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CARGO/FUNÇÃO E UNIDADES: Analista de Pessoal – Natal e Grande Natal 
 
 

Atenção: NÃO ABRA este caderno antes do início da prova. 
Tempo total para resolução desta prova: 2 (duas) horas. 

I N S T R U Ç Õ E S 

 Assine seu nome, de forma legível, no espaço abaixo indicado e coloque o número correspondente a 
sua colocação na lista de presença no campo inferior à esquerda. No caso de haver divergência entre 
nº de ordem e nome do candidato, será considerado para fins de resultado/correção o nome assinado.  

 Leia o caderno de prova com tranquilidade e atenção e, em caso de dúvidas, contate o fiscal da prova; 

 Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há 
imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer 
irregularidade;  

 O caderno deverá conter 10 (dez) questões objetivas; 

 É dada tolerância de 10 (dez) minutos de atraso para entrada na sala. Após esse tempo, não será 
permitida a entrada de candidatos para execução da prova;  
 

 Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 05 (cinco) alternativas (de “A” a “E”), das 
quais apenas 1 (uma) é correta; 

 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais; 

 Responda a prova com caneta esferográfica de tinta preta ou azul;  

 Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante a prova, se comunicar com outro 
candidato, efetuar consultas em livros, aparelhos eletrônicos, aparelhos celulares ou similares; 
relógios, calculadoras, livros de anotações, impressos, apostilas, internet, entre outros recursos e/ou 
material de consulta.  

 O Campo de Respostas Oficial encontra-se abaixo e deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a), 
colocando a “letra” correspondente à alternativa escolhida. Esse campo servirá como única fonte de 
correção da prova e não poderá ser rasurado nem substituído. 

 Por política da Instituição, o candidato não poderá levar o caderno de prova ou rascunho, a qualquer 
momento, podendo levar apenas a folha de Conferência do Gabarito para simples 
acompanhamento/verificação junto ao Gabarito Oficial Preliminar a ser divulgado. 

 Aguarde a autorização do fiscal da prova para o seu início. 
 

  ASSINATURA DO (A) CANDIDATO(A) – Utilizar letra de fôrma 
 
 

 DATA 
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01.(PCI – Concursos) O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é uma quantia que as 
empresas depositam, na Caixa Econômica Federal, visando proteger financeiramente o 
trabalhador em caso de demissão sem justa causa. Henrique está trabalhando na Empresa A à 
12 meses recebendo um salário bruto de R$ 4.500,00. Qual o valor do FGTS durante esse 
período?  

 
a) R$ 3.451,00.  
b) R$ 3.652,00.  
c) R$ 4.500,00. 
d) R$ 3.987,00.  
e) R$ 4.320,00. 
 
 
02. (PCI – Concursos) Em um contrato de trabalho, o trabalhador cede à empresa sua 
capacitação técnica, seu conhecimento e seu tempo. Por conta disso, é remunerado. Só que 
para evitar práticas ilegais há várias contribuições obrigatórias recolhidas por quem contrata. 
Abaixo consta uma lista de obrigatoriedades do empregador para garantir a atuação 
trabalhista dentro da lei. Responda V ou F e depois assinale a alternativa correta:  
 
(   ) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS): O depósito deve ser feito todo dia 5 de cada 
mês. Corresponde a 8% da remuneração bruta do trabalhador no mês anterior. O atraso no 
pagamento gera multas proporcionais. 
(  ) Instituto Nacional de Seguro Social (INSS): Deve ser pago até o dia 20 de cada mês e a base de 
cálculo também é o salário do mês anterior, porém varia de acordo com a faixa salarial. 
(   ) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF): O depósito deve ser feito todo dia 5 de cada mês. 
Corresponde a 8% da remuneração bruta do trabalhador no mês anterior. O atraso no pagamento 
gera multas proporcionais. 
 (  ) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS): O depósito deve ser feito todo dia 7 de cada 
mês. Corresponde a 8% da remuneração bruta do trabalhador no mês anterior. O atraso no 
pagamento gera multas proporcionais.  
(   ) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF): Deve ser pago até o dia 20 de cada mês, recolhido 
pelo empregador e descontado em folha de pagamento do empregado. A alíquota varia de acordo 
com a remuneração bruta e o mais recomendado é consultar periodicamente os valores atualizados 
no site da Receita Federal do Brasil. 
 (  ) Instituto Nacional de Seguro Social (INSS): Deve ser pago até o dia 10 de cada mês e a base de 
cálculo também é o salário do mês anterior, porém varia de acordo com a faixa salarial. 
 
a) V, V, F, F, V, F.  
b) F, F, V, F, V, F.  
c) F, V, F, V, V, F.  
d) F, V, V, F, F, V. 
e) V, F, F, F, V, V. 
 
03. (PCI – Concursos) Todo trabalhador perfaz direito ao recebimento da gratificação natalina, 
mais conhecida como 13º salário. A gratificação natalina deve ser liquidada ao trabalhador em 
duas parcelas até o dia 20 de dezembro do ano corrente. Diante do exposto, assinale a 
alternativa correta referente ao encargo/imposto trabalhista que o empregador deverá pagar 
em relação a primeira parcela do 13º salário do trabalhador.  
 
a) FGTS.  
b) INSS.  
c) IRRF.  
d) PIS.  
e) Nenhuma das alternativas. 
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04. (Adaptada Sesc RN) Em relação as férias, responda verdadeiro ou falso:  
 
(    ) O Art. 129 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) diz que todo empregado terá direito 
anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. 
 (   ) Os membros de uma família, que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa, terão 
direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disto não resultar prejuízo para o 
serviço. 
 (  ) No Art. 138 Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) consta que durante as férias, o empregado 
não poderá prestar serviços a outro empregador, salvo se estiver obrigado a fazê-lo em virtude de 
contrato de trabalho regularmente mantido com aquele.  
(   ) O Art. 137 Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) relata que sempre que as férias forem 
concedidas após o prazo de que trata o art. 134, o empregador pagará em dobro a respectiva 
remuneração. Assinale a alternativa correta: 
 
a) V, V, V, V.  
b) V, V, F, F.  
c) F, F, V, F.  
d) F, V, V, V.  
e) V, F, F, V. 
 
05.  (PCI – Concursos)  O Art. 189 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) define 
insalubridade como as atividades ou operações que, por sua natureza, condições ou métodos 
de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de 
tolerância fixados da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus 
efeitos. O adicional de insalubridade, pago ao emprego e, salvo em convenção coletiva, 
assegura o percentual em três graus, que podem ser:  
 
a) 15% (grau mínimo), 30% (grau médio) e 50% (grau máximo) sobre o salário mínimo.  
b) 5% (grau mínimo), 10% (grau médio) e 20% (grau máximo) sobre o salário mínimo. 
c) 10% (grau mínimo), 20% (grau médio) e 40% (grau máximo) sobre o salário mínimo. D 
d) 10% (grau mínimo), 25% (grau médio) e 40% (grau máximo) sobre o salário mínimo.  
e) 10% (grau mínimo), 20% (grau médio) e 50% (grau máximo) sobre o salário mínimo 
 
 
06. (PCI – Concursos) Assinale a alternativa incorreta referente a documentação 
necessária/obrigatória para admissão de um funcionário.  
 
a) Atestado de Saúde Ocupacional - Admissional.  
b) Currículo profissional.  
c) Comprovante de residência. 
d) Número do CPF.  
e) Número do PIS.  
 
07. (PCI – Concursos) Ricardo foi admitido dia 10/10/2019 para trabalhar em uma empresa de 
rastreador de carros, o valor da remuneração é de R$ 1348,72 por mês. Com base no eSocial, 
qual o prazo para o empregador enviar o evento S-2200 (Cadastramento Inicial do Vínculo e 
Admissão/Ingresso de Trabalhador)?  
 
a) No dia do início das atividades.  
b) 48 horas antes do início das atividades. 
c) 24 horas antes do início das atividades.  
d) 24 horas depois do início das atividades.  
e) 48 horas depois do início das atividades. 
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08. (Sesc-RN) As empresas do Sistema S se enquadram em qual grupo do e-Social? 
 
a) Grupo I 
b) Grupo II 
c) Grupo III 
d) Grupo IV 
e) Não tem obrigatoriedade do envio do e-Social 
 
09. (PCI – Concursos) Rescisão é a cessação dos efeitos de um contrato pela vontade das 

próprias partes, ou por uma delas, independente de intervenção judicial. Quando acontece 

decorrente da vontade do empregador, independente da vontade do empregado, tem-se 

um(a):  

 

a) pedido de demissão.  

b) dispensa com justa causa.  

c) rescisão indireta.  

d) suspensão contratual.  

e) dispensa sem justa causa. 

 

 

10. (PCI – Concursos) O trabalhador João foi admitido na empresa Vogue Alimentos em 

14/03/2018, a empresa está programando as férias de fim de ano de seus trabalhadores e João 

foi contemplado com o gozo de 30 dias de férias a partir de 04/12/2019. Baseado nisso, 

assinale a alternativa correta referente ao prazo de pagamento das férias do João.  

 

a) 24 horas antes do início do gozo das férias. 

b) Na data de início do gozo das férias.  

c) No 5º dia útil de Janeiro juntamente com a folha de pagamento.  

d) 48 horas antes do início do gozo das férias.  

e) 24 horas após o início do gozo das férias. 
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PROCESSO SELETIVO  

 
 
 
 
 

 
Atenção Candidato, 

 

 Esse é o anexo de CONFERÊNCIA DO GABARITO. Ele não tem validade oficial para o 

certame, servindo apenas para facilitar seu acompanhamento/verificação do Gabarito Oficial 

Preliminar do Sesc/RN. 

 Para isso, anote abaixo o Gabarito da sua prova, conforme CAMPO DE RESPOSTAS 

OFICIAL. 

 Certifique-se de estarem idênticos. 

 Confira os documentos que serão divulgados no site oficial do Sesc/RN, no dia agendado para 

a divulgação do Gabarito Oficial Preliminar e compare seu Gabarito com o Gabarito da Prova 

realizada.  

 Lembre-se que “Se do exame de recursos resultar na anulação de questão(ões), a pontuação 

correspondente a essa(s) questão(ões) será atribuída a todos os candidatos, 

independentemente de terem recorrido. E se houver alteração do gabarito oficial preliminar, 

por força de impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial 

definitivo”.  

 Visualize o Quadro de Notas que será divulgado no site e continue acompanhando as demais 

etapas.  

 Boa sorte! 

 
 

CAMPO DE RESPOSTAS - CANDIDATO 

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

RESPOSTAS           

 
Este Campo de Respostas tem o intuito EXCLUSIVO de facilitar ao candidato o 

acompanhamento/verificação do Gabarito Oficial Preliminar, não sendo permitida a utilização 
para qualquer outro fim. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

CARGO/FUNÇÃO E UNIDADES: 

Analista de Pessoal – Natal e Grande Natal 

 
Essa folha poderá ser levada com o candidato 
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