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CARGO E UNIDADES: Analista Administrativo – Setor 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 (“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 
 

 

 
CAMPO DE RESPOSTAS OFICIAL 

*Único campo de respostas válido para correção da prova. Deve ser preenchido e entregue no 
ato da prova.  
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Processo Seletivo  
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Questões Objetivas – 10,0 pontos  

 

1.(Senac-Rn) Qual é o prazo máximo de duração de um contrato por prazo 
determinado (de modo abrangente)? 
a) 1 ano 

b) 1 ano e meio 

c) 2 anos 

d) 2 anos e meio 

e) 3 anos 

 
2. (Senac-Rn) Que documento é enviado através da Internet informando ao Ministério 
do Trabalho a quantidade de admissões e demissões do mês anterior? 
a) RAIS 

b) DIRF 

c) DCTF 

d) FGTS 

e) CAGED 

3. (Senac-Rn)  O empregado tem direito ao gozo de férias: 
a) Anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal 

b) Anuais remuneradas com, pelo menos, dois terços a mais do que o salário normal. 

c) Semestrais remuneradas com, pelo menos, dois terços a mais do que o salário normal. 

d) Anuais remuneradas com, pelo menos, metade a mais do que o salário normal. 

e) Semestrais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. 

 

4. (Sesc-Rn) Quando o empregado é afastado a partir do 16° dia por motivo de 

acidente de trabalho, a empresa deverá: 

a) A empresa faz o pagamento do FGTS diretamente ao colaborador. 

b) Suspende-se automaticamente o depósito do FGTS. 

c) Deposita-se apenas a metade do valor real do FGTS. 

d) A empresa decide sobre o depósito ou não do FGTS. 

e) A empresa continua a depositar o FGTS, calculado sobre seu salário normal. 

 
5. (Senac-Rn) A cada duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de: 
a) 11 horas consecutivas para descanso; 
b) 12 horas consecutivas para descanso; 
c) 16 horas consecutivas para descanso; 
d) 18 horas consecutivas para descanso; 
e) 24 horas consecutivas para descanso. 
 
6. (Sesc-Rn) No 13º salário, integral ou proporcional, é computado a média de horas 
extras para efeito de cálculo. Tem-se como base o período de: 
a) janeiro a dezembro ou demissão 
b) 12 últimos meses 
c) 6 últimos meses 
d) 4 últimos meses 
e) 9 últimos meses 
 
 
 
 
 

https://brainly.com.br/
https://www.epdonline.com.br/
http://www.maph.com.br/
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7. (Sesc-Rn) No caso de aviso prévio indenizado o colaborador terá direito a quantos 
dias adicionado por cada ano trabalhado? 
a) 2 dias 
b) Nenhum dia 
c) 4 dias 
d) 3 dias 
e) 5 dias 

8. (Sesc-Rn) O que é e-Social? 
a) É um programa do Governo Federal que muda a forma de envio das obrigações 
tributárias de todas as empresas brasileiras, inclusive órgãos públicos. 
b) É um programa do Governo Federal que muda a forma de envio das obrigações 
tributárias de todas as empresas brasileiras, exceto órgãos públicos. 
c) É um programa do Governo Federal que muda a forma de envio das obrigações 
tributárias das empresas brasileiras, para as empresas de Lucro Real. 
d) É um programa do Governo Federal que não muda a forma de envio das obrigações 
tributárias de todas as empresas brasileiras. 
e) Nenhuma das alternativas acima. 
 
09. (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 
 
10. (Sesc-Rn) Com a reforma trabalhista, um colaborador que trabalha 44 horas 
semanais, pode iniciar férias em que dia da semana: 
a) No Domingo 
b) Na sexta feira 
c) No Sábado 
d) Na véspera do feriado 
e) Na Quarta feira 
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PROCESSO SELETIVO  

 
CARGO E UNIDADES: Analista Contábil 

(Natal e Grande Natal) 
 
 

 
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 E UNIDADES: Analista Administrativo – Setor 
Pessoal 

(Natal e Grande Natal) 
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Essa folha poderá ser levada com o candidato 

 


