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- Verifique se este caderno:

- corresponde a sua opção de cargo.

- contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.

Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.

Não serão aceitas reclamações posteriores.

- Para cada questão existe apenas UMAresposta certa.

- Leia cuidadosamente cada uma das questões e escolha a resposta certa.

- Essa resposta deve ser marcada na FOLHADE RESPOSTAS que você recebeu.

- Procurar, na FOLHADE 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 FOLHADE RESPOSTAS, conforme o exemplo:

- Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente de tinta preta ou azul. Não será permitida a utilização de
lápis, lapiseira, marca-texto, borracha ou líquido corretor de texto durante a realização da prova.

- 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 consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impres-
sos ou quaisquer anotações.

- Aduração da prova é de 3 horas para responder a todas as questões objetivas e preencher a Folha de Respostas.

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.

- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

VOCÊ DEVE

ATENÇÃO

A igualdade de acesso à educação de qualidade é essencial.
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção: Considere o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 4. 
 
 

Aspectos Culturais de Mato Grosso do Sul 
 

A cultura de Mato Grosso do Sul é o conjunto de manifestações artístico-culturais desenvolvidas pela população sul-mato- 

-grossense muito influenciada pela cultura paraguaia. Essa cultura estadual retrata, também, uma mistura de várias outras 

contribuições das muitas migrações ocorridas em seu território. 

O artesanato, uma das mais ricas expressões culturais de um povo, no Mato Grosso do Sul, evidencia crenças, hábitos, 

tradições e demais referências culturais do Estado. É produzido com matérias primas da própria região e manifesta a criatividade e a 

identidade do povo sul-mato-grossense por meio de trabalhos em madeira, cerâmica, fibras, osso, chifre, sementes, etc. 

As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas, são feitas nas cores da paisagem 

regional e, além da fauna e da flora, podem retratar tipos humanos e costumes da região. 

(Adaptado de: CANTU, Gilberto. Disponível em: http://profgilbertocantu.blogspot.com.br/2013/08/aspectos-culturais-de-mato-grosso-do-
sul.html) 

 
 
1. Depreende-se corretamente do texto que a cultura de Mato Grosso do Sul é 
 

(A) formada principalmente pela influência da cultura de vários povos migrantes e também pela influência secundária da 
cultura paraguaia. 

 
(B) formada não apenas pela influência da cultura paraguaia, mas também pela influência da cultura dos povos que migraram 

para essa região. 
 
(C) muito influenciada pela cultura paraguaia, mas também o é pela cultura de povos de outros países sul-americanos. 
 
(D) fortemente influenciada pela cultura de nações sul-americanas, mas o é também pela cultura de povos de outras regiões 

do Brasil. 
 
(E) reflexo de uma forte influência da cultura paraguaia, e a cultura de outras regiões não a influenciou de forma relevante. 

 
 
2. As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas, são feitas em cores da paisagem 

regional e, além da fauna e da flora, podem retratar tipos humanos e costumes da região. (3
o
 parágrafo) 

 
 Após o deslocamento da expressão destacada, sem alterar o sentido da frase original, o uso da vírgula fica correto em: 

 
(A) As peças em geral além da fauna e da flora, trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas, são 

feitas nas cores da paisagem regional e podem retratar tipos humanos e costumes da região. 
 
(B) As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas, são feitas nas cores da 

paisagem regional e podem além da fauna e da flora, retratar tipos humanos e costumes da região. 
 
(C) As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas, além da fauna e da flora são 

feitas nas cores da paisagem regional e podem retratar tipos humanos e costumes da região. 
 
(D) Além da fauna e da flora as peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas, são 

feitas nas cores da paisagem regional e, podem retratar tipos humanos e costumes da região. 
 
(E) As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas, são feitas nas cores da 

paisagem regional e podem retratar tipos humanos e costumes da região, além da fauna e da flora. 
 
 
3. O artesanato, uma das mais ricas expressões culturais de um povo, no Mato Grosso do Sul, evidencia crenças, hábitos, 

tradições e demais referências culturais do Estado. (2
o
 parágrafo) 

 
 No contexto, o trecho destacado veicula a ideia de 

 
(A) explicação. 
 
(B) proporção. 
 
(C) concessão. 
 
(D) finalidade. 
 
(E) conclusão. 
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4. Está na voz passiva o verbo do seguinte fragmento do texto: 
 

(A) É produzido com matérias primas da própria região... (2
o
 parágrafo) 

 
(B) Essa cultura estadual retrata, também, uma mistura de várias outras contribuições das muitas migrações... (1

o
 parágrafo) 

 
(C) A cultura de Mato Grosso do Sul é o conjunto de manifestações artístico-culturais... (1

o
 parágrafo) 

 
(D) O artesanato, uma das mais ricas expressões culturais de um povo, no Mato Grosso do Sul, evidencia crenças, hábitos, 

tradições e demais referências culturais do Estado. (2
o
 parágrafo) 

 
(E) As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas... (3

o
 parágrafo) 

 

 
5. A frase que está escrita em conformidade com a norma-padrão da língua é: 

 
(A) A cultura e os costumes de um povo representam aspectos sócio-culturais que tendem a ser reproduzidas pelos seus 

membros em geral e passadas a seus descendentes, geração a geração. 
 
(B) A cultura e os costumes de um povo representa aspectos sócio-culturais que tendem a ser reproduzidas pelos seus 

membros em geral e passadas a seus decendentes, geração à geração. 
 
(C) A cultura e os costumes de um povo representa aspectos socioculturais que tendem à ser reproduzido pelos seus 

membros em geral e passados a seus descendentes, geração a geração. 
 
(D) A cultura e os costumes de um povo representam aspectos socioculturais que tendem a ser reproduzidos pelos seus 

membros em geral e passados a seus descendentes, geração a geração. 
 
(E) A cultura e os costumes de um povo representam aspectos socioculturais que tendem a serem reproduzidos pelos seus 

membros em geral e passados à seus decendentes, geração a geração. 
 
 
Atenção: Considere o texto abaixo para responder às questões de números 6 a 9. 
 
 

Instituições financeiras reconhecem que é cada vez mais difícil detectar 

se uma transação é fraudulenta ou verdadeira 

 
Os bancos e as empresas que efetuam pagamentos têm dificuldades de controlar as fraudes financeiras on-line no atual 

cenário tecnológico conectado e complexo. Mais de um terço (38%) das organizações reconhece que é cada vez mais difícil detectar 

se uma transação é fraudulenta ou verdadeira, revela pesquisa realizada por instituições renomadas. 

O estudo revela que o índice de fraudes on-line acompanha o aumento do número de transações on-line, e 50% das 

organizações de serviços financeiros pesquisadas acreditam que há um crescimento das fraudes financeiras eletrônicas. Esse 

avanço, juntamente com o crescimento massivo dos pagamentos eletrônicos combinado aos novos avanços tecnológicos e às 

mudanças nas demandas corporativas, tem forçado, nos últimos anos, muitas delas a melhorar a eficiência de seus processos de 

negócios. 

De acordo com os resultados, cerca de metade das organizações que atuam no campo de pagamentos eletrônicos usa 

soluções não especializadas que, segundo as estatísticas, não são confiáveis contra fraude e apresentam uma grande porcentagem 

de falsos positivos. O uso incorreto dos sistemas de segurança também pode acarretar o bloqueio de transações. Também vale notar 

que o desvio de pagamentos pode causar perda de clientes e, em última instância, uma redução nos lucros. 

Conclui-se que a fraude não é o único obstáculo a ser superado: as instituições financeiras precisam também reduzir o número 

de alarmes falsos em seus sistemas a fim de fornecer o melhor atendimento possível ao cliente. 

(Adaptado de: computerworld.com.br. Disponível em: http://computerworld.com.br/quase-40-dos-bancos-nao-sao-capazes-de-diferen-
ciar-um-ataque-de-atividades-normais-de-clientes) 

 
 
6. Infere-se corretamente do texto que 
 

(A) está cada vez mais fácil, no atual cenário tecnológico, verificar se uma transação on-line é falsa ou verdadeira. 
 
(B) bem mais da metade das organizações atuantes no campo de pagamentos eletrônicos usa soluções não especializadas. 
 
(C) as instituições financeiras precisam acabar não só com as fraudes no sistema on-line, mas também com os alarmes falsos. 
 
(D) o único obstáculo a ser superado ainda pelas instituições financeiras, no atual cenário tecnológico, são os alarmes falsos. 
 
(E) o uso de sistemas de segurança especializados pode provocar o bloqueio de transações, mas sem perda da clientela. 
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7. No texto, as formas verbais flexionadas no presente do indicativo “têm” (1
o
 parágrafo), “acompanha” (2

o
 parágrafo) e “apresen-

tam” (3
o
 parágrafo) indicam eventos que 

 
(A) já aconteceram e certamente não acontecerão mais. 
 
(B) ocorrem em condições hipotéticas. 
 
(C) se repetem com os passar dos dias. 
 
(D) não se repetirão num futuro próximo. 
 
(E) raramente aconteceram ou acontecem. 

 
 
8. No trecho Os bancos e as empresas que efetuam pagamentos, no início do primeiro parágrafo, o “que” exerce função prono-

minal. Outro trecho do texto em que essa palavra exerce a mesma função é: 
 

(A) De acordo com os resultados, cerca de metade das organizações que atuam no campo de pagamentos eletrônicos... 
(3

o
 parágrafo) 

 
(B) Mais de um terço (38%) das organizações reconhece que é cada vez mais difícil detectar se uma transação é fraudulenta 

ou verdadeira... (1
o
 parágrafo) 

 
(C) O estudo revela que o índice de fraudes on-line acompanha o aumento do número de transações on-line... (2

o
 parágrafo) 

 
(D) Também vale notar que o desvio de pagamentos pode causar perda de clientes... (3

o
 parágrafo) 

 
(E) Conclui-se que a fraude não é o único obstáculo a ser superado... (4

o
 parágrafo) 

 
 
9. No segundo parágrafo do texto, o termo “delas” refere-se a 
 

(A) fraudes financeiras eletrônicas. 
 
(B) organizações de serviços financeiros. 
 
(C) demandas corporativas. 
 
(D) transações on-line. 
 
(E) mudanças. 

 
 

Raciocínio Lógico-Matemático 
 
10. Uma avenida que possui 7 km de extensão teve o seu limite máximo de velocidade alterado de 50 km/h para 60 km/h. Levando-

se em consideração apenas a extensão da avenida e veículos trafegando nas velocidades máximas permitidas, com a alteração 
do limite máximo permitido de velocidade, o tempo para percorrer a extensão total da avenida diminuiu em 

 
(A) 2 minutos e 45 segundos. 
 
(B) 1 minuto e 8 segundos. 
 
(C) 1 minuto e 40 segundos. 
 
(D) 2 minutos e 40 segundos. 
 
(E) 1 minuto e 24 segundos. 

 
 
11. Um funcionário arquivou certo número de processos ao longo dos cinco dias úteis de trabalho de uma semana. Na terça-feira ele 

arquivou 
3

2
 do número de processos que havia arquivado na segunda-feira. Na quarta-feira ele arquivou o dobro do que havia 

arquivado na terça-feira. Tanto na quinta-feira quanto na sexta-feira ele arquivou 5 processos a mais do que havia arquivado na terça-fei- 
 
 ra.  Sabendo-se que esse funcionário arquivou 49 processos de segunda a sexta-feira dessa semana, a soma do número de processos 

 
 arquivados por ele nos três dias da semana em que arquivou mais processos foi igual a 

 

(A) 32 
 
(B) 41 
 
(C) 31 
 
(D) 34 
 
(E) 38 
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12. O cadastro de veículos de uma pequena cidade registra 40 veículos de carga e 245 veículos de passeio. Desses 285 veículos 
cadastrados, 32 são movidos a diesel. Utilizando apenas essas informações, a respeito desses veículos cadastrados, é correto 
afirmar que, 

 
(A) no máximo, 213 são de passeio movidos a diesel. 
 
(B) no mínimo, 32 são de carga movidos a diesel. 
 
(C) algum veículo de carga é movido a diesel. 
 
(D) no mínimo, 20% dos veículos de carga não são movidos a diesel. 
 
(E) pelo menos, 8 veículos de passeio são movidos a diesel. 

 

 
13. Uma corda será dividida em três pedaços de comprimentos diretamente proporcionais a 3, 5 e 7. Feita a divisão, verificou-se que 

o maior pedaço ficou com 1 metro a mais do que deveria ser o correto para a medida do maior pedaço, e que o menor pedaço 
ficou com 1 metro a menos do que deveria ser o correto para a medida do menor pedaço. Se o único pedaço que saiu na 
medida correta ficou com 12 metros de comprimento, o menor dos três pedaços saiu com comprimento, em metros, igual a 

 
(A) 8,6 
 
(B) 7,5 
 
(C) 6,2 
 
(D) 4,8 
 
(E) 5,6 

 

 
Noções sobre Direitos das Pessoas com Deficiência 

 
14. Em 2015 foi aprovada lei que prevê diversos direitos para pessoas que tenham “impedimento de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva 
na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. O enunciado se refere à 
 
(A) Lei n

o
 10.048, que dá prioridade de atendimento às pessoas com deficiência. 

 
(B) Lei n

o
 11.126, que dispõe sobre o direito do portador de deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso 

coletivo acompanhado de cão-guia. 
 
(C) Lei n

o
 10.098, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida.  
 
(D) Constituição da República Federativa do Brasil. 
 
(E) Lei n

o
 13.146, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência.  

 

 
15. Sobre o “Símbolo Internacional de Surdez”, a legislação brasileira determina que 

 
(A) é permitido modificar ou adicionar ao símbolo outros elementos além do desenho reproduzido pela lei, a depender de seu 

local de fixação. 
 
(B) o símbolo deverá ser colocado, obrigatoriamente, em todos os locais que possibilitem acesso, circulação e utilização por 

pessoas com deficiência auditiva. 
 
(C) é lícita a utilização do símbolo para outras finalidades para além dos interesses do deficiente auditivo. 
 
(D) é vedado o uso do símbolo para identificar veículos conduzidos por deficiente auditivo, pois tal conduta é discriminatória. 
 
(E) é proibida a reprodução do símbolo em publicações e outros meios de comunicação relevantes para os interesses do 

deficiente auditivo. 
 

 
16. Contempla todas as pessoas que têm assegurado por lei o direito ao atendimento prioritário em uma repartição pública: 

 
(A) pessoas com deficiência, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com 

crianças de colo e os obesos. 
 
(B) pessoas com deficiência, idosos com idade igual ou superior a 70 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com 

crianças de colo e os obesos. 
 
(C) pessoas com deficiência, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas com 

crianças de colo. 
 
(D) pessoas com deficiência e idosos com idade igual ou superior a 70 anos. 
 
(E) pessoas com deficiência, idosos com idade igual ou superior a 60 anos e as gestantes. 
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Noções de Informática 

 
17. Um Técnico de Informática, ao acessar o site da organização para a qual trabalha, encontrou-o totalmente desfigurado, com o 

conteúdo das páginas alterado. Ao buscar razões para este tipo de ataque que viola a segurança das informações, verificou que 
um atacante, para desfigurar uma página web, pode: 

 
− explorar erros da aplicação web; 

− explorar vulnerabilidades do servidor de aplicação web; 

− explorar vulnerabilidades da linguagem de programação ou dos pacotes utilizados no desenvolvimento da aplicação web; 

− invadir o servidor onde a aplicação web está hospedada e alterar diretamente os arquivos que compõem o site; 

− furtar senhas de acesso à interface web usada para administração remota. 

 
 O Técnico concluiu, corretamente, que este tipo de ataque é conhecido como 
 

(A) inundação UDP. 

(B) engenharia social. 

(C) wardriving. 

(D) IP spoofing. 

(E) Defacement. 
 
 
18. O Internet Explorer 11, em português, tem uma opção no menu Ferramentas que oferece diversas funcionalidades, dentre as 

quais encontram-se: 
 

− Excluir histórico de navegação 

− Navegação InPrivate 

− Habilitar proteção contra rastreamento 

− Desativar filtro SmartScreen 

− Relatar site não seguro 

 
 A opção do menu Ferramentas que oferece estas funcionalidades é: 
 

(A) Gerenciar complementos. 

(B) Segurança. 

(C) Configurações do modo de exibição de compatibilidade. 

(D) Relatar problemas do site. 

(E) Gerenciar opções de navegação na internet. 

 
 
19. Considere que um Técnico de Informática está utilizando o Microsoft Excel 2007, em português, e deseja utilizar uma função 

para procurar um item em um intervalo de células e, então, retornar a posição relativa desse item no intervalo. Por exemplo, se o 
intervalo A1:A3 contiver os valores 5, 7 e 38, a fórmula  
 
(A) =INTERV(7,A1:A3) retorna o número 2, pois 7 é o segundo item no intervalo. 

(B) =CORRESP(7,A1:A3) retorna true, pois 7 é um item no intervalo. 

(C) =INTERVALO(7,A1:A3,3) retorna o número 2, pois 7 é o segundo item no intervalo de 3 valores. 

(D) =CORRESP(7;A1:A3;0) retorna o número 2, pois 7 é o segundo item no intervalo. 

(E) =INTERVALO(7;A1:A3;0) retorna true, pois 7 é um item no intervalo. 

 
 
20. Quando uma pasta ou um arquivo é criado, o Windows 7 em português atribui permissões padrão a esse objeto. Modificar é a 

permissão mínima necessária para concluir esse procedimento. Para um usuário definir, exibir, alterar ou remover permissões 
de arquivos e pastas deve-se, inicialmente: 

 
− Clicar com o botão direito do mouse no arquivo ou na pasta para o qual deseja definir permissões, clicar em Propriedades e 

clicar na guia 
I . 

− Clicar em 
II  para abrir a caixa de diálogo Permissões para <objeto>. 

 
 As lacunas I e II são, correta e respectivamente, preenchidas com 

 
(A) Compartilhamento – Compartilhar 

(B) Geral – Escolher Arquivo 

(C) Segurança – Editar 

(D) Geral – Atributos 

(E) Compartilhamento – Adicionar 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Direito Constitucional 

 
21. Framboesa pretende criar a associação “X” e Ludmila pretende criar a cooperativa “S”. Consultando a Constituição Federal, elas 

verificaram que 
 

(A) a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência 
estatal em seu funcionamento. 

 
(B) a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, dependem de autorização, mas é vedada a interferência 

estatal em seu funcionamento. 
 
(C) somente a criação de associações depende de autorização, sendo, inclusive, permitida a interferência estatal em seu 

funcionamento. 
 
(D) somente a criação de associações depende de autorização, sendo, porém, vedada a interferência estatal em seu 

funcionamento. 
 
(E) somente a criação de cooperativa depende de autorização, sendo, porém, vedada a interferência estatal em seu 

funcionamento. 
 
 
22. Silmara, brasileira naturalizada, verificou a Constituição Federal brasileira a respeito de possível extradição de brasileiro natu-

ralizado. Assim, constatou que, dentre os direitos e deveres individuais e coletivos, está previsto que 
 

(A) nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes ou depois da natu-
ralização, ou de comprovado envolvimento em milícia armada e grupos guerrilheiros. 

 
(B) a extradição de qualquer brasileiro, seja ele naturalizado ou não, consta em diversas hipóteses taxativas do artigo 5

o
 da 

Carta Magna. 
 
(C) a extradição de qualquer brasileiro, seja ele naturalizado ou não, somente poderá ocorrer em caso de comprovado 

envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. 
 
(D) nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou 

de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. 
 
(E) a extradição de qualquer brasileiro, seja ele naturalizado ou não, somente poderá ocorrer em caso de comprovado envol-

vimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, envolvimento em milícia armada e grupos guerrilheiros e prática 
de ato de terrorismo. 

 
 
23. De acordo com a Constituição Federal, as ações contra o Conselho Nacional de Justiça são processadas e julgadas, origi-

nariamente, pelo 
 

(A) Superior Tribunal de Justiça. 

(B) Supremo Tribunal Federal. 

(C) Congresso Nacional. 

(D) Senado Federal. 

(E) Conselho da Justiça Federal. 
 
 
24. A Constituição Federal prevê, expressamente, dentre os direitos sociais, que é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, a 
 

(A) redução do salário proporcional a diminuição do trabalho limitada em 10%. 
 
(B) redução do salário proporcional a diminuição do trabalho limitada em 30%. 
 
(C) redução do salário proporcional a diminuição do trabalho limitada em 15%. 
 
(D) irredutibilidade do salário, salvo o disposto em acordo coletivo, sendo vedada a convenção coletiva estipular qualquer tipo 

de redução salarial. 
 
(E) irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. 

 
 
25. A Constituição Federal assegura aos Partidos Políticos 
 

(A) recursos do fundo partidário limitado a cinco vezes a participação do partido político no Congresso Nacional, bem como o 
acesso oneroso ao rádio e à televisão.  

 
(B) autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime 

de suas coligações eleitorais, com obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, 
distrital ou municipal. 

 
(C) autonomia para criação de partidos políticos, sendo que após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, 

registrarão seus estatutos no Supremo Tribunal Federal. 
 
(D) autonomia para criação de partidos políticos, sendo que após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, 

registrarão seus estatutos no Congresso Nacional. 
 
(E) a livre criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime demo-

crático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana, observados preceitos constitucionais, devendo 
seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. 
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26. O Prefeito da pequena metrópole “Y” está com dúvidas a respeito da competência para estabelecer e implantar política de 
educação para a segurança do trânsito. Assim, consultando a Constituição Federal, verificou que se trata de competência 

 
(A) concorrente entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

(B) privativa da União. 

(C) comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

(D) privativa de cada Município. 

(E) privativa dos Estados e do Distrito Federal. 
 
 
27. Considere os seguintes atos do Presidente da República praticados contra 
 
 I. a existência da União. 

 
 II. o cumprimento das leis e das decisões judiciais. 

 
 III. a probidade na Administração. 

 
 IV. o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. 
 
 De acordo com a Constituição Federal, são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República indicados em 
 

(A) I, II e III, apenas. 

(B) I, II, III e IV. 

(C) II, III e IV, apenas. 

(D) I e IV, apenas. 

(E) II e IV, apenas. 
 
 
28. No tocante à fiscalização contábil, financeira e orçamentária, segundo a Constituição Federal, o controle externo, a cargo do 

Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. O Tribunal encaminhará relatório de suas 
atividades ao 

 
(A) Congresso Nacional, semestralmente. 

(B) Supremo Tribunal Federal, semestralmente. 

(C) Supremo Tribunal Federal, trimestral e anualmente. 

(D) Congresso Nacional, trimestral e anualmente. 

(E) Superior Tribunal de Justiça, semestralmente. 
 
 
29. Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, 
 

(A) o habeas corpus decidido em última instância pelos Tribunais Regionais Federais. 
 
(B) o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Regionais Federais. 
 
(C) o crime político. 
 
(D) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município. 
 
(E) as causas decididas, em única instância, pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal quando a decisão recorrida 

contrariar tratado ou lei federal. 
 
 
30. De acordo com a Constituição Federal, para os juízes que farão parte da composição dos Tribunais Regionais do Trabalho, a idade 
 

(A) é requisito limitador, uma vez que deverão ter mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos. 
 
(B) é requisito limitador, uma vez que deverão ter mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta anos. 
 
(C) é requisito limitador, uma vez que deverão ter mais de trinta e cinco e menos de setenta anos. 
 
(D) não é requisito limitador, uma vez que não há qualquer limite de idade para fazer parte da composição dos referidos Tribunais. 
 
(E) não é requisito limitador apenas no que concerne à idade máxima, mas deverão possuir, no mínimo, trinta e cinco anos 

para fazer parte da composição dos referidos Tribunais. 
 
 

Noções de Direito Administrativo 
 

31. Em importante julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a Corte Superior a impossibilidade de 
acumulação de cargos públicos de profissionais da área da saúde quando a jornada de trabalho superar sessenta horas 
semanais. Assim, foi considerada a legalidade da limitação da jornada de trabalho do profissional de saúde para sessenta horas 
semanais, na medida em que o profissional da área da saúde precisa estar em boas condições físicas e mentais para bem 
exercer as suas atribuições, o que certamente depende de adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de 
trabalho e o início da outra, o que é impossível em condições de sobrecarga de trabalho. Tal entendimento está em consonância 
com um dos princípios básicos que regem a atuação administrativa, qual seja, o princípio da 

 
(A) publicidade. 

(B) motivação. 

(C) eficiência. 

(D) moralidade. 

(E) impessoalidade. 

Caderno de Prova ’I09’, Tipo 001



  

TRT24-Téc.Jud.-Administrativa-I09 9 

32. O Prefeito de determinado Município concedeu licença por motivo de doença em pessoa da família a servidor público municipal 
já falecido. Nesse caso, o ato administrativo citado apresenta vício de 

 
(A) objeto. 
 
(B) motivo. 
 
(C) forma. 
 
(D) sujeito. 
 
(E) finalidade. 

 
 
33. Considere a seguinte situação hipotética: em determinado contrato administrativo celebrado entre o Estado do Mato Grosso e a 

empresa vencedora do certame, decide o ente contratante aplicar multa de mora à contratada em razão de atraso injustificado 
na execução contratual. A multa aplicada no caso narrado, considerando as disposições da Lei n

o
 8.666/1993, 

 
(A) não impede a rescisão unilateral do contrato, e não inviabiliza a aplicação de outras sanções previstas na referida Lei. 
 
(B) impede a rescisão unilateral do contrato, bem como a aplicação de outras sanções previstas na referida Lei. 
 
(C) não impede a rescisão unilateral do contrato, mas inviabiliza a aplicação de outras sanções previstas na referida Lei. 
 
(D) impede a rescisão unilateral do contrato, mas não inviabiliza a aplicação de outras sanções previstas na referida Lei. 
 
(E) será válida e regular, independentemente de seu valor, ainda que não esteja expressamente prevista no instrumento 

convocatório ou no contrato administrativo. 
 
 
34. No pregão, conforme preceitua a Lei n

o
 10.520/2002, a equipe de apoio deverá ser integrada  

 
(A) em sua maioria por servidores de cargo efetivo ou emprego da Administração pública, preferencialmente pertencentes ao 

quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento. 
 
(B) em sua minoria por servidores de cargo efetivo ou emprego da Administração pública, não sendo necessário que 

pertençam ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento, e, em sua maioria, deve ser composta por 
particulares de notório saber jurídico no tocante objeto da licitação. 

 
(C) exclusivamente por servidores de cargo efetivo da Administração pública, pertencentes ao quadro permanente do órgão ou 

entidade promotora do evento. 
 
(D) em sua maioria por servidores de cargo efetivo da Administração pública, devendo, necessariamente, todos os integrantes 

pertencer ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento. 
 
(E) obrigatoriamente por metade de servidores de cargo efetivo da Administração pública, não sendo necessário que 

pertençam ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento, e, a outra metade, deve ser composta de 
particulares de notório saber jurídico acerca do objeto licitado. 

 
 
35. Determinado órgão da administração publica federal, que não participou do certame licitatório para o registro de preços, 

pretende utilizar a ata de registro de preços, durante sua vigência. Cumpre salientar que o órgão justificou devidamente a 
vantagem, razão pela qual houve a anuência do órgão gerenciador. Nos termos do Decreto n

o
 7.892/2013, após a autorização 

do órgão gerenciador, o órgão não participante, desde que observado o prazo de vigência da ata, deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até 

 
(A) 120 dias. 
 
(B) 180 dias. 
 
(C) 150 dias. 
 
(D)   90 dias. 
 
(E) 100 dias. 

 

 
36. A União Federal pretende contratar diretamente, por dispensa de licitação, serviço para o abastecimento de navios, por tratar-se 

de estada eventual de curta duração em portos, por motivo de movimentação operacional. Nos termos da Lei n
o
 8.666/1993, 

será dispensável a licitação, desde que a exiguidade dos prazos legais possa comprometer a normalidade e os propósitos da 
operação e desde que o valor contratual não exceda, em reais, a 

 
(A)   90.000,00 
 
(B)   80.000,00 
 
(C) 100.000,00 
 
(D) 200.000,00 
 
(E) 150.000,00 
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37. Claudia e Joana são servidoras públicas federais, tendo praticado faltas disciplinares no exercício de suas atribuições. Claudia 
faltou ao serviço, sem causa justificada, por sessenta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses. Joana, de 
histórico exemplar vez que nunca sofrera qualquer penalidade administrativa, opôs resistência injustificada à execução de 
determinado serviço. Cumpre salientar que ambas as servidoras ainda não foram processadas administrativamente embora a 
Administração já tenha conhecimento dos fatos praticados. Nos termos da Lei n

o
 8.112/1990, as ações disciplinares relativas às 

infrações praticadas pelas servidoras prescreverão em 
 

(A) 5 anos e 2 anos, respectivamente, contados tais prazos a partir da data em que os fatos se tornaram conhecidos pela 
Administração. 

 
(B) 2 anos e 180 dias, respectivamente, contados tais prazos a partir da data em que os fatos se tornaram conhecidos pela 

Administração. 
 
(C) 5 anos e 180 dias, respectivamente, contados tais prazos a partir da data em que os fatos se tornaram conhecidos pela 

Administração. 
 
(D) 2 anos, contado tal prazo da data em que praticadas as condutas. 
 
(E) 5 anos, contado tal prazo da data em que praticadas as condutas. 

 
 
38. Luciana, servidora pública federal, faltou justificadamente ao serviço em razão de forte enchente que atingiu local próximo à sua 

residência, impedindo-a de se deslocar até seu local de seu trabalho. Nos termos da Lei n
o
 8.112/1990, a falta de Luciana 

 
(A) poderá ser compensada a critério da chefia imediata, mas não será considerada como efetivo exercício. 

(B) poderá ser compensada a critério da chefia imediata, sendo assim considerada como efetivo exercício. 

(C) não poderá ser compensada, haja vista a natureza da falta. 

(D) poderá ser compensada a critério da chefia mediata e não será considerada como efetivo exercício. 

(E) poderá ser compensada a critério da chefia mediata, sendo assim considerada como efetivo exercício. 
 
 
39. Considere as seguintes assertivas concernentes à Lei n

o
 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração pública federal: 
 
 I. As disposições da Lei n

o
 9.784/1999 também se aplicam ao Poder Judiciário, quando no exercício de função adminis-

trativa. 
 
 II. A Lei n

o
 9.784/1999 traz o conceito de “entidade”, definindo-a como a unidade de atuação que pode ou não ter perso-

nalidade jurídica. 
 
 III. O administrado poderá optar por não prestar informações que lhes são solicitadas, tratando-se tal postura de um de seus 

direitos, expressamente previsto na Lei n
o
 9.784/1999.  

 
 IV. Um dos critérios a serem observados nos processos administrativos regidos pela Lei n

o
 9.784/1999 é a indicação dos 

pressupostos fáticos que tenham determinado a decisão, não se exigindo a indicação de pressupostos de direito, justa-
mente pela informalidade e objetividade que vigora em tais processos administrativos. 

 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) III e IV. 

(B) II e III. 

(C) I e IV. 

(D) I, II e III. 

(E) I. 
 
 
40. Onofre, auditor fiscal da Receita Federal, recebeu vantagem econômica para tolerar a prática de contrabando, razão pela qual 

foi processado por improbidade administrativa. Nos termos da Lei n
o
 8.429/1992, a conduta de Onofre insere-se expressamente 

na modalidade de ato de improbidade administrativa 
 

(A) causador de prejuízo ao erário, não sendo necessária a efetiva ocorrência de prejuízo ao erário para que reste configurado 
o ato ímprobo. 

 
(B) causador de prejuízo ao erário, sendo necessário, dentre outros elementos, a conduta dolosa para a configuração do ato 

ímprobo. 
 
(C) que atenta contra os princípios da Administração pública, sendo necessário, dentre outros elementos, conduta meramente 

culposa para a configuração do ato ímprobo. 
 
(D) que importa enriquecimento ilícito, sendo necessário, dentre outros elementos, a conduta dolosa para a configuração do 

ato ímprobo. 
 
(E) que importa enriquecimento ilícito, sendo necessário, dentre outros elementos, conduta meramente culposa para a confi-

guração do ato ímprobo. 
 
 

Direito do Trabalho 
 

41. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes − CIPA − tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes 
do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do 
trabalhador. Em relação à CIPA, segundo a legislação, 

 
(A) os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serão eleitos, entre todos os empregados, em escrutínio secreto. 
(B) os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão designados pelo sindicato. 
(C) o empregador designará, anualmente, dentre os seus representantes eleitos, o Vice-Presidente da CIPA. 
(D) o mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 1 ano, permitida uma reeleição. 
(E) os empregados elegerão, dentre os empregados designados pelo sindicato, o Presidente da CIPA. 
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42. Relativamente ao contrato de trabalho, segundo a legislação, 
 

(A) considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução 
de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. 

 
(B) não se admite que o contrato individual de trabalho seja acordado de maneira tácita, mas apenas de maneira expressa, 

verbalmente ou por escrito e por prazo determinado ou indeterminado. 
 
(C) considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder, dentro de 8 meses, a outro contrato por prazo determinado, 

inclusive se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. 
 
(D) para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo 

superior a 1 ano no mesmo tipo de atividade. 
 
(E) o contrato de experiência não poderá exceder de 3 meses. 

 
 
43. A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente uma série de disposições normativas trabalhistas que, segundo a dou-

trina, pode ser considerada como patamar mínimo civilizatório do trabalhador. Entre outros direitos trabalhistas, a Constituição 
Federal de 1988 prevê, expressamente, o direito 

 
(A) ao adicional de sobreaviso e de prontidão e a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, hi-

giene e segurança. 
 
(B) ao adicional de horas extras e observância da proporcionalidade para contratação de empregado estrangeiro. 
 
(C) ao seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário ou não, e gozo de intervalo para refeição e descanso na forma da lei. 
 
(D) à proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei, e ao aviso prévio 

proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, conforme previsão legal. 
 
(E) ao intervalo intrajornada e interjornada. 

 
 
44. Dentro do universo das relações jurídicas, encontram-se as relações de trabalho e as relações de emprego. No tocante a essas 

relações, seus sujeitos e requisitos, segundo a legislação vigente, 
 

(A) considera-se empregado toda pessoa física ou jurídica que prestar serviços de natureza exclusiva e não eventual a 
empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 

 
(B) considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, mesmo sem assumir os riscos da atividade econômica, 

admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 
 
(C) são distintos o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o reali-

zado a distância, mesmo que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. 
 
(D) os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão não se equiparam, para fins de subordinação 

jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. 
 
(E) se equiparam ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições 

de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como 
empregados. 

 
 
45. As alterações do contrato de trabalho são disciplinadas na Consolidação das Leis do Trabalho e a preocupação do legislador cen-

trou-se nos aspectos das vontades das partes, da natureza da alteração e dos efeitos que esta gerará para determinar se será 
válida ou não. Em razão disso, excluem-se naturalmente da análise da legalidade as alterações obrigatórias, que são imperativa-
mente impostas por lei ou por normas coletivas. No tocante às alterações do contrato de trabalho, estabelece a legislação vigente: 

 
(A) Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, mesmo 

que resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado. 
 
(B) Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo 

efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. 
 
(C) É ilícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. 
 
(D) Mesmo que não haja necessidade de serviço o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que 

resultar do contrato, mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, sempre superior a 25% dos salários 
que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação. 

 
(E) É vedada, em qualquer hipótese, a transferência de empregados que exerçam cargo de confiança. 

 
 
46. O contrato de trabalho cumpre um ciclo existencial: nasce em determinado momento e chega ao seu final, extinguindo-se por 

vários motivos. No tocante à rescisão do contrato de trabalho, modalidades e indenização devida, 
 

(A) o pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverá ser efetuado, em qualquer 
caso, até o décimo dia, contado da data da notificação da demissão. 

 
(B) não há necessidade de o instrumento de rescisão ou recibo de quitação, no caso de pedido de demissão e dispensa por 

justa causa, ter especificada a natureza e discriminado o valor de cada parcela paga ao empregado. 
 
(C) havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, a indenização devida ao empregado 

poderá ser reduzida até o limite de 1/3 daquela que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador. 
 
(D) o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando, em qualquer hipótese, o 

empregador reduzir o seu trabalho, mesmo que essa redução não afete sensivelmente a importância dos salários. 
 
(E) constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, entre outras, a negociação habitual por 

conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual 
trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço. 
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47. Os intervalos intrajornadas são períodos de descanso regularmente concedidos durante a jornada de trabalho, em que o em-
pregado deixa de trabalhar e de estar à disposição do empregador. Com relação aos períodos de descanso, a legislação vigente 
estabelece: 

 
(A) Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso 

ou alimentação, o qual será, no mínimo, de uma hora e, em qualquer caso, não poderá exceder de duas horas. 
 
(B) Todos os intervalos de descanso serão computados na duração do trabalho. 
 
(C) Nos serviços permanentes de mecanografia (datilografia, escrituração ou cálculo), a cada período de 90 minutos de traba-

lho consecutivo corresponderá um repouso de 10 minutos deduzidos da duração normal de trabalho. 
 
(D) Será considerado como trabalho efetivo o tempo em que o motorista empregado estiver à disposição do empregador, in-

cluídos os intervalos para refeição, repouso e descanso, e o tempo de espera. 
 
(E) Para os empregados que trabalham no interior das câmaras frigoríficas e para os que movimentam mercadorias do 

ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, depois de uma hora e 20 minutos de trabalho contínuo, será as-
segurado um período de 40 minutos de repouso, computado esse intervalo como de trabalho efetivo. 

 
 
48. As férias têm por objetivo a preservação da saúde e da integridade física do empregado, na medida em que o repouso a ser 

usufruído nesse período visa a recuperar as energias gastas e permitir que o trabalhador retorne ao serviço em melhores 
condições físicas e psíquicas. Segundo a legislação, 

 
(A) na dispensa por justa causa, o empregado perde o direito de receber as férias vencidas, acrescidas de 1/3. 
 
(B) o empregado que, no período aquisitivo, deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saí-

da não terá direito às férias. 
 
(C) o tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para serviço militar obrigatório será computado no período 

aquisitivo, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 60 dias da data em que se verificar a respectiva baixa. 
 
(D) a concessão das férias será participada, por escrito, ao empregado, com antecedência de, no mínimo, 15 dias. Dessa 

participação o interessado dará recibo. 
 
(E) os membros de uma família, que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa, terão direito a gozar férias no mes-

mo período, se assim o desejarem e mesmo que isto resulte prejuízo para o serviço, vez que o empregador deve assumir 
os riscos do seu próprio negócio. 

 
 
49. A constatação de que o exercício de qualquer atividade profissional gera riscos à saúde e à integridade física do trabalhador fez 

com que, gradativamente fosse sendo construída uma estrutura de proteção ao trabalhador, passando a questão relativa à se-
gurança e medicina do trabalho ser vista a partir de uma concepção profundamente humana. Com relação às normas de medi-
cina e segurança do trabalho, em especial às atividades insalubres e perigosas, a legislação estabelece que 
 
(A) o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância, assegura a percepção de adicional 

respectivamente de 40% ou 20% do salário-base do empregado, segundo se classifiquem nos graus máximo e mínimo. 
 
(B) o trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário sem os acrés-

cimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. 
 
(C) são consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem 

risco acentuado em virtude de exposição permanente ou eventual do trabalhador a roubos ou outras espécies de violência, 
física ou moral, nas atividades profissionais de bancários e de segurança pessoal ou patrimonial. 

 
(D) não serão descontados ou compensados do adicional de insalubridade outros da mesma natureza eventualmente já 

concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo. 
 
(E) o Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de 

caracterização da insalubridade, cabendo à Justiça do Trabalho fixar os limites de tolerância aos agentes agressivos, 
meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. 

 
 
50. Uma das consequências da Revolução Industrial foi o ingresso da mulher no mercado de trabalho. No entanto, a exploração daí 

decorrente, caracterizada desde o pagamento de menores salários do que aos homens, até a ausência de qualquer preo-
cupação em relação à gestação e à maternidade, foi tão grande que levou à formação de um sistema de proteção à mulher, de-

senvolvido a partir do século XIX. Relativamente à proteção da mulher no mercado de trabalho, a legislação estabelece que 
 
(A) os preceitos que regulam o trabalho masculino não são aplicáveis ao trabalho feminino, em qualquer caso. 
 
(B) ao empregador é vedado submeter a mulher em serviço que demande o emprego de força muscular superior a 20 quilos 

para o trabalho contínuo e para o trabalho ocasional. 
 
(C) cada hora do período noturno de trabalho das mulheres terá 60 minutos. 
 
(D) será obrigatório em caso de prorrogação do horário normal, um descanso de 15 minutos, no mínimo, antes do início do 

período extraordinário do trabalho. 
 
(E) os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 40 mulheres com mais de 18 anos de idade terão local apropriado 

onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos de até 5 anos de idade. 
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Direito Processual do Trabalho 

 
51. Com a Constituição Federal de 1988, o Poder Judiciário passa a ser o guardião da Constituição, cuja finalidade repousa, basi-

camente, na preservação dos valores e princípios que fundamentam o novo Estado Democrático de Direito. A Constituição 
Federal prevê, expressamente, que são órgãos que integram a organização da Justiça do Trabalho: 

 
(A) Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e Varas do Trabalho. 
 
(B) Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior do Trabalho e Juízes do Trabalho. 
 
(C) Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e Juízes do Trabalho. 
 
(D) Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho, Varas do Trabalho e Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 
 
(E) Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Estaduais do Trabalho, Varas do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Tra-

balho e Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. 
 
 
52. A Constituição Federal de 1988 dispõe expressamente sobre a competência material da Justiça do Trabalho e, entre essas 

disposições, NÃO prevê a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar 
 

(A) as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empre-
gadores. 

 
(B) os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data , quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua 

jurisdição. 
 
(C) as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho. 
 
(D) as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações 

de trabalho. 
 
(E) os crimes contra a organização do trabalho e as causas acidentárias em face do Instituto Nacional do Seguro Social. 

 
 
53. Os atos processuais são os acontecimentos voluntários que ocorrem no processo e dependem de manifestações dos sujeitos do 

processo. Termo, por sua vez, é a reprodução gráfica do ato processual. Quanto aos prazos, diz-se necessário que os atos 
processuais caminhem para frente, observando determinadas regras quanto ao tempo. No que diz respeito aos atos, termos e 
prazos processuais a Consolidação das Leis do Trabalho estabelece: 

 
(A) Os atos processuais sempre serão públicos e realizar-se-ão nos dias úteis das 6  às 20 horas. 
 
(B) A penhora poderá realizar-se em domingo, mas não em dia feriado, mediante autorização expressa do juiz ou presi-

dente. 
 
(C) Os prazos que vencerem em sábado, domingo ou dia feriado terminarão no primeiro dia seguinte, independentemente de 

ser dia útil ou não. 
 
(D) Os prazos contam-se com inclusão do dia do começo e exclusão do dia do vencimento, e são contínuos e irreleváveis, não 

podendo, em nenhuma hipótese, ser prorrogados pelo juiz ou tribunal. 
 
(E) Tratando-se de notificação postal, no caso de não ser encontrado o destinatário ou na hipótese de recusa de recebimento, 

o Correio ficará obrigado, sob pena de responsabilidade do servidor, a devolvê-la, no prazo de 48 horas, ao Tribunal de 
origem. 

 
 
54. No tocante às custas processuais, a Consolidação das Leis do Trabalho estabelece que 
 

(A) o pagamento das custas, sempre que houver acordo, caberá à Reclamada, pois deu causa ao processo. 
 
(B) as custas serão, em qualquer caso, pagas pelo vencido, antes do trânsito em julgado da decisão. 
 
(C) no processo de execução são devidas custas, de responsabilidade do executado ou do exequente, conforme o caso, 

sendo pagas após a liquidação de sentença. 
 
(D) não sendo líquida a condenação, o juízo arbitrar-lhe-á o valor e fixará o montante das custas processuais. 
 
(E) apenas nos dissídios individuais, no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento 

incidirão à base de 1%, sem observância de importância mínima. 
 
 
55. Quanto às partes e procuradores que figuram no Processo do Trabalho, a Consolidação das Leis do Trabalho estabelece: 
 

(A) A constituição de procurador com poderes para o foro em geral poderá ser efetivada, mediante simples registro em ata de 
audiência, a requerimento verbal do advogado interessado, com anuência da parte representada. 

 
(B) Nos dissídios coletivos, é obrigatória aos interessados a assistência por advogado. 
 
(C) No processo do trabalho não é admitida a acumulação de várias reclamações em um mesmo processo, ainda que haja 

identidade de matéria e se tratem de empregados da mesma empresa ou estabelecimento. 
 
(D) Os empregadores não poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações 

até o final. 
 
(E) A reclamação trabalhista do menor de 21 anos será feita por seus representantes legais e, na falta destes, apenas pelo 

sindicato ou curador nomeado em juízo. 
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56. Em relação às audiências no Processo do Trabalho, a Consolidação das Leis do Trabalho estabelece: 
 

(A) Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais, em prazo não excedente de 10 minutos para cada uma. Em 
seguida, o juiz ou presidente renovará a proposta de conciliação e, não se realizando esta, será proferida a decisão. 

 
(B) Se, até 30 minutos após a hora marcada, o juiz ou presidente não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, 

devendo o ocorrido constar do livro de registro das audiências. 
 
(C) O juiz do trabalho deve manter a ordem nas audiências, mas não poderá mandar retirar do recinto os assistentes que a 

perturbarem, pois a sala de audiência é local público. 
 
(D) A audiência de julgamento será contínua, não se admitindo, em nenhum caso, concluí-la em outro dia. 
 
(E) As audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho serão públicas e realizar-se-ão apenas na sede do Juízo, em dias úteis 

previamente fixados, entre 8 e 17 horas, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente. 
 
 
57. O ônus da prova pode ser assim problematizado: quem deve provar? Em princípio, as partes tem o ônus de provar os fatos 

jurídicos narrados na petição inicial ou na peça de resistência, bem como os que se sucederem no envolver da relação 
processual. Quanto às provas no Processo do Trabalho, a Consolidação das Leis do Trabalho estabelece: 

 
(A) Qualquer que seja o procedimento, não é permitida a arguição dos peritos compromissados ou dos técnicos, uma vez que 

o laudo que apresentam já é suficiente como prova. 
 
(B) As testemunhas devem, necessariamente, ser previamente intimadas para depor. 
 
(C) Toda testemunha, antes de prestar o compromisso legal, será qualificada, indicando o nome, nacionalidade, profissão, ida-

de, residência, e, quando empregada, o tempo de serviço prestado ao empregador, ficando sujeita, em caso de falsidade, 
às leis penais. 

 
(D) Cada uma das partes, no procedimento ordinário e também quando se tratar de inquérito para apuração de falta grave, 

não poderá indicar mais de 3 testemunhas. 
 
(E) A testemunha que for parente até o segundo grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, prestará 

compromisso, mas o seu depoimento valerá como simples informação. 
 
 
58. Com relação ao procedimento sumaríssimo, a Consolidação das Leis do Trabalho estabelece que 
 

(A) os dissídios individuais, cujo valor não exceda a 60 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação 
ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. 

 
(B) o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, considerado o ônus probatório de 

cada litigante, podendo limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, bem como para 
apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. 

 
(C) estão incluídas no procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a Administração pública direta, autárquica e 

fundacional. 
 
(D) sobre os documentos apresentados por uma das partes manifestar-se-á a parte contrária em até 5 dias, a critério do juiz. 
 
(E) em nenhuma hipótese admitir-se-á a realização de prova técnica, incumbindo ao juiz, quando sua realização for ne-

cessária, converter o rito para o procedimento ordinário. 
 
 
59. A sentença é um dos atos processuais praticados pelo juiz, por meio do qual entrega às partes a tutela jurisdicional. Uma vez 

não sujeita a recurso, opera-se a denominada coisa julgada. Com relação à sentença e à coisa julgada, a Consolidação das Leis 
do Trabalho estabelece: 

 
(A) As decisões cognitivas ou homologatórias não precisam indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da conde-

nação ou do acordo homologado, nem mesmo o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da contri-
buição previdenciária, se for o caso. 

 
(B) Existindo na decisão evidentes erros ou equívocos de escrita, de datilografia ou de cálculo, não poderão os mesmos, em 

nenhuma hipótese, ser corrigidos. 
 
(C) No caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social quanto 

às contribuições que lhe forem devidas. 
 
(D) O acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença ou após a execução da mesma prejudicará os créditos da 

União. 
 
(E) Na decisão não será necessário mencionar as custas que devam ser pagas pela parte vencida, uma vez que se tratam de 

taxas automaticamente impostas pelo Poder Judiciário. 
 
 
60. Em relação à liquidação da sentença e à execução no Processo do Trabalho, a Consolidação das Leis do Trabalho estabelece: 
 

(A) Na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda nem discutir matéria pertinente à causa principal. 
 
(B) Somente as decisões passadas em julgado e os acordos, quando não cumpridos, poderão ser executados na Justiça do 

Trabalho. 
 
(C) Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, o juiz procederá à intimação da União para 

manifestação, no prazo de 8 dias, sob pena de preclusão. 
 
(D) Requerida a execução, o juiz ou Presidente do Tribunal mandará expedir mandado de citação do executado, a fim de que 

cumpra a decisão ou o acordo, ou, quando se tratar de pagamento em dinheiro, exceto de contribuições sociais devidas à 
União, para que o faça em 72 horas ou garanta a execução. 

 
(E) Não pagando o executado, nem garantindo a execução, seguir-se-á a penhora dos bens, tantos quantos bastem ao paga-

mento da condenação, sem os acréscimos de custas e juros de mora. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Língua Portuguesa 
 
 
Atenção:  As questões de números 1 a 8 referem-se ao texto 

seguinte.  
 

 

Existe uma longa tradição analítica que divide a econo-

mia em três setores: primário (atividades agropecuárias), secun-

dário (indústrias extrativas, de transformação, construção civil e 

utilidades públicas) e terciário (que inclui todos os tipos de ser-

viços públicos e privados). Até aí tudo bem. Entretanto, há tam-

bém uma tradição em associar as atividades primárias a baixa 

produtividade, pouca tecnologia e reduzida interconexão com o 

resto da economia, além de reduzida eficiência organizacional. 

Ao mesmo tempo, associam-se à indústria qualidades opostas, 

ou seja, elevada produtividade, maior nível tecnológico e sofisti-

cada organização. 

Historicamente isso certamente é correto, pelo menos 

até há pouco tempo, o que resultou em uma proposição ainda 

hoje extraordinariamente difundida e aceita de que mais indús-

tria é bom e mais agricultura é ruim do ponto de vista do cres-

cimento. Um corolário imediato é também derivado na área de 

comércio exterior: mais exportações agrícolas (e minerais) pou-

co contribuem para o crescimento de longo prazo, pois provo-

cam valorização cambial e pouca expansão do emprego, pre-

judicando a indústria, a chave do crescimento.  

Essa dicotomia apresenta hoje muitos problemas para 

ser usada sem cautela, por algumas razões. Uma parte cres-

cente das novidades tecnológicas não está na indústria, mas 

sim nos serviços, onde se destacam a Tecnologia da Informa-

ção (TI), as comunicações, os serviços criativos, etc. Esse fenô-

meno é tão poderoso que se reconhece que vivemos uma revo-

lução de software, onde se gera a maior parte do valor, que co-

loca o hardware (máquinas e equipamentos), como caudatários 

do processo. Por outro lado, a TI permitiu uma ampla modifica-

ção no sistema de produção, em que se busca cada vez mais 

foco e especialização para a cadeia de produção. Como conse-

quência, as atividades produtivas se organizam de maneiras di-

ferentes, formando cadeias muito mais complexas do que no 

passado e tornando, a meu juízo, envelhecidas as contraposi-

ções do tipo agricultura versus indústria. 

(Adaptado do artigo de José Roberto Mendonça de Barros. O 
Estado de S. Paulo , B6/Economia, 7 de março de 2010) 

 
 
1. Em relação ao texto, é correto afirmar que 
 

(A) a sofisticada organização (1o parágrafo) da indústria 
supera, de muito, o desenvolvimento tecnológico 
ocorrido no setor terciário. 

 

(B) a construção civil e as utilidades públicas (1o pará-
grafo), por sua baixa produtividade, desempenham 
papel pouco importante na economia mundial. 

 

(C) os segmentos Até aí tudo bem (1o parágrafo) e a 
meu juízo (final do texto) reforçam o caráter opina-
tivo do desenvolvimento textual. 

 

(D) a referência à revolução de software (3o parágrafo) 
constitui o argumento que justifica a superioridade da 
indústria sobre a agricultura. 

 

(E) as atividades primárias (1o parágrafo), ao contrário 
do que tradicionalmente se afirma, têm sido a prin-
cipal garantia do acentuado crescimento da econo-
mia. 

_________________________________________________________ 
 

2. Segundo o autor, 
 

(A) a tradição que classifica os três setores produtivos 
deverá ser mantida, pois reflete, coerentemente, a 
situação da indústria como mantenedora do comér-
cio exterior.  

 

(B) a tradicional oposição entre agricultura e indústria 
merece ser revista, devido, especialmente, ao de-
senvolvimento tecnológico que embasa as ativida-
des de produção. 

 

(C) os três setores da economia se equivalem em im-
portância, fato aceito desde longa data por analistas, 
com ligeira superioridade da atividade primária. 

 

(D) a proposta de um amplo desenvolvimento da agricul-
tura, baseado na tecnologia, deve ser estudada com 
certa atenção, para não trazer prejuízos à indústria. 

 

(E) o desenvolvimento da economia deverá, a partir de 
agora, voltar-se para o setor secundário, tendo em 
vista sua evolução tecnológica. 
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3. Essa dicotomia apresenta hoje muitos problemas para ser 
usada sem cautela, por algumas razões. (3o parágrafo) 
 

A expressão grifada refere-se 

 
(A) ao confronto que se estabelece tradicionalmente 

entre os ganhos econômicos da atividade agrícola e 
aqueles resultantes da produção industrial. 

 

(B) à visão tradicional da separação dos setores da eco-
nomia, por seu desempenho, e a aceitação do atual 
desenvolvimento tecnológico.  

 

(C) aos problemas que surgem na área do comércio ex-
terior, em que as exportações agrícolas acabam pre-
judicando o setor industrial. 

 

(D) ao desempenho da indústria, bastante superior ao 
da produção agrícola, que serve de sustentação pa-
ra a economia. 

 

(E) ao atraso ainda existente nas atividades de base 
agrícola, em contraste com o elevado desenvolvi-
mento tecnológico da indústria. 

_________________________________________________________ 
 

4. A respeito do 1o parágrafo do texto, está INCORRETO o 
que consta em: 
 

(A) Substituindo-se a expressão uma longa tradição ana-
lítica por análises tradicionais, os verbos Existe e di-
vide devem ser colocados no plural , em respeito às 
normas de concordância. 

 

(B) A presença dos dois pontos assinala a introdução de 
um segmento enumerativo como explicação neces-
sária para a expressão três setores. 

 

(C) Os segmentos que aparecem entre parênteses es-
pecificam o sentido do termo imediatamente anterior 
a cada um deles. 

 

(D) A ausência e a presença do sinal de crase nos seg-
mentos associar as atividades primárias a baixa 
produtividade, pouca tecnologia e reduzida interco-
nexão com o resto da economia e associam-se à in-
dústria qualidades opostas denotam incorreção , por 
ter sido empregado o mesmo verbo, associar . 

 

(E) Entretanto e Ao mesmo tempo têm função adverbial 
no contexto em que se situam, introduzindo ressalva 
em relação ao que se afirma antes. 

_________________________________________________________ 
 

5. Esse fenômeno é tão poderoso que se reconhece que vi-
vemos uma revolução de software... (3o parágrafo)  
 

No segmento grifado acima identifica-se 
 
(A) uma restrição e sua conclusão imediata. 
 
(B) uma condição e o fato dela consequente. 
 
(C) uma explicação lógica, decorrente de uma causa. 
 
(D) uma hipótese provável, seguida de explicação. 
 
(E) a causa evidente de um fato e sua consequência. 

6. ...mais exportações agrícolas (e minerais) pouco contri-
buem para o crescimento de longo prazo ... (2o parágrafo)  
 
A mesma relação entre o verbo e o complemento grifados 
acima está em: 
 
(A) ...o que resultou em uma proposição... 
 

(B) ...e mais agricultura é ruim do ponto de vista do cres-
cimento.  

 

(C) ...pois provocam valorização cambial e pouca expan-
são do emprego... 

 

(D) Uma parte crescente das novidades tecnológicas 
não está na indústria... 

 

(E) ...formando cadeias muito mais complexas do que 
no passado...  

_________________________________________________________ 
 

7. Por outro lado, a TI permitiu uma ampla modificação no 
sistema de produção, em que se busca cada vez mais fo-
co e especialização... (3o parágrafo) 
 
A expressão pronominal grifada acima preenche correta-
mente a lacuna da frase: 
 
(A) A evolução tecnológica aplicada à agricultura tem si-

do importante  ......  se desenvolvam novos métodos 
eficazes de produção. 

 

(B) A visão tradicional é a  ......  um parque industrial pu-
jante deve garantir o crescimento econômico de qual-
quer país. 

 

(C) Os produtores,  ......  defendem o aumento da ex-
portação agrícola, buscam melhores condições para 
o transporte da safra aos portos.  

 

(D) A preocupação com os lucros,  ......  se baseiam as 
transações comerciais, conduz à aplicação de novas 
tecnologias no setor de serviços.  

 

(E) Todas as pesquisas  ......  se referiam os economis-
tas indicavam a expansão da produção agrícola, fun-
damentada no avanço tecnológico. 

_________________________________________________________ 
 

8. A frase em que há desrespeito  às normas de concordân-
cia verbal e nominal é: 
 
(A) Uma das mais efetivas conquistas decorrentes do 

avanço tecnológico está na obtenção de safras re-
cordes em áreas reduzidas de plantio. 

 

(B) Já estão sendo levados a efeito a aplicação dos 
recursos tecnológicos no setor de serviços, garan-
tindo-lhes enorme importância na economia. 

 

(C) Um feito considerável, resultante das inovações tec-
nológicas, foi a introdução do uso do etanol em veí-
culos, o que possibilitou o sucesso dos carros flex. 

 

(D) A produção de bioplásticos degradáveis constitui um 
projeto de alto impacto, que vai permitir uma forte 
expansão da indústria química. 

 

(E) Desenvolvem-se atualmente projetos de produção 
de diesel, a ser obtido a partir do caldo da cana, que 
não contém enxofre, como o mineral. 
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Atenção:  As questões de números 9 a 14 referem-se ao texto 
seguinte. 

 

Para a filosofia, o conceito de belo liga-se, de maneira in-

dissociável, ao de verdadeiro − e, por extensão, ao de bom e 

justo. Isso ecoa no cotidiano quando classificamos um bom ges-

to de "belo" ou recriminamos uma criança que cometeu peralti-

ce, dizendo que ela fez uma "coisa feia". Estamos, aí, ainda que 

nos aspectos mais comezinhos da vida, no terreno da metafísi-

ca, a subdivisão do conhecimento filosófico que se debruça so-

bre tudo aquilo que ultrapassa a experiência sensível. Há, de fa-

to, na beleza − de uma flor, de uma pessoa, de uma obra de ar-

te − algo que parece transcender o aspecto físico e que se co-

necta ao que há de idealmente mais perfeito e, até mesmo, ao 

que é considerado divino. 

Mas, independentemente de estar associada a outros 

conceitos sublimes, a beleza requer definição concreta − o que 

nos ajuda, inclusive, se nem sempre a nos tornarmos mais ver-

dadeiros, bons ou justos, pelo menos mais agradáveis ao es-

pelho. Não basta, portanto, intuir que algo é belo. É preciso en-

tender por que desperta em nós essa percepção deleitosa. 

De acordo com o estudo das proporções e da biologia 

evolutiva, a beleza não é apenas questão de gosto: é a reunião 

feliz, e não muito comum, de simetria, harmonia e unidade. Uma 

forma de inteligência biológica com evidentes vantagens adap-

tativas. Em outras palavras, a beleza paira acima das aprecia-

ções meramente pessoais.  

A progressiva compreensão das formas de beleza e as 

tecnologias dela surgidas produziram uma grande conquista: 

hoje, talvez não sejamos intrinsecamente mais belos do que ou-

tras gerações − mas podemos ficar mais bonitos do que nunca. 

Tudo que nos permite explorar nossos pontos fortes e driblar 

nossas fraquezas genéticas é resultante da combinação entre 

os avanços nos cuidados com a aparência física e o estilo, a 

possibilidade de envelhecer com saúde e, não menos essencial, 

a valorização de atributos sociais como autoestima, simpatia, cul-

tura e expressividade. "É o equilíbrio dessas qualidades que tor-

na um indivíduo mais ou menos atraente", diz o cirurgião plás-

tico Noel Lima, do Rio de Janeiro. 
(Adaptado de Anna Paula Buchalla. Veja, 12 de janeiro de 2011, 
p. 79) 

 

9. A ideia principal do texto está contida na frase: 
 

(A) Na Filosofia, é imperceptível o conceito de beleza, 
pois ele se encontra intimamente ligado aos concei-
tos de verdade e de justiça.  

 
(B) É necessária uma percepção intuitiva para que seja 

possível entender, com clareza, o que deve ser 
avaliado como sinônimo de belo. 

 
(C) Os cuidados com a aparência, associados a atitudes 

de simpatia, permitem que todos se sintam repre-
sentantes de um ideal de beleza na sociedade. 

 
(D) Deve ser mínima a relação entre a aparência natural 

das pessoas e aquela que venha a ser obtida me-
diante cuidados e recursos estéticos. 

 
(E) Beleza é um atributo natural que hoje pode ser res-

saltado por cuidados e intervenções estéticas e, ain-
da, por atitudes e comportamento social. 

10. Considerando-se o texto, está INCORRETA a afirmativa: 
 

(A) O sentido da expressão essa percepção deleitosa 
remete à subjetividade implícita na frase anterior: in-
tuir que algo é belo. (2o parágrafo) 

 
(B) Transpondo para a voz passiva a frase ou recrimi-

namos uma criança o resultado será: ou uma criança 
é recriminada por nós. (1o parágrafo) 

 
(C) A expressão grifada em é resultante da combinação 

configura um exemplo de regência nominal. (últi-
mo parágrafo) 

 
(D) A expressão por que pode ser substituída por as ra-

zões pelas quais, sem qualquer alteração na estru-
tura e no sentido do restante da frase em que se 
encontra. (2o parágrafo) 

 
(E) É o equilíbrio dessas qualidades que torna um indiví-

duo ... (final do texto) 
Substituindo-se a expressão grifada por essas quali-
dades, a frase deverá ser alterada para: São essas 
qualidades que tornam um indivíduo ... 

_________________________________________________________ 
 

11. Considere, nas frases abaixo, as afirmações sobre o em-
prego de sinais de pontuação. 

 
 I.  Há, de fato, na beleza − de uma flor, de uma pes-

soa, de uma obra de arte − algo que parece trans-
cender... (1o  parágrafo) 

  O travessões podem ser corretamente substituídos 
por parênteses, sem alteração do sentido original. 

 
 II.  ...a beleza não é apenas questão de gosto: é a reu-

nião feliz, e não muito comum, de simetria, harmo-
nia e unidade. (3o parágrafo)  

  O emprego dos dois pontos realça uma afirmativa 
cujo sentido se contrapõe, de modo claro, ao ex-
posto na afirmativa anterior. 

 
 III.  "É o equilíbrio dessas qualidades que torna um indi-

víduo mais ou menos atraente" 
  As aspas isolam transcrição exata das palavras do 

médico citado no 4o parágrafo. 
 

Está correto o que consta em 
 

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

_________________________________________________________ 
 

12. ...hoje, talvez não sejamos intrinsecamente mais belos do 
que outras gerações... (4o parágrafo) 

 
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se 
encontra o grifado acima está também grifado na frase: 

 
(A) Na sociedade moderna sempre haverá expectativa 

de que nos considerem atraentes.   
 
(B) Vestida de modo atraente, ela tentava despertar 

mais admiração naquele encontro. 
 
(C) Todos imaginavam que estivessem devidamente 

preparados para a reunião festiva. 
 
(D) O ideal de beleza se altera no decorrer das épocas, 

fato atestado em muitas obras de arte. 
 
(E) Para nos sentirmos bem, é necessário cultivar certas 

qualidades, como a simpatia. 
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13. Considere as frases seguintes: 
 
 I.  As inovações no ramo da estética permitem  ......  

um grande número de pessoas se sentirem mais 
belas. 

 
 II.  Sempre existiu preocupação com a beleza, embora 

mudem os critérios  ......  que ela obedece. 
 
 III.  A beleza,  ......  parte alguns exageros, deve ser bus-

cada até mesmo com intervenções cirúrgicas. 
 

As lacunas das frases acima estarão corretamente preenchi-
das, respectivamente, por: 

 
(A) à − a − à 
(B) a − a − a 
(C) a − à − à 
(D) à − à − a 
(E) a − a − à 

_________________________________________________________ 
 

14. Temos dificuldade em resistir à beleza.  
A beleza é um chamariz. 
O efeito da beleza deve permanecer e contagiar as pes-
soas próximas. 
Uma risada gostosa pode ser um atrativo a mais no con-
ceito do que seja belo. 

 
As frases acima se articulam em um único período, com 
lógica, clareza e correção, em: 

 
(A) Uma risada gostosa pode ser um atrativo a mais 

quando se entende o que é belo, caso seja beleza 
um chamariz, de que temos dificuldade em resistir 
ao efeito que deve permanecer e contagiar as pes-
soas próximas.  

(B) A beleza é um chamariz a que temos dificuldade em 
resistir, mas como seu efeito deve permanecer e con-
tagiar as pessoas próximas, uma risada gostosa pode 
ser um atrativo a mais no conceito do que seja belo.  

(C) O efeito da beleza deve permanecer e contagiar as 
pessoas próximas, como uma risada gostosa que se 
entende por belo, sendo um atrativo a mais, como 
chamariz, apesar que temos dificuldade em resistir à 
tal efeito.  

(D) A beleza é um chamariz, conquanto tenhamos difi-
culdade em resistir à ela, de cujo efeito deve per-
manecer e contagiar as pessoas próximas, sendo que 
uma risada gostosa pode ser um atrativo a mais no 
quanto se entende por beleza.  

(E) Temos dificuldade em resistir a beleza, no entanto, 
com a risada gostosa que se atrai e contagia as 
pessoas próximas, naquilo que se entende por 
beleza, tornando-se um chamariz. 

_________________________________________________________ 
 

15. O emprego dos pronomes de tratamento está inteiramente 
correto na frase: 

 
(A) A Vossa Excelência, como Membro deste Tribunal, 

será encaminhado o processo em que devereis ane-
xar vosso Parecer.   

(B) Esperamos que V. Sa, aceiteis o convite que ora lhe 
fazemos, e que nos honrará com vossa presença 
nesse evento.  

(C) V. Excia., Senhor Conselheiro deste Tribunal, deverá 
emitir a orientação a ser seguida por sua equipe de 
auxiliares.  

(D) Solicitamos a vós todos, nobres senhores Deputa-
dos, que vos unis a nós em defesa dos direitos esta-
belecidos pela Constituição.  

(E) É para vós, Vossa Senhoria, que dirigimos nossa 
solicitação, no sentido de nossa equipe ser recebida 
em vosso escritório. 

Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático 
 

16. Indagado sobre o número de processos que havia arqui-
vado certo dia, um Técnico Judiciário, que gostava muito 
de Matemática, respondeu: 

 
− O número de processos que arquivei é igual a 

12,252 − 10,252. 
 
 Chamando X o total de processos que ele arquivou, então 

é correto afirmar que:  
 

(A) X < 20. 
 

(B) 20 < X < 30. 
 

(C) 30 < X < 38. 
 

(D) 38 < X < 42. 
 

(E) X > 42. 
_________________________________________________________ 
 

17. Sabe-se que Vitor e Valentina trabalham como Auxilia-
res de Enfermagem em uma empresa e, sistematicamen-
te, seus respectivos plantões ocorrem a cada 8 dias e
a cada 6 dias. Assim sendo, se no último dia de Natal
− 25/12/2010 − ambos estiveram de plantão, então, 
mantido o padrão de regularidade, uma nova coincidência 
de datas de seus plantões em 2011, com certeza, NÃO 
ocorrerá em 

 
(A) 18 de janeiro. 
 

(B) 10 de fevereiro. 
 

(C) 31 de março. 
 

(D) 24 de abril. 
 

(E) 18 de maio. 
_________________________________________________________ 
 

18. Uma Unidade do Tribunal Regional do Trabalho tem 
125 funcionários, 40% dos quais são do sexo feminino. 
Suponha que, certo dia, todos os funcionários dessa 
Unidade foram vacinados e que coube apenas a dois 
enfermeiros − Josué e Maura − a execução dessa tarefa. 
Sabe-se que: 
 
− todos os funcionários do sexo feminino foram vaci-

nados por Maura e os demais por Josué; 
 
− durante a execução da tarefa a capacidade operacional 

de Josué foi 90% da de Maura. 
 
 Nessas condições, se Maura levou 3 horas para completar 

a sua parte da tarefa, quanto tempo Josué levou para 
completar a sua? 

 
(A) 6 horas. 
 

(B) 5 horas e 45 minutos. 
 

(C) 5 horas. 
 

(D) 4 horas e 30 minutos. 
 

(E) 4 horas. 
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19. Do total de pessoas que visitaram uma Unidade do Tribu- 
 
nal Regional do Trabalho  de segunda a sexta-feira de cer- 

ta semana, sabe-se que: 
5
1

 o fizeram na terça-feira e 
6
1

 

na sexta-feira. Considerando que o número de visitantes 

da segunda-feira correspondia a 
4
3

 do de terça-feira e 

que a quarta-feira e a quinta-feira receberam, cada uma, 
 
58 pessoas, então o total de visitantes recebidos nessa 
 
Unidade ao longo de tal semana é um número 

 
(A) menor que 150. 
 
(B) múltiplo de 7. 
 
(C) quadrado perfeito. 
 
(D) divisível por 48. 
 
(E) maior que 250. 

_________________________________________________________ 
 

20. Para pagar os R$ 7,90 que gastou em uma lanchonete, 
Solimar usou apenas três tipos de moedas: de 5 centavos, 
de 25 centavos e de 50 centavos. Sabendo que ela usou 8 
moedas de 50 centavos e 13 de 25 centavos, então quan-
tas moedas de 5 centavos foram necessárias para que 
fosse completada a quantia devida? 

 
(A)   6. 
 
(B)   7. 
 
(C) 10. 
 
(D) 11. 
 
(E) 13. 

_________________________________________________________ 
 

21. Certo escritório anunciou uma vaga para escriturários e 
uma das formas de seleção dos candidatos era testar sua 
habilidade em digitar textos, em que cada um recebia uma 
lista com uma sucessão de códigos, que deveria ser 
copiada. Embora não fosse um bom digitador, Salomão 
concorreu a essa vaga e o resultado de seu teste é mos-
trado abaixo.   
    Lista original da empresa    Lista digitada por Salomão 

       

X

A

2

5

K

2

Y

B

5

J

2

1

1

C

X

H

4

M

D

0

V

1

E

6

E

9

O

N

6

4

Q

T

O

3

B

N

2

S

9

6

C

A

O

1

F

M

3

O

X

A

2

5

K

2

Y

B

5

J

2

1

I

C

X

H

4

N

D

O

U

1

F

9

E

9

O

N

6

4

O

T

O

3

B

M

2

S

9

6

C

A

Q

1

F

M

3

O
 

 

 O número de erros cometidos por Salomão foi igual a 
 

(A)   7. 
 
(B)   8. 
 
(C)   9. 
 
(D) 10. 
 
(E) 11. 

22. São dados cinco conjuntos, cada qual com quatro pala-
vras, três das quais têm uma relação entre si e uma única 
que nada tem a ver com as outras: 

 
X = {cão, gato, galo, cavalo}  
Y = {Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá}  
Z = {abacaxi, limão, chocolate, morango}  
T = {violino, flauta, harpa, guitarra}  
U = {Aline, Maria, Alfredo, Denise} 

  
 Em X, Y, Z, T e U, as palavras que nada têm a ver com as 

demais são, respectivamente: 
 

(A) galo, Canadá, chocolate, flauta e Alfredo. 
 
(B) galo, Bolívia, abacaxi, guitarra e Alfredo. 
 
(C) cão, Canadá, morango, flauta e Denise. 
 
(D) cavalo, Argentina, chocolate, harpa e Aline. 
 
(E) gato, Canadá, limão, guitarra e Maria.     

_________________________________________________________ 
 

23. Na sequência de operações seguinte, os produtos obtidos 
obedecem a determinado padrão. 

 
1 × 1 = 1 

11 × 11 = 121 
111 × 111 = 12 321 

1 111 × 1 111 = 1 234 321 
11 111 × 11 111 = 123 454 321 

. 

. 

. 
 

Assim sendo, é correto afirmar que, ao se efetuar 
111 111 111 × 111 111 111, obtém-se um número cuja 
soma dos algarismos está compreendida entre: 

 
(A) 85 e 100. 
 
(B) 70 e 85. 
 
(C) 55 e 70. 
 
(D) 40 e 55. 
 
(E) 25 e 40. 

_________________________________________________________ 
 

24. O esquema abaixo apresenta o algoritmo da subtração de 
dois números naturais, em que alguns algarismos foram 
substituídos pelas letras A, B, C, D e E. 

 
  A 9 0 B 2 
− 7 8 C 9 D 
  2 E 1 7 8 

 

Os correspondentes algarismos representados por A, B, 

C, D e E, que tornam a diferença correta, devem ser tais 

que ( )2EDCBA +−+−  é igual a 
 

(A)   9. 
 
(B) 16. 
 
(C) 25. 
 
(D) 36. 
 
(E) 49. 
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25. Parte do material de limpeza usado em certa Unidade do 
Tribunal Regional do Trabalho é armazenada em uma es-
tante que tem cinco prateleiras, sucessivamente nume-
radas de 1 a 5, no sentido de cima para baixo. Sabe-se 
que: 
 
− cada prateleira destina-se a um único tipo dos 

seguintes produtos: álcool, detergente, sabão, cera e 
removedor; 

 
− o sabão fica em uma prateleira acima da do remo-

vedor e imediatamente abaixo da prateleira onde é 
guardada a cera; 

 
− o detergente fica em uma prateleira acima da do 

álcool, mas não naquela colada à dele; 
 
− o álcool fica na prateleira imediatamente abaixo da 

do sabão. 
 

Com base nas informações dadas, é correto afirmar que 
 

(A) o detergente é guardado na prateleira 1.  
 

(B) a cera é guardada na prateleira 5. 
 

(C) o álcool é guardado na prateleira 3. 
 

(D) o removedor é guardado na prateleira 4. 
 

(E) o sabão é guardado na prateleira 2. 
_________________________________________________________ 
 

Noções de Direito 
 

26. No tocante ao Poder Judiciário, o Estatuto da Magistratura 
é disposto por Lei 
 
(A) ordinária, de iniciativa do Senado Federal. 
 

(B) ordinária, de iniciativa da Câmara dos Deputados. 
 

(C) complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Fe-
deral. 

 

(D) ordinária, de iniciativa do Conselho Nacional de Jus-
tiça. 

 

(E) complementar, de iniciativa da Câmara dos Deputa-
dos. 

_________________________________________________________ 
 

27. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se 
de 

 
(A) oito membros, nomeados pelo Presidente do Supre-

mo Tribunal Federal. 
 

(B) trinta e três membros, nomeados pelo Procurador 
Geral da República. 

 

(C) quinze membros, nomeados pelo Procurador Geral 
da República. 

 

(D) oito membros, nomeados pelo Presidente do Supe-
rior Tribunal de Justiça. 

 

(E) quatorze membros, nomeados pelo Presidente da 
República. 

28. A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, é 
INCORRETO afirmar: 
 
(A) A Lei considerará crimes inafiançáveis e imprescrití-

veis a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpe-
centes e drogas afins, por eles respondendo os 
mandantes, os executores e os que, podendo evitá-
los, se omitirem. 

 
(B) Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação 

de grupos armados, civis ou militares, contra a or-
dem constitucional e o Estado Democrático. 

 
(C) Será admitida ação privada nos crimes de ação pú-

blica, se esta não for intentada no prazo legal. 
 
(D) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre 

serão comunicados imediatamente ao juiz competente 
e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. 

 
(E) O mandado de segurança coletivo pode ser impetra-

do por partido político com representação no Con-
gresso Nacional. 

_________________________________________________________ 
 

29. No que diz respeito às licenças, previstas na Lei no 8.112/1990, 
é correto afirmar: 
 
(A) Na licença para o serviço militar, concluído tal 

serviço, o servidor terá até quarenta dias sem 
remuneração para reassumir o exercício do cargo. 

 
(B) É possível o exercício de atividade remunerada du-

rante o período da licença por motivo de doença em 
pessoa da família.  

 
(C) A licença ao servidor para acompanhar cônjuge que 

foi deslocado para o exterior será pelo prazo máximo 
de dois anos. 

 
(D) A licença concedida dentro de sessenta dias do tér-

mino de outra da mesma espécie será considerada 
como prorrogação. 

 
(E) A partir do registro da candidatura e até o décimo dia 

seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença 
para atividade política, assegurados os vencimentos 
do cargo efetivo, somente pelo período de dois 
meses. 

_________________________________________________________ 
 

30. Sobre as disposições gerais previstas na Lei de Im-
probidade Administrativa (Lei no 8.429/1992), é correto afir-
mar: 
 
(A) Não é sujeito passivo de ato de improbidade a en-

tidade para cuja criação ou custeio o erário haja 
concorrido ou concorra com menos de cinquenta por 
cento do patrimônio ou da receita anual. 

 
(B) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou 

omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de ter-
ceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. 

 
(C) O beneficiário do ato ímprobo não está sujeito às 

sanções previstas na Lei de Improbidade Administra-
tiva, porém responderá, no âmbito cível, pelo res-
sarcimento do dano causado. 

 
(D) O sucessor daquele que praticou o ato ímprobo so-

mente será responsável quando se tratar de ato de 
improbidade administrativa que importe enriqueci-
mento ilícito. 

 
(E) A medida de indisponibilidade de bens sempre atin-

girá o patrimônio integral do agente ímprobo, ainda 
que ultrapasse o valor do dano, já que tem finalidade 
assecuratória. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Administração Pública 
 

31. Em relação à Gestão Estratégica, analise: 
 
 I. Estratégia é o conjunto de decisões fixadas em 

consonância com a missão. 
 
 II. Estratégia é a razão de ser de uma organização. 
 
 III. Estratégia é processo contínuo e sistemático que 

direciona a organização para atingir sua missão. 
 

Está correto o que consta APENAS em 
 

(A) II. 
(B) I e III. 
(C) III. 
(D) I e II. 
(E) II e III. 

_________________________________________________________ 
 

32. Considerando as fases do ciclo de vida genérico de um 
projeto, o estudo da viabilidade do projeto, até a sua apro-
vação, refere-se à fase 

 
(A) conceitual. 
(B) de planejamento e organização. 
(C) de implementação. 
(D) de encerramento. 
(E) inicial. 

_________________________________________________________ 
 

33. Segundo Schaffer Prochonw, projeto é um empreendi-
mento planejado que consiste em um conjunto de ativi-
dades interrelacionadas e coordenadas, sendo uma de 
suas características a 

 
(A) integralidade. 
(B) continuidade. 
(C) generalidade. 
(D) exclusividade. 
(E) imperatividade. 

_________________________________________________________ 
 

34. Sobre o Planejamento Estratégico, analise: 
 
 I. É o mesmo que planejamento, mas com ênfase no 

aspecto de longo prazo dos objetivos.  
 II. É o mesmo que planejamento, porém com ênfase 

no aspecto de curto prazo dos objetivos.  
 III. É o mesmo que planejamento, mas com ênfase na 

análise global do cenário. 
 
Está correto o que consta APENAS em 
 
(A) III. 
(B) II. 
(C) I e III. 
(D) I e II. 
(E) II e III. 

_________________________________________________________ 
 

35. Na Administração Pública, uma das influências externas 
sofridas por um projeto é de ordem 

 
(A) psicoestrutural, envolvendo técnicas de empreende-

dorismo. 
 
(B) psicoestrutural, envolvendo a gestão integrada da 

qualidade do projeto. 
 
(C) psicoestrutural, envolvendo a gestão econômico-fi-

nanceira do projeto. 
 
(D) psicoestrutural, abrangendo a administração de con-

flitos entre os membros da equipe do projeto. 
 
(E) ecológica, com enfoque em gestão ambiental e sus-

tentabilidade. 

36. O ciclo de controle de Deming é identificado pela sigla 
 
(A) ACDP. 
(B) PCAD. 
(C) PDCA. 
(D) DAPC. 
(E) PADC. 

_________________________________________________________ 
 

37. O nível de planejamento que tem como objetivo otimizar 
determinada área, e não a organização como um todo, é o 
 
(A) setorial. 
(B) operacional. 
(C) estratégico. 
(D) departamental. 
(E) tático. 

_________________________________________________________ 
 

Noções de Gestão Pública 
 

38. O Conselho Nacional de Justiça coordena a realização de 
Encontros Anuais do Poder Judiciário, preferencialmente 
no mês de fevereiro, com o objetivo de 
 
(A) implementar a  gestão do planejamento estratégico. 
 
(B) regulamentar o Comitê Gestor Nacional. 
 
(C) auxiliar as atividades de planejamento e gestão es-

tratégica do Poder Judiciário, a serem coordenadas 
pelo Presidente da Comissão de Estatística e Ges-
tão Estratégica. 

 
(D) divulgar o desempenho dos tribunais no cumpri-

mento das ações, projetos e metas nacionais no ano 
findo. 

 
(E) estruturar as atividades dos Núcleos de Gestão Es-

tratégica. 
_________________________________________________________ 
 

39. A fase preparatória do pregão observará que a autoridade 
competente 
 
(A) justificará a necessidade de contratação e definirá o 

objeto do certame, as exigências de habilitação, os 
critérios de aceitação das propostas, as sanções por 
inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive 
com fixação dos prazos para fornecimento. 

 
(B) justificará apenas a necessidade de contratação e 

definirá as cláusulas do contrato, excluindo-se fixa-
ção dos prazos para fornecimento. 

 
(C) definirá o objeto do certame e aceitará as fixações 

dos prazos para fornecimento definidas pelo contra-
tado. 

 
(D) delegará total competência para ajustar as sanções 

por inadimplemento e as cláusulas do contrato, in-
clusive com fixação dos prazos para fornecimento 
que favoreça ao terceiro. 

 
(E) justificará a necessidade de contratação e definirá o 

objeto do certame, juntamente com as exigências de 
habilitação, e apenas definirá as cláusulas do con-
trato, sem necessidade de expressa fixação dos pra-
zos para fornecimento. 

_________________________________________________________ 
 

40. Configuram apenas receitas extraorçamentárias: 
 
(A) alienação de bens e depósito de terceiros. 
 
(B) cauções e consignações. 
 
(C) ICMS e ARO. 
 
(D) ganhos com aplicação financeira e cauções. 
 
(E) imposto de renda retido na fonte e convênios rece-

bidos. 
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41. Analise: 
 
 I. O orçamento-programa é o elo entre o planeja-

mento e as funções executivas da organização. 
 
 II. O controle do orçamento-programa visa avaliar a 

honestidade dos agentes governamentais e a le-
galidade do seu cumprimento. 

 
 III. No orçamento-programa, as decisões orçamentá-

rias são tomadas com base em avaliações e análi-
ses técnicas das alternativas possíveis. 

 
Está correto o que consta APENAS em 

 
(A) I e II. 
 
(B) I e III. 
 
(C) II e III. 
 
(D) I. 
 
(E) III. 

_________________________________________________________ 
 

42. Por força do disposto na Constituição Federal, a lei orça-
mentária anual 

 
(A) compreenderá metas e prioridades da Administração 

Pública Federal, incluindo as despesas de capital 
para o exercício financeiro. 

 
(B) compreenderá o orçamento fiscal, apenas. 

 
(C) compreenderá o orçamento fiscal, o de investimen-

tos das empresas estatais e o da seguridade social. 
 

(D) disporá sobre as alterações na legislação tributária. 
 

(E) compreenderá e estabelecerá a política de aplicação 
das agências financeiras oficiais de fomento. 

_________________________________________________________ 
 

43. As seguintes informações referentes à “Prefeitura XYZ” fo-
ram extraídas no final do exercício financeiro de 2010: 

 

Despesas Orçamentárias e Extraorçamentárias Valores 
(R$) 

Pessoal Ativo 10.000 

Consignações em folha de pagamento repassadas 
ao ente destinatário 

  3.000 

Encargos trabalhistas (patronal)   2.000 

Depósitos de terceiros restituídos   5.000 

Aquisição de computadores   4.000 

TOTAL 31.000 

 
O valor das despesas extraorçamentárias, em R$, é igual 
a 

 
(A)   7.000. 
 
(B) 12.000. 
 
(C)   4.000. 
 
(D)   5.000. 
 
(E)   8.000. 

44. Na competência interpessoal grupal, são fatores traba-
lhados: 
 
(A) a busca do autoconhecimento e conscientização, as 

habilidades de percepção, diagnose e comunicação 
para expressão verbal e emocional, para dar e re-
ceber feedback. 

 
(B) as motivações, os objetivos pessoais, a problemática 

de interrelação, de afetividade e intimidade. 
 
(C) as motivações e objetivos individuais, grupais e or-

ganizacionais, e a problemática de diferenciação e 
integração de subsistemas. 

 
(D) as motivações e objetivos comuns ao conjunto e a 

vários subconjuntos, bem como questões sobre po-
der, autoridade, controle e influência social. 

 
(E) a interdependência de subsistemas e o trabalho em 

equipe, para o desempenho organizacional como um 
todo. 

_________________________________________________________ 
 

 
Noções de Direito Processual do Trabalho 

 
45. De acordo com a  Consolidação das Leis do Trabalho, os 

Juízos e Tribunais do Trabalho terão ampla liberdade na 
direção do processo e velarão pelo andamento rápido das 
causas, podendo determinar qualquer diligência neces-
sária ao esclarecimento delas. Este dispositivo retrata es-
pecificamente o princípio 
 
(A) da instrumentalidade. 
 
(B) dispositivo. 
 
(C) da estabilidade da lide. 
 
(D) inquisitivo. 
 
(E) da perpetuatio jurisdictionis. 

_________________________________________________________ 
 

46. Margarida ajuizou reclamação trabalhista em face de sua 
ex-empregadora, a empresa X. Na audiência inaugural, 
apesar de regularmente intimada, não compareceu 
nenhum representante legal da reclamada, tendo sido 
declarada a sua revelia. Neste caso, de acordo com a 
Consolidação das Leis do Trabalho, a empresa X 
 
(A) deverá ser intimada da sentença apenas se tiver ad-

vogado constituído nos autos. 
 
(B) deverá ser intimada da sentença, ainda que não te-

nha advogado constituído nos autos. 
 
(C) não será intimada da sentença, uma vez que está le-

galmente declarada revel, podendo ingressar no 
processo até a publicação da sentença. 

 
(D) não será intimada da sentença, uma vez que está le-

galmente declarada revel, bem como não poderá 
ingressar no processo para interpor recursos. 

 
(E) será penalizada com multa administrativa de 20% 

sobre o valor da causa, revertida para o Fundo de 
Assistência ao Trabalhador gerido pelo Governo 
Federal. 

Caderno de Prova ’J10’, Tipo 001



  

10 TRT24-Téc.Jud-Administrativa-J10 

47. Manoela, alta executiva, ajuizou reclamação trabalhista em 
face de sua ex-empregadora. A mencionada reclamação 
foi julgada totalmente improcedente. Neste caso, com re-
lação ao processo de conhecimento, em regra, 
 
(A) as custas processuais incidiram na base de 0,5% so-

bre o valor total dos pedidos, deduzidas as parcelas 
que não possuam natureza trabalhista direta. 

 
(B) as custas processuais incidiram na base de 1% so-

bre o valor da causa e serão devidas por Manoela. 
 
(C) as custas processuais incidiram na base de 2% so-

bre o valor da causa e serão devidas por Manoela. 
 
(D) não haverá condenação ao pagamento de custas 

tendo em vista que a ação foi julgada improcedente. 
 
(E) as custas processuais incidiram na base de 1% so-

bre o valor total dos pedidos, deduzidas as parcelas 
que não possuam natureza trabalhista direta. 

_________________________________________________________ 
 

48. Em determinada demanda trabalhista regida pelo procedi-
mento sumaríssimo, foi deferida a prova técnica para a 
apuração de insalubridade. As partes foram intimadas pa-
ra manifestação sobre o laudo pericial na segunda-feira, 
dia 10 do mês X. Neste caso, o prazo das partes se 
extinguirá, no mesmo mês, na próxima 
 
(A) quarta-feira, dia 19. 
 
(B) quinta-feira, dia 20. 
 
(C) sexta-feira, dia 14. 
 
(D) quinta-feira, dia 13. 
 
(E) segunda-feira, dia 17. 

_________________________________________________________ 
 

49. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, 
ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo os dis-
sídios individuais cujo valor NÃO exceda a  
 
(A) quarenta vezes o salário mínimo vigente na data do 

ajuizamento da reclamação. 
 
(B) quarenta vezes o salário mínimo vigente na data da 

extinção do contrato de trabalho. 
 
(C) vinte vezes o salário mínimo vigente na data do 

ajuizamento da reclamação. 
 
(D) vinte vezes o salário mínimo vigente na data da 

extinção do contrato de trabalho. 
 
(E) sessenta vezes o salário mínimo vigente na data do 

ajuizamento da reclamação. 
_________________________________________________________ 
 

50. Para a Consolidação das Leis do Trabalho, NÃO há isen-
ção do pagamento de custas para 
 
(A) o sindicato dos empregados. 
 
(B) os Municípios. 
 
(C) as fundações públicas federais que não explorem 

atividade econômica. 
 
(D) as fundações públicas municipais que não explorem 

atividade econômica. 
 
(E) o Ministério Público do Trabalho. 

51. A União, Estados, Municípios e Distrito Federal, suas 
autarquias e fundações públicas, quando representados 
em juízo, ativa e passivamente, por seus procuradores, 

 
(A) devem juntar aos autos instrumento de mandato, 

sendo, porém, concedido pela legislação prazo de 
quinze dias a contar da prática do primeiro ato pro-
cessual. 

 
(B) devem juntar aos autos instrumento de mandato, 

sendo, porém, concedido pela legislação prazo de 
trinta dias a contar da prática do primeiro ato pro-
cessual. 

 
(C) estão dispensados da juntada de instrumento de 

mandato. 
 
(D) estão dispensados da juntada de instrumento de 

mandato, se juntarem obrigatoriamente documento 
público oficial de comprovação do exercício do cargo 
público. 

 
(E) devem juntar aos autos instrumento de mandato, 

sendo, porém, concedido pela legislação prazo de 
quinze dias a contar da intimação pessoal. 

_________________________________________________________ 
 

52. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, a 
reclamação trabalhista verbal será distribuída 

 
(A) em vinte e quatro horas após a sua redução a termo. 
 
(B) em quarenta e oito horas após a sua redução a 

termo. 
 
(C) dentro do prazo de quinze dias após a sua redução 

a termo. 
 
(D) antes de sua redução a termo. 
 
(E) dentro do prazo de cinco dias após a sua redução a 

termo. 
_________________________________________________________ 
 

 
Noções de Direito do Trabalho 

 
53. Joana labora na empresa Cerveja e Cia. Tendo em vista 

que tal empresa é responsável pela produção, armaze-
namento e venda de cervejas, entrega mensalmente aos 
seus funcionários dez engradados de latas da cerveja 
escolhida pelo empregado. Estes engradados fornecidos 
mensalmente  

 
(A) podem ser considerados como salários-utilidade, 

desde que isto esteja previsto contratualmente e não 
ultrapassem a 10% da remuneração total do empre-
gado. 

 
(B) não podem ser considerados como salários-utilida-

de, uma vez que se tratam de bebidas alcoólicas. 
 
(C) podem ser considerados como salários-utilidade, 

desde que isto esteja previsto contratualmente e não 
ultrapassem a 30% da remuneração total do empre-
gado. 

 
(D) podem ser considerados como salários-utilidade, in-

dependentemente de previsão contratual, desde que 
não ultrapassem a 10% da remuneração total do 
empregado. 

 
(E) só podem ser considerados como salários-utilidade 

se previstos em Norma Coletiva da categoria do em-
pregado. 
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54. A respeito do repouso semanal remunerado, considere: 
 
 I. É assegurado aos empregados um descanso 

semanal de 24 horas consecutivas, obrigatoriamen-
te aos domingos. 

 
 II. A gratificação por tempo de serviço, paga mensal-

mente, não repercute no cálculo do repouso sema-
nal remunerado. 

 
 III. As gorjetas cobradas pelo empregador na nota de 

serviço integram a remuneração do empregado, 
servindo de base de cálculo para o repouso sema-
nal remunerado. 

 
 IV. A gratificação de produtividade paga mensalmente 

não repercute no cálculo do repouso semanal re-
munerado. 

 
Está correto o que consta APENAS em 

 
(A) III e IV. 

(B) I, II e III. 

(C) II, III e IV. 

(D) I e IV. 

(E) II e IV. 

_________________________________________________________ 
 

55. Para a configuração da relação de emprego 
 
(A) não é necessário o recebimento de salário, uma vez 

que há relação de emprego configurada mediante 
trabalho voluntário. 

 
(B) é necessária a existência de prestação de contas, 

requisito inerente à subordinação existente. 
 
(C) é preciso que o empregado seja uma pessoa física 

ou jurídica que preste serviços com habitualidade, 
onerosidade, subordinação e pessoalidade. 

 
(D) não é necessária a exclusividade da prestação de 

serviços pelo empregado. 
 
(E) é necessária a existência de prestação de traba- 

lho intelectual, técnico ou manual, de natureza  
não eventual, por pessoa física, jurídica ou grupo de 
empresas, sem alteridade e com subordinação jurí-
dica. 

_________________________________________________________ 
 

56. Laís, empregada da empresa G, após quatro meses de 
contrato de trabalho, sem ter tido nenhuma falta, pediu 
demissão, uma vez que estava insatisfeita com o seu 
emprego. Neste caso, de acordo com o entendimento su-
mulado do Tribunal Superior do Trabalho, Laís 
 
(A) não terá direito de receber suas férias proporcionais 

e nem o décimo terceiro salário, tendo em vista que 
a legislação pertinente prevê o prazo mínimo de seis 
meses de contrato de trabalho. 

 
(B) não terá direito de receber suas férias proporcionais, 

tendo em vista que não completou doze meses de 
serviço. 

 
(C) terá direito de receber suas férias proporcionais 

(quatro meses) de forma simples, ou seja, sem o 
acréscimo de um terço. 

 
(D) terá direito ao aviso prévio de trinta dias, podendo 

optar em reduzir sua jornada diária em duas horas 
ou faltar ao serviço por sete dias corridos. 

 
(E) terá direito de receber suas férias proporcionais 

(quatro meses) acrescidas de um terço. 

57. Simone, empregada da empresa Z, para justificar sua falta 
ao serviço, apresentou um atestado médico falso obtido em 
Campo Grande-MS. Neste caso, Simone praticou ato de 
 
(A) insubordinação. 
(B) desídia direta. 
(C) improbidade. 
(D) incontinência de conduta. 
(E) desídia indireta. 

_________________________________________________________ 
 

58. O aviso prévio, quando for reconhecida a culpa recíproca 
na rescisão do contrato de trabalho, 
 
(A) será devido pela metade. 
 
(B) será devido pela sua integralidade. 
 
(C) não será devido. 
 
(D) será devido pela sua integralidade somente se 

comprovada reação imediata à agressão. 
 
(E) será devido pela metade somente se comprovada 

reação imediata à agressão. 
_________________________________________________________ 
 

59. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, o 
tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado 
para serviço militar obrigatório  
 
(A) será computado no período aquisitivo das férias, 

desde que ele compareça ao estabelecimento dentro 
de 30 dias da data em que se verificar a respectiva 
baixa. 

 
(B) será computado no período aquisitivo das férias, 

desde que ele compareça ao estabelecimento dentro 
de 90 dias da data em que se verificar a respectiva 
baixa. 

 
(C) será sempre computado no período aquisitivo das 

férias, independentemente de prazo para o compa-
recimento ao estabelecimento, tratando-se de direito 
previsto em lei e na Carta Magna. 

 
(D) não será computado no período aquisitivo de férias, 

havendo dispositivo constitucional expresso neste 
sentido. 

 
(E) será computado no período aquisitivo das férias, 

desde que ele compareça ao estabelecimento dentro 
de 15 dias da data em que se verificar a respectiva 
baixa. 

_________________________________________________________ 
 

60. Mario, professor da universidade X, leciona no período 
matutino e noturno de segunda-feira a sexta-feira. Assim, 
ministra aulas das 7:40 às 13:00 horas e das 18:00 às 
23:30 horas. Neste caso, a legislação trabalhista, especifi-
camente a Consolidação das Leis do Trabalho,  
 
(A) não está sendo respeitada, tendo em vista que não 

há um período mínimo de 11 horas consecutivas 
para descanso entre as jornadas de trabalho. 

 
(B) está sendo respeitada, tendo em vista que Mario não 

leciona no final de semana, não sendo a Univer-
sidade obrigada a conceder descanso entre as jor-
nadas de trabalho. 

 
(C) não está sendo respeitada, tendo em vista que não 

há um período mínimo de 10 horas consecutivas 
para descanso entre as jornadas de trabalho. 

 
(D) não está sendo respeitada, tendo em vista que não 

há um período mínimo de 9 horas consecutivas para 
descanso entre as jornadas de trabalho. 

 
(E) não está sendo respeitada, tendo em vista que não 

há um período mínimo de 15 horas consecutivas 
para descanso entre as jornadas de trabalho. 
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