proposições I e II forem verdadeiras e a proposição III for falsa. 
(C) Se as proposições I e II forem falsas e a proposição III for verdadeira. 
(D) Se as proposições I, II e III forem verdadeiras. 
(E) Se as proposições I, II e III forem falsas. 

 
 
 

 
Instituído pela Lei 12.513/2011, o Programa Naciona l de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec), a ser executado pela União, tem  por finalidade ampliar a oferta de 
educação profissional e tecnológica, por meio de pr ogramas, projetos e ações de assistência 
técnica e financeira. Assim, constituem um dos seus  objetivos: 

 
(A) Estimular a educação presencial em detrimento da educação a distância, em nome da 

qualidade da formação do aluno. 
(B) Fomentar e apoiar a expansão da rede regular de ensino, em especial a educação infantil. 
(C) Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio da articulação 

com a educação profissional. 
(D) Ampliar as oportunidades educacionais dos alunos, com distribuição de bolsas de 

intercâmbio com outros países do MERCOSUL. 
(E) Estimular a comercialização de recursos pedagógicos para apoiar as empresas que 

atuam no ramo. 
 

Questão 21 
 

Questão 20 
 

Questão 19 
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 No que se refere ao Programa do Seguro-Desemprego,  o Abono Salarial e o Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT), instituídos pela Lei n .º 7.998/90, é correto afirmar que: 

 
(A) O Seguro Desemprego tem por finalidade prover assistência financeira ao trabalhador 

desempregado, excetuando os trabalhadores resgatados de regime de trabalho forçado ou da 
condição análoga à de escravo, pois, neste caso, existe um programa específico. 

(B) Uma das finalidades do Seguro Desemprego é de auxiliar os trabalhadores na busca ou 
preservação do emprego, promovendo, para tanto, ações integradas de orientação, recolocação e 
qualificação profissional. 

(C) Um dos objetivos do Seguro Desemprego é de subsidiar os trabalhadores na ausência de 
emprego, promovendo, para tanto, ações alternativas e integradas de orientação junto ao 
SEBRAE, bem como o financiamento de projetos para pequenas empresas. 

(D) O Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) está vinculado ao Ministério da Agricultura e se destina 
ao custeio do Programa de Seguro Social e aposentadoria voluntária. 

(E) O Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) é destinado ao custeio da Previdência, ao pagamento 
de projetos e programas que envolvam a proteção do trabalhador avulso. 

 

 
 
 
 

 Com base na Resolução 467/2005, terá direito a per ceber o Seguro-Desemprego o 
trabalhador dispensado sem justa causa, inclusive a  indireta, que comprove certos requisitos, 
dentre os quais não pode ser considerado: 

 
(A) Ter recebido salários consecutivos no período de 6 (seis) meses imediatamente anteriores à data 

da dispensa, de uma ou mais pessoas jurídicas ou físicas equiparadas às jurídicas. 
(B) Ter sido empregado de pessoa jurídica ou pessoa física equiparada à jurídica durante, pelo 

menos, 06 (seis) meses nos últimos 36 (trinta e seis) meses que antecederam a data de dispensa 
que deu origem ao requerimento do Seguro-Desemprego. 

(C) Não estar em gozo de qualquer benefício previdenciário de prestação continuada, previsto no 
Regulamento de Benefícios da Previdência Social, excetuando o auxílio-acidente e a pensão por 
morte. 

(D) Ser pessoa física, jurídica ou autárquica, que comprove contribuição no Regime Geral da 
Previdência Social, nos últimos três meses. 

(E) Não possuir renda própria de qualquer natureza suficiente a sua manutenção e de sua família. 
 
 
 

  
Com base na Resolução 467/2005, para o cálculo do b enefício do Seguro Desemprego, 

será considerada a média aritmética dos salários do s últimos três meses anteriores à 
dispensa. Assim, assinale a alternativa incorreta e m relação a este aspecto: 

 
(A) Os salários dos três últimos meses utilizados para o cálculo da média aritmética de que trata o 

caput deste artigo, referem-se aos salários de contribuição, informados no Cadastro Nacional de 
Informações Sociais – CNIS. 

(B) Se, excepcionalmente, o salário de contribuição não constar na base CNIS, este deverá ser obtido 
na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, atualizado, no contracheque ou, ainda, nos 
documentos decorrentes de determinação judicial. 

(C) O salário será calculado com base no mês completo de trabalho, mesmo que o trabalhador não 
tenha trabalhado integralmente em qualquer dos três últimos meses. 

(D) O valor do Seguro-Desemprego será calculado com base no salário mensal, tomando-se por 
parâmetro o mês de 30 (trinta) dias ou 220 (duzentos e vinte) horas, exceto para quem tem horário 
especial, inferior a 220 horas mensais. 

(E) O valor do Seguro-Desemprego deve ser corrigido mensalmente, tomando-se por parâmetro os 
reajustes da previdência social, em obediência ao princípio constitucional. 

 
 

Questão 22 
 

Questão 24 
 

Questão 23 
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 Ao ser instituído, o Programa Nacional de Acesso a o Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec), possui características das quais uma da s abaixo elencadas não pode ser 
considerada: 

 
(A) É um programa a ser executado pelos Estados, Municípios, Universidades e Fundações Públicas 

ou Privadas. 
(B) O programa tem a finalidade de ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica, por meio 

de programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira. 
(C) O programa tem por objetivo estimular a articulação entre a política de educação profissional e 

tecnológica e as políticas de geração de trabalho, emprego e renda. 
(D) O programa deve atender prioritariamente estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive 

da educação de jovens e adultos, bem como trabalhadores e beneficiários dos programas federais 
de transferência de renda, e ainda o estudante que tenha cursado o ensino médio completo em 
escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral, nos termos do 
regulamento. 

(E) No que se refere aos trabalhadores e beneficiários dos programas federais de transferência de 
renda, incluem-se os agricultores familiares, silvicultores, aquicultores, extrativistas e pescadores. 

 
 

 
 

  

O sistema operacional Windows, tem a capacidade de criar pastas e arquivos 
compactados com a extensão “.rar”. Assinale a alterna tiva abaixo que contenha o nome de 
um software de compactação de pastas e arquivos. 
  

(A) Adobe Reader.  
(B) Nero.  
(C) Megacubo.  
(D) WinRar.  
(E) Chrome. 

 

 
 
 

 

 Dentre as alternativas abaixo, assinale a alternat iva que exibe um comando que um 
usuário comum pode utilizar para realizar tarefas res ervadas ao usuário root? 
 

(A) Shutdown 
(B) ls 
(C) Sudo  
(D) Root 
(E) Exe 

 
 
 
 

 Em relação ao LibreOffice 4.0  writer, assinale a alternativa abaixo que mostra o  
comando que possibilita inserir a notas de rodapé e m um documento: 
 

(A) Formatar e a opção Nota de Rodapé.  
(B) Editar e a opção Cabeçalhos e Rodapé.  
(C) Inserir e a opção Nota de Rodapé.  
(D) Ferramentas e a opção Rodapé.  
(E) Formatar e a opção Rodapé. 

 

Questão 25 
 

Questão 27 
 

Questão 28 
 

Questão 26 
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 Um usuário recebeu uma planilha do LibreOffice 4.0  Calc, conforme a figura abaixo. 
Qual das alternativas abaixo mostra as formulas que  servem para calcular o total das notas 
(F2) e a média final (G2) do aluno respectivamente.  
 

 
 

(A) =SOMA(A1:B1), =MÉDIA(A1:B1). 
(B) =SOMA(B2.E2) e =MÉDIA(B2.E2). 
(C) =SOMA(A1:E2), =MÉDIA(A1.E2). 
(D) =SOMA(B2:E2) e =MÉDIA(B2:E2). 
(E) =SOMA(B2:B1), =MÉDIA(B2.E2). 

 
 
 

 
 

  
Assinale a opção que contenha uma ferramenta de nav egação na internet.  

 
(A) Windows Explorer. 
(B) Mozilla Firefox. 
(C) Paint. 
(D) Nero. 
(E) Adobe Reader. 

 
 

 

Questão  29 
 

Questão 30 
 


