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Texto para as questões de 1 a 8. 

Espaço 

Tendência de tudo feito pelo homem é para 

diminuição, dos telefones e computadores aos 

assentos na classe econômica. O próprio ser 

humano trata de perder volume 

Já somos seis bilhões, não contando os milhões 

que nasceram desde o começo desta frase. Se 

fosse um planeta bem administrado, isso não 

assustaria tanto. Mas é, além de tudo, um lugar 

mal frequentado. Temos a fertilidade de coelhos 

e o caráter de chacais, que, como se sabe, são 

animais sem qualquer espírito de solidariedade. 

As megacidades, que um dia foram símbolos da 

felicidade bem distribuída que a ciência e a 

técnica nos trariam — um helicóptero em cada 

garagem e caloria sintética para todos, segundo 

as projeções futuristas de anos atrás — se 

transformaram em representações da injustiça 

sem remédio, cidadelas de privilégio cercadas de 

miséria, uma réplica exata do mundo feudal, só 

que com monóxido de carbono. Nosso futuro é a 

aglomeração urbana, e as sociedades se dividem 

entre as que se preparam — conscientemente ou 

não — para um mundo desigual e apertado e as 

que confiam que as cidadelas resistirão às 

hordas sem espaço. Os jornais ficaram mais 

estreitos para economizar papel, mas também 

porque diminui a área para expansão dos nossos 

cotovelos. Chegaremos ao tabloide radical, duas 

ou três colunas magras onde tudo terá que ser 

dito com concisão desesperada. Adeus advérbios 

de modo e frases longas, adeus frivolidades e 

divagações superficiais como esta. A tendência 

de tudo feito pelo homem é para a diminuição — 

dos telefones e computadores portáteis aos 

assentos na classe econômica. O próprio ser 

humano trata de perder volume, não por razões 

estéticas ou de saúde, mas para poder caber no 

mundo. 

No Japão, onde muita gente convive há anos 

com pouco lugar, o espaço é sagrado. 

Surpreende a extensão dos jardins do Palácio 

Imperial no centro de Tóquio, uma cidade onde 

nem milionário costuma ter mais de dois 

quartos, o que dirá um quintal. É que o espaço é 

a suprema deferência japonesa. O imperador 

sacralizado é ele e sua imensa circunstância. Já 

nos Estados Unidos, reverencia-se o espaço com 

o desperdício. Para entender os americanos, 

você precisa entender a sua classificação de 

camas de acordo com o tamanho: queen size, 

tamanho rainha, king size, para reis e, era 

inevitável, emperor size, do tamanho de jardins 

imperiais. É o espaço como suprema ostentação, 

pois — a não ser para orgias e piqueniques — 

nada é mais supérfluo do que espaço sobrando 

numa cama, exatamente o lugar onde não se vai 

a lugar algum. 

Os americanos ainda não se deram conta de que, 

quando chegar o dia em que haverá chineses 

embaixo de todas as camas do mundo, quanto 

maior a cama, mais chineses. 

Leia mais: https://oglobo.globo.com/opiniao/espaco-
21486905#ixzz4kZ9cZ1fU  

1. Depreende-se corretamente do texto que  

a) As megacidades concretizaram seu potencial 

como indicadores da felicidade igualitária que 

eram projetados no passado.  

b) O autor projeta para o futuro, que entende 

estar muito próximo, um fenômeno de 

superpopulação para o qual as cidades não estão 

se preparando de forma consciente.  

c) A noção de espaço é sagrada tanto na cultura 

oriental quanto na ocidental, conforme as 

manifestações de ostentação de espaço dos 

milionários japoneses e americanos. 

d) Há uma relação antagônica entre a interação 

dos americanos e a dos japoneses com o espaço: 

estes são módicos; aqueles, extravagantes. 

Contudo, ambos compartilham, à sua maneira, a 

reverência ao espaço.  

e)  O espaço excessivo é supérfluo; contudo, se 

justifica em casos como jardins, piqueniques, 

orgias e camas.  

2. Segundo o autor, um dos aspectos 

preocupantes do crescimento populacional 

é:  

a) A exiguidade de espaço existente em culturas 

com tecnologia avançada, como o Japão.  
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b) O fato de o crescimento populacional e da 

riqueza não ter sido acompanhado por um 

espírito de compartilhamento e igualdade.  

c) O impacto ambiental causado pelo progresso 

científico, exemplificado no monóxido de 

carbono produzido nas “cidadelas de privilégio”. 

d) A transformação do mundo em um regime 

feudal, em que os ricos ficam mais ricos e os 

pobres ficam mais pobres.  

e)  A proliferação de chineses embaixo das 

camas dos milionários da América do Norte.  

3. Percebe-se uma relação de causa e 

efeito, nessa ordem, entre as orações na 

seguinte passagem do texto: 

a) Se fosse um planeta bem administrado, isso 

não assustaria tanto...(1º parágrafo) 

b) Os jornais ficaram mais estreitos para 

economizar papel... (1º parágrafo) 

c) No Japão, onde muita gente convive há anos 

com pouco lugar, o espaço é sagrado. (2º 

parágrafo) 

d) ...quanto maior a cama, mais chineses. (2º 

parágrafo) 

e)  os milhões que nasceram desde o começo 

desta frase. (1º parágrafo) 

4. A construção que pode ser reescrita com 

o verbo na voz passiva é:  

a) Temos a fertilidade de coelhos e o caráter de 

chacais... 

b) muita gente convive há anos com pouco 

lugar... 

c) você precisa entender a sua classificação de 

camas... 

d) Surpreende a extensão dos jardins do Palácio 

Imperial... 

e)  Se fosse um planeta bem administrado... 

5. Se fosse um planeta bem administrado, 

isso não assustaria tanto. (1º parágrafo) 

Ao reescrever-se o trecho acima com o 

verbo “ser” flexionado no futuro do 

subjuntivo, a forma verbal “assustaria” 

deverá ser substituída, conforme a norma-

padrão da língua, por 

a) assustara 

b) assustasse 

c) assusta 

d) terá assustado 

e) assustará 

6. No que se refere ao sentido, duas 

expressões intercambiáveis, nas orações 

abaixo, são:  

a) Chegaremos ao tabloide radical = noticiário 

fundamentalista 

b) nada é mais supérfluo do que espaço 

sobrando = desnecessário 

c) O imperador sacralizado é ele = invulnerável 

d) cidadelas de privilégio cercadas de miséria = 

por tristeza 

e) Temos a fertilidade de coelhos = 

produtividade 

7. Já nos Estados Unidos, reverencia-se o 

espaço com o desperdício. 

O emprego do tempo e modo da forma 

verbal acima destacada indica:  

a) Ação pontual concluída no presente. 

b) Ação concluída em um passado definido. 

c) fato provável 

d) futuro visto como certo 

e) Ação vista como habitual no presente.  
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8. A alternativa que apresenta um 

comentário incorreto acerca da pontuação 

de um trecho do texto é:  

a) No trecho: “Os americanos ainda não se 

deram conta de que, quando chegar o dia em 

que haverá chineses embaixo de todas as camas 

do mundo, quanto maior a cama, mais chineses” 

(2º parágrafo), as duas primeiras vírgulas isolam 

oração adverbial intercalada. 

b) No trecho: “É o espaço como suprema 

ostentação, pois — a não ser para orgias e 

piqueniques — nada é mais supérfluo do que 

espaço sobrando numa cama”, os travessões 

marcam a intercalação de um comentário 

adicional do autor.  

c) No trecho: “Nosso futuro é a aglomeração 

urbana, e as sociedades se dividem”, a vírgula 

antes da conjunção aditiva “E” separa orações 

com sujeitos diferentes.  

d) No trecho: “Para entender os americanos, 

você precisa entender a sua classificação de 

camas de acordo com o tamanho: queen size, 

tamanho rainha, king size, para reis...”, o sinal 

de dois-pontos introduz um esclarecimento 

referente ao termo anterior “tamanho”.  

e) No trecho: “No Japão, onde muita gente 

convive há anos com pouco lugar, o espaço é 

sagrado...”, as vírgulas isolam uma oração 

adjetiva explicativa. Portanto, a retirada da 

primeira vírgula, nesse contexto, não causaria 

prejuízo ao sentido ou à coerência.  

Texto para as questões de 9 a 15. 

Quem é e como se comporta a Geração 

Millenium 

A geração Millenium é formada por jovens que 

nunca viveram sem internet, compartilham suas 

experiências e acreditam que têm a capacidade 

de mudar o mundo. Para as marcas, esta é uma 

oportunidade de contar suas histórias para criar 

um relacionamento. É o que diz Christina 

Smedley, Líder Global de Consumo e Marketing 

da Edelman, em entrevista para a TV Mundo do 

Marketing. 

Esta geração gastará, até 2050, US$ 2 trilhões a 

mais que a anterior. Eles são educados, 

influentes, colaborativos e utilizam uma 

perspectiva global na maneira com que se 

engajam com os outros. Estas novas 

características, no entanto, representam um 

desafio na maneira com que as empresas lidam 

com seus consumidores, e o que é esperado 

delas. 

Segundo Christina, as marcas e os profissionais 

de Marketing devem sempre considerar alguns 

fatores. Um deles é permitir que os clientes 

participem e co-criem conteúdo ou tecnologia. 

Em segundo lugar, é importante dá-los uma 

razão para acreditar na marca, um motivo social, 

já que esperam que as companhias 

recompensem a sociedade.  

Christina Smedley 
(https://www.mundodomarketing.com.br/ultimas-

noticias/22089/quem-e-e-como-se-comporta-a-geracao-
millenium.html, acessado em 20/06/2017) 

9. Uma afirmação em consonância com as 

ideias defendidas no texto está em: 

a) A geração Millenium é formada por jovens e 

adultos influentes que querem mudar o mundo 

por meio do consumo de tecnologia.  

b) Um dos desafios dos profissionais de 

Marketing é possibilitar que esse novo perfil de 

clientes participe ativamente da criação dos 

produtos, assim como desenvolver a 

credibilidade das marcas, por via do 

oferecimento de uma justificativa socialmente 

relevante para o consumo de conteúdo ou 

tecnologia.  

c) Os indivíduos educados da geração Millenium 

que nunca viveram sem tecnologia compartilham 

suas experiências e acreditam que têm a 

capacidade de mudar o mundo. 

d) Esta geração tem relevante perfil de consumo 

e já gastou US$ 2 trilhões a mais que a anterior, 

razão por que esperam que as companhias 

recompensem a sociedade.  

e) Os profissionais de Marketing trabalham no 

compartilhamento de experiências, já que 

esperam que as companhias recompensem a 

sociedade.  

 

https://www.mundodomarketing.com.br/ultimas-noticias/22089/quem-e-e-como-se-comporta-a-geracao-millenium.html
https://www.mundodomarketing.com.br/ultimas-noticias/22089/quem-e-e-como-se-comporta-a-geracao-millenium.html
https://www.mundodomarketing.com.br/ultimas-noticias/22089/quem-e-e-como-se-comporta-a-geracao-millenium.html


  
 
 
 

www.estrategiaconcursos.com.br 4 de 18 

SIMULADO TST 2017 

Analista Judiciário – Área Administrativa 

10. Na frase “A geração Millenium é 

formada por jovens que nunca viveram sem 

internet, compartilham suas experiências e 

acreditam que têm a capacidade de mudar 

o mundo”, não é correto afirmar que:  

a) O termo “por jovens que nunca viveram sem 

internet” exerce função sintática de agente da 

passiva.  

b) O termo “de mudar o mundo” complementa o 

substantivo “capacidade”.  

c)  O primeiro “que” não tem função pronominal. 

d) O segundo “que” introduz oração substantiva, 

com função de complemento verbal.   

e) O vocábulo “experiências” é núcleo de um 

complemento verbal.  

11. No fragmento: ... “Esta geração gastará, 

até 2050, US$ 2 trilhões a mais que a 

anterior. Eles são educados, influentes, 

colaborativos e utilizam uma perspectiva 

global na maneira com que se engajam com 

os outros.” 

O pronome “Eles” (2º parágrafo) tem papel 

coesivo anafórico e retoma:  

a) Profissionais 

b) Jovens 

c) Produtos 

d) Trilhões 

e) Líder 

12. Considere o fragmento abaixo:  

é importante dá-los uma razão para acreditar na 

marca, um motivo social, já que esperam que as 

companhias recompensem a sociedade. 

Seria gramaticalmente correta a 

substituição de:  

a) “recompensem a sociedade” por 

“recompensem-la” 

b) “acreditar na marca” por “acreditá-la” 

c) “dá-los” por “dar-lhes” 

d) “esperam que as companhias recompensem 

a sociedade” por “esperam-nas”. 

e) “é importante” por “são importantes”. 

13. Observam-se plenamente as normas de 

concordância verbal e a adequada 

articulação entre os tempos e os modos na 

frase: 

a) Caso quiséssemos fazer com que os jovens 

educados e influentes consumisse muitas 

tecnologias, bastará dar um motivo social aos 

que tem consciência.  

b) Convém fazermos uma análise das novas 

tendências de mercado, já que os clientes que 

vierem a confiar na marca serão fidelizados 

quando a campanha estiver sólida.  

c) Caso não podemos construir um mundo 

melhor, por culpa daqueles que se absteram de 

lugar por causas sociais, fazemos, ao menos, um 

mundo mais conectado. 

d) Se houvéssemos percebido a tempo que 

cabiam aos jovens melhorar as condições do 

mundo, poderíamos ter feito o impossível, ainda 

que abativessem todos custos ambientais do 

nosso próprio consumo.  

e) Quando vir a Campinas, visite aqueles velhos 

amigos que comporam as músicas da banda. 

Você não vai nem reconhecer quando os ver tão 

velhos.  

14. Considere os seguintes fragmentos:  

I. Os jovens já não podem viver mais sem 

internet e possuem mais recursos para 

compartilhar experiências.   

II. A geração Millenium, possivelmente a mais 

politizadas da sociedade contemporânea, não 

quer consumir por consumir: precisa também de 

um motivo social relevante.  

III. O acesso às tecnologias digitais fomentou o 

consumo nas últimas décadas.  

Assinale a alternativa incorreta:  
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a) O advérbio “mais” em “não podem viver mais” 

tem sentido de tempo e marca a presença de um 

pressuposto.  

b) O advérbio “mais” em “possuem mais 

recursos” tem sentido intensidade.  

c) O termo “possivelmente a mais politizadas da 

sociedade contemporânea” tem valor 

explicativo.  

d) O acento grave em “às” marca a fusão da 

preposição exigida por “acesso” com o artigo 

feminino antes de “tecnologias”.  

e) Seria gramaticalmente correto substituir “às” 

por “a”. 

15. Está adequado o emprego da forma 

sublinhada na seguinte frase:  

a) Os jovens cujo o consumo se tornou um vício 

querem um mundo melhor.  

b) As causas porque lutam os jovens politizados 

são nobres.  

c) Muitos deles não sabem porque protestam, 

mas são firmes na revolta.  

d) O consumo prolifera naquelas sociedades em 

que a competitividade acompanha renda alta.  

e) A campanha publicitária a qual me referi era 

politicamente incorreta. 

 

16. De acordo com a Lei 13.146/2015, as 

frotas de empresas de táxi devem reservar  

a) 1% de seus veículos acessíveis à pessoa com 

deficiência. 

b) 2% de seus veículos acessíveis à pessoa com 

deficiência. 

c) 3% de seus veículos acessíveis à pessoa com 

deficiência. 

d) 5% de seus veículos acessíveis à pessoa com 

deficiência. 

e) 10% de seus veículos acessíveis à pessoa com 

deficiência. 

17. No que diz respeito às operadoras de 

planos de saúde e seguros privados em 

relação às pessoas com deficiência, 

assinale a alternativa correta: 

a) Os planos de saúde devem assegurar, no 

mínimo, os mesmos serviços ofertados aos 

demais clientes, sem distinção de valores, pela 

condição de deficiente. 

b) Os planos de saúde devem assegurar serviços 

semelhantes aos ofertados aos demais clientes, 

sem distinção de valores, pela condição de 

deficiente. 

c) Os planos de saúde devem assegurar serviços 

semelhantes aos ofertados aos demais clientes 

não podendo estipular preços superiores a 20% 

em relação aos demais clientes. 

d) Os planos de saúde devem assegurar serviços 

mais abrangentes aos ofertados aos demais 

clientes, ainda que seja necessário estipular 

tarifamento superior. 

e) Os planos de saúde devem assegurar, no 

máximo, os mesmos serviços ofertados aos 

demais clientes, sem distinção de valores e de 

atendimento. 

18. De acordo com a literalidade da Lei 

13.146/2015, em relação ao direito de 

educação, constitui responsabilidade: 

a) do Estado e da família tão somente. 

b) do Estado, da sociedade e da Família apenas. 

c) do Estado, da sociedade, da comunidade 

escolar e da Família. 

d) apenas do Estado por intermédio de políticas 

públicas inclusivas. 

e) da família, que elegerá um curador para 

assegurar seus direitos. 
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19. Assegurar à pessoa com deficiência, 

com prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à 

paternidade e à maternidade, à 

alimentação, à habitação, à educação, à 

profissionalização, ao trabalho, à 

previdência social, à habilitação e à 

reabilitação, ao transporte, à 

acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao 

turismo, ao lazer, à informação, à 

comunicação, aos avanços científicos e 

tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade, à convivência familiar e 

comunitária, entre outros decorrentes da 

Constituição Federal, da Convenção sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência e 

seu Protocolo Facultativo e das leis e de 

outras normas que garantam seu bem-estar 

pessoal, social e econômico é dever: 

a) do Estado, apenas. 

b) apenas do Estado e da família. 

c) do Estado, da Família e da Sociedade. 

d) do Ministério Público, a quem competente 

tomar as providências cabíveis a partir das 

denúncias feitas pela sociedade.  

e) apenas da Família e da Sociedade. 

20. Sobre o desenho universal, conforme 

disciplina que consta da Lei 13.146/2015, 

assinale a alternativa correta: 

a) O desenho universal é obrigatório para toda e 

qualquer construção iniciada após a vigência do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

b) Nas hipóteses em que comprovadamente o 

desenho universal não possa ser empreendido, 

deve ser demolida a estrutura para nova 

construção. 

c) Nas hipóteses em que comprovadamente o 

desenho universal não possa ser empreendido, 

deve ser criado mecanismo de acessibilidade 

adjacente. 

d) A concepção e a implantação de projetos que 

tratem do meio físico, de transporte, de 

informação e comunicação, inclusive de sistemas 

e tecnologias da informação e comunicação, e de 

outros serviços, equipamentos e instalações 

abertos ao público, de uso público ou privado de 

uso coletivo, tanto na zona urbana como na 

rural, devem atender aos princípios do desenho 

universal, tendo como referência as normas de 

acessibilidade. 

e) Caberá ao poder público promover a inclusão 

de conteúdos temáticos referentes ao desenho 

universal nas diretrizes curriculares da educação 

profissional e tecnológica e do ensino técnico e 

superior e na formação das carreiras de Estado. 

 

21. Nas ausências e impedimentos 

eventuais ou temporários dos Ministros, é 

correto afirmar que: 

a) o Presidente do Tribunal será substituído pelo 

Ministro Corregedor –Geral da Justiça do 

Trabalho.  

b) O Vice-Presidente do TST será substituído 

pelo Presidente do Tribunal.  

c) o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, 

pelo Ministro mais antigo do TST.  

d) os Presidentes das Turmas, serão substituídos 

pelo Ministro indicado pela Presidência do 

Tribunal. 

e) N.D.A  

22. De acordo com o Regimento Interno do 

TST, não faz parte da competência do Vice-

Presidente do Tribunal: 

a) Decidir, de forma irrecorrível, sobre a 

manifestação de terceiros, subscrita por 

procurador habilitado, em audiências públicas. 

b) Cumprir as delegações do Presidente. 

c) Designar e presidir audiências de conciliação 

e instrução de dissídio coletivo de competência 

originária do Tribunal. 

d) Examinar os incidentes surgidos após a 

interposição de recurso extraordinário. 

e) Apreciar ação cautelar incidental a recurso 

extraordinário. 
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23. No que tange à Polícia do Tribunal, 

assinale a alternativa que não se coaduna 

com o previsto no Regimento Interno do 

TST. 

a) O Presidente do Tribunal, no exercício das 

atribuições referentes à Polícia do Tribunal, 

determinará as providências atinentes ao 

resguardo da disciplina, da ordem e da 

integridade universal da Corte, na sede ou nas 

dependências. 

b) No exercício das atribuições referentes à 

Polícia do Tribunal, o Presidente poderá 

implantar sistema informatizado de controle de 

acesso às dependências do Tribunal, e requisitar, 

quando necessário, o auxílio de outras 

autoridades. 

c) Ocorrendo infração de lei penal na sede, ou 

nas dependências do Tribunal, o Presidente 

instaurará inquérito, podendo delegar essa 

atribuição apenas ao Vice-Presidente. 

d) Nos casos que não sejam infrações penais na 

sede ou nas dependências do Tribunal, o 

Presidente poderá instaurar o inquérito ou 

requisitar a sua instauração à autoridade 

competente.  

e) A polícia das sessões e das audiências 

compete ao seu Presidente. 

24. Julgue as proposições abaixo, nos 

moldes do Regimento Interno, no que se 

refere à organização do TST. 

I – São órgãos que funcionam junto ao Tribunal 

Superior do Trabalho: Escola Nacional de 

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do 

Trabalho – ENAMAT e Conselho Superior da 

Justiça do Trabalho – CSJT. 

II – Para a composição dos órgãos judicantes do 

Tribunal, respeitados os critérios de antiguidade 

e os estabelecidos neste capítulo, os Ministros 

poderão escolher a Seção Especializada e a 

Turma que desejarem integrar, podendo exercer 

o direito de permuta, salvo os Presidentes de 

Turma, que, para fazê-lo, deverão previamente 

renunciar à Presidência do Colegiado 

III – Cada Ministro comporá apenas duas 

Seções Especializadas. 

 

Estão corretos os itens: 

a) I e II. 

b) II e III. 

c) I e III. 

d) Apenas o item II. 

e) Todos os itens estão corretos. 

25. Sobre o Regimento Interno do TST, é 

incorreto afirmar: 

a) O Presidente do Tribunal poderá, em caso de 

urgência, e quando inviável a imediata reunião 

do Órgão Especial, independente de referendo 

deste, convocar Desembargador do Trabalho, 

para a substituição de Ministro afastado.  

b) Na sessão do Órgão Especial que decidir a 

convocação, os Ministros deverão ter cópias das 

nominatas dos Desembargadores que compõem 

os Tribunais Regionais do Trabalho, para 

orientarem-se na escolha.  

c) Excepcionalmente, poderá o Tribunal Superior 

do Trabalho convocar Desembargadores do 

Trabalho para atuarem, temporariamente, em 

suas Turmas.  

d) Durante o período de férias, o Presidente do 

Tribunal, ou o seu substituto, poderá convocar, 

com antecedência de quarenta e oito horas, 

sessão extraordinária para julgamento de ações 

de dissídio coletivo, mandado de segurança e 

ação declaratória alusiva a greve e que 

requeiram apreciação urgente.  

e) O processo administrativo de aposentadoria 

compulsória de Ministro da Corte deverá ser 

iniciado trinta dias antes que esse complete os 

setenta anos, para que a publicação possa se dar 

na data da jubilação. 
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26. A associação Sangue Azul, por meio das 

redes sociais, fez uma grande convocação 

para que fosse realizada, no domingo, 

manifestação na praça pública do Município 

ZXY. 

As autoridades municipais foram 

previamente avisadas, mas informaram o 

Presidente da Associação Sangue Azul que 

a manifestação não seria autorizada, uma 

vez que tem uma finalidade ilícita, qual seja 

a de defender a legalização das drogas.  

Diante da situação apresentada, assinale a 

alternativa correta: 

a) Segundo o STF, a defesa da legalização das 

drogas em espaços públicos é incompatível com 

o direito de reunião e com a liberdade de 

expressão.  

b) Diante da negativa das autoridades 

municipais, a associação Sangue Azul poderá 

impetrar mandado de segurança, a fim de 

assegurar o direito líquido e certo à liberdade de 

reunião. O prazo decadencial para que seja 

impetrado o mandado de segurança é de 120 

dias.  

c) O direito de reunião depende de prévio aviso 

à autoridade pública, podendo, inclusive, frustrar 

outra reunião já convocada para o mesmo local.  

d) O direito de reunião em espaços públicos é 

incondicionado. 

e) A negativa das autoridades municipais foi 

plenamente compatível com os ditames 

constitucionais, já que a liberdade de reunião 

não é absoluta, cedendo quando em conflito com 

outro valor socialmente mais relevante.  

27. Sobre os direitos sociais dos 

trabalhadores na Constituição Federal e na 

jurisprudência do STF, é correto afirmar: 

a) O prazo para a licença-gestante pode ser 

superior ao da licença-adotante, uma vez que a 

maternidade biológica gera um ônus físico maior 

para a mãe do que a adoção.  

b) É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa 

causa do empregado eleito para cargo de direção 

de comissões internas de prevenção de 

acidentes (CIPA), desde o registro de sua 

candidatura até um ano após o final de seu 

mandato.  

c) Viola a Constituição o estabelecimento de 

remuneração inferior ao salário mínimo para as 

praças prestadoras de serviço militar inicial. 

d) As negociações coletivas de trabalho podem 

dispensar o pagamento de FGTS (Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço). 

e) O art. 7º, XI, CF/88, estabelece que é direito 

social dos trabalhadores “a participação nos 

lucros, ou resultados, desvinculada da 

remuneração, e, excepcionalmente, participação 

na gestão da empresa, conforme definido em 

lei”. Trata-se de norma de eficácia contida.  

28. Lei estadual, de iniciativa parlamentar, 

estabeleceu que as empresas que 

patrocinarem bolsas de estudo em curso 

superior para professores poderão, em 

contrapartida, exigir dos beneficiários que 

lhes prestem serviço para a implementação 

de projetos de alfabetização ou de 

aperfeiçoamento de seus empregados, bem 

como outras atividades compatíveis com a 

sua formação profissional. 

À luz da situação apresentada, assinale a 

alternativa correta. 

a) A lei estadual é inconstitucional, uma vez que 

invade competência privativa da União.  

b) A lei estadual padece de inconstitucionalidade 

formal (ou nomodinâmica), já que há vício de 

iniciativa.  

c) A lei estadual é constitucional, não havendo 

que se falar em invasão de competência da 

União, tampouco em vício de iniciativa.  

d) A lei estadual é constitucional, uma vez que é 

competência concorrente da União, Estados e 

Distrito Federal legislar sobre diretrizes e bases 

da educação nacional.  
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e) A lei estadual é inconstitucional, uma vez que 

é competência privativa da União legislar sobre 

diretrizes e bases da educação nacional.  

29. Roberval é servidor público estável, 

admitido no serviço público há mais de 10 

anos. Interessado por política, Roberval 

decide se candidatar a mandato eletivo. 

Entretanto, ainda não sabe muito bem quais 

podem ser as repercussões que sua 

candidatura e eventual eleição poderão ter 

em relação ao seu cargo público efetivo.  

Com o objetivo de sanar suas dúvidas, 

Roberval procura um advogado 

especializado e lhe apresenta alguns 

questionamentos. O advogado, então, faz 

as seguintes afirmações: 

I. Caso Roberval seja eleito para o cargo de 

Prefeito, ele deverá se afastar do cargo efetivo, 

podendo optar pela remuneração.  

II. Caso Roberval seja eleito para o cargo de 

Vereador, ele poderá acumular o cargo efetivo e 

o mandato eletivo, devendo, nesse caso, optar 

pela remuneração.  

III. Caso Roberval não fosse estável, ele 

perderia o cargo público ao ser eleito para o 

mandato de Deputado Federal.  

Assinale a alternativa que corresponde às 

afirmações corretas feitas pelo advogado: 

a) I e II 

b) I e III 

c) II e III 

d) Apenas I 

e) Apenas III 

30. Lei estadual criou cargos em comissão 

para exercer atividades administrativas 

genéricas no Tribunal de Justiça. Em razão 

disso, o CNJ determinou a exoneração de 

todos aqueles que foram nomeados para 

cargos em comissão criados por essa lei 

estadual. 

À luz da situação apresentada, assinale a 

alternativa correta a respeito do CNJ: 

a) O CNJ pode determinar a exoneração dos 

servidores públicos, uma vez que a lei estadual 

é inconstitucional e, portanto, pode ter sua 

aplicação afastada por esse órgão.  

b) O CNJ pode avocar processos disciplinares em 

curso e determinar a remoção, a disponibilidade 

ou a aposentadoria com subsídios ou proventos 

proporcionais ao tempo de serviço e aplicar 

outras sanções administrativas, assegurada 

ampla defesa. No entanto, não tem competência 

para determinar a exoneração de servidores 

públicos.  

c) O CNJ tem competência disciplinar e 

correicional, subsidiária à dos Tribunais de 

Justiça.  

d) O CNJ não pode determinar a exoneração de 

servidores públicos, uma vez que trata-se de 

medida que restringe direitos individuais e que, 

portanto, depende do exercício de função 

jurisdicional para se concretizar.  

e) O CNJ não exerce função jurisdicional, 

cabendo-lhe realizar o controle administrativo e 

financeiro do Poder Judiciário, bem como 

assegurar o cumprimento dos deveres funcionais 

pelos juízes. No exercício dessas atribuições, o 

CNJ pode efetuar o controle abstrato de 

constitucionalidade. 

31. O Tribunal de Contas da União (TCU) é 

órgão independente e autônomo, de 

estatura constitucional, que tem a missão 

de auxiliar o Congresso Nacional no 

controle externo da Administração Pública. 

No exercício de suas competências 

constitucionais, o TCU realizou as seguintes 

ações: 

I. O TCU determinou o afastamento temporário 

de gestor público envolvido em licitação 

fraudulenta. 

II. O TCU determinou a aplicação de multa a 

gestor público que causou dano ao Erário.  

III. O TCU julgou as contas do Presidente da 

República, rejeitando-as e aplicando-lhe a 

sanção de multa. 



  
 
 
 

www.estrategiaconcursos.com.br 10 de 18 

SIMULADO TST 2017 

Analista Judiciário – Área Administrativa 

IV. O TCU sustou contrato administrativo em 

virtude de a licitação que o precedeu ter 

considerado fraudulenta.  

Assinale a alternativa que corresponde às 

ações em que o TCU não extrapolou as suas 

competências constitucionais: 

a) II e IV 

b) I e II 

c) II  

d) III e IV 

e) I e IV 

32. Sobre as competências dos órgãos do 

Poder Judiciário, assinale a alternativa 

correta: 

a) Compete ao STF processar e julgar, 

originariamente, o habeas corpus, o mandado de 

segurança, o habeas data e o mandado de 

injunção decididos em única instância pelos 

Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.  

b) Compete ao CNJ rever, de ofício ou mediante 

provocação, os processos disciplinares de juízes 

e membros de tribunais julgados há mais de um 

ano.  

c) Compete ao STJ processar e julgar, 

originariamente, nos crimes comuns, os 

Governadores dos Estados e do Distrito Federal, 

e, nestes e nos de responsabilidade, os 

desembargadores dos Tribunais de Justiça dos 

Estados e do Distrito Federal, os membros dos 

Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito 

Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos 

Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os 

membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas 

dos Municípios e os do Ministério Público da 

União que oficiem perante tribunais.  

d) Compete ao STJ processar e julgar a 

execução de sentença estrangeira e de carta 

rogatória.  

e) Compete ao STF processar e julgar, 

originariamente, os crimes políticos e os litígios 

envolvendo Estado estrangeiro ou organismo 

internacional, de um lado, e a União, do outro.  

 

33. Manoel, servidor público e chefe de 

determinada repartição, emitiu certidão de 

tempo de serviço a seu subordinado, o 

servidor Pedro. Passados alguns dias da 

prática do ato administrativo, Manoel 

decide revogá-lo por razões de 

conveniência e oportunidade. Cumpre 

salientar que o mencionado ato não 

continha vício de ilegalidade. A propósito 

dos fatos narrados, a revogação está  

a) incorreta, pois somente caberia tal instituto 

se feito pela autoridade máxima do órgão ou 

entidade a que pertence Manoel.  

b) incorreta, pois somente caberia tal instituto 

se houvesse a concordância do servidor Pedro.  

c) correta.  

d) incorreta, porque o instituto adequado ao 

caso é a anulação.  

e) incorreta, porque certidão é ato 

administrativo que não comporta tal instituto. 

34. O Tribunal Superior do Trabalho 

pretende contratar empresa de engenharia 

para a elaboração do projeto básico da obra 

de reforma da sua sede. Cumpre salientar 

que o projeto não deverá possuir 

características especiais, mas sua 

elaboração foi orçada pelo Tribunal em R$ 

1.800.000,00. Nesse caso, conforme 

preceitua a Lei nº 8.666/1993, a licitação é  

a) dispensável.  

b) obrigatória, devendo preferencialmente ser 

adotada a modalidade concorrência.  

c) obrigatória, devendo preferencialmente ser 

adotada a modalidade concurso.  

d) inexigível.  

e) obrigatória, devendo preferencialmente ser 

adotada a modalidade tomada de preços. 

35. Quanto à atuação funcional, os órgãos 

públicos podem ser classificados em 

singulares, também denominados de 

unipessoais, e colegiados, também 
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chamados de pluripessoais. Acerca do 

tema, considere: 

I. Suas decisões dependem da atuação isolada 

de um único agente. 

II. Podem ser compostos por diversos agentes. 

III. Como exemplo de tais órgãos, pode-se 

mencionar a Presidência da República.  

IV. Como exemplo de tais órgãos, pode-se 

mencionar o Tribunal Superior do Trabalho. 

No que concerne às características e 

exemplos de órgãos singulares ou 

unipessoais, está correto o que se afirma 

APENAS em  

a) I, e III.  

b)  I e IV.  

c) I, II e III.  

d) II e III.  

e) I. 

36. Considere a seguinte situação 

hipotética: em determinado Município 

brasileiro houve grandes deslizamentos de 

terras provocados por fortes chuvas na 

região, causando o soterramento de casas e 

pessoas. O ente público foi condenado a 

indenizar as vítimas, em razão da ausência 

de sistema de captação de águas pluviais 

que, caso existisse, teria evitado o ocorrido. 

Nesse caso, a condenação está 

a) correta, tratando-se de típico exemplo da 

responsabilidade disjuntiva do Estado. 

b) incorreta, por ser hipótese de exclusão da 

responsabilidade em decorrência de fator da 

natureza. 

c) correta, no entanto, a responsabilidade 

estatal, no caso, deve ser repartida com a da 

vítima. 

d) correta, haja vista a omissão estatal, 

aplicando-se a teoria da culpa do serviço público. 

e) incorreta, haja vista que o Estado somente 

responde objetivamente, e, no caso narrado, não 

se aplica tal modalidade de responsabilidade. 

37. Considere:  

I. A Administração pública não pode, no 

exercício do poder de polícia, utilizar-se de meios 

diretos de coação, sob pena de afronta ao 

princípio da proporcionalidade.  

II. O objeto da medida de polícia, isto é, o meio 

de ação, sofre limitações, mesmo quando a lei 

lhe dá várias alternativas possíveis.  

III. A impossibilidade de licenciamento de 

veículo enquanto não pagas as multas de 

trânsito corresponde a exemplo da utilização de 

meios indiretos de coação, absolutamente válido 

no exercício do poder de polícia.  

Está correto o que consta em  

a) I, II e III. 

b) II e III, apenas. 

c) I e III, apenas. 

d) I, apenas. 

e) II, apenas. 

38. Considere a seguinte situação 

hipotética: Beatriz, servidora pública do 

Tribunal Superior do Trabalho, está sendo 

processada pela prática de ato ímprobo que 

importa enriquecimento ilícito. Cumpre 

salientar que o Ministério Público Federal, 

na petição inicial da ação de improbidade, 

afastou a ocorrência de prejuízo ao erário. 

Nos termos da Lei n°  8.429/1992,  

a) a medida de indisponibilidade de bens não é 

cabível, tendo em vista a modalidade de ato 

ímprobo praticado e a inexistência de prejuízo ao 

erário.  

b) na hipótese de falecimento de Beatriz, seu 

sucessor estará sujeito às cominações da Lei de 

Improbidade Administrativa, que, 

excepcionalmente, poderá ultrapassar o valor da 

herança.  

c) a medida de indisponibilidade de bens é 

cabível, no entanto, recairá somente sobre o 
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acréscimo patrimonial resultante do 

enriquecimento ilícito.  

d) Beatriz é parte ilegítima para figurar no pólo 

passivo da ação de improbidade, por não figurar 

no rol de agentes públicos sujeitos às sanções da 

Lei de Improbidade Administrativa.  

e) na hipótese de falecimento de Beatriz, seu 

sucessor não responderá por qualquer sanção, 

tendo em vista a modalidade de ato ímprobo 

praticado. 

39. Considere: 

I. No inquérito administrativo, o princípio do 

contraditório é mitigado, justamente para que se 

possam cumprir as exigências e análises 

pertinentes a esta fase processual. 

II. Na hipótese de o relatório da sindicância 

concluir que a infração está capitulada como 

ilícito penal, a autoridade competente 

encaminhará cópia dos autos ao Ministério 

Público, devendo, obrigatoriamente, suspender a 

instauração do processo disciplinar até que se 

que decida o feito no âmbito criminal. 

III. Durante o inquérito, havendo mais de um 

acusado, eles serão ouvidos conjuntamente, de 

modo a garantir a observância da economia 

processual e evitar dúvidas ou contradições que 

possam surgir em decorrência dos depoimentos. 

IV. Considerar-se-á revel o indiciado que, 

regularmente citado, não apresentar defesa no 

prazo legal. A revelia será declarada, por termo, 

nos autos do processo e devolverá o prazo para 

a defesa. 

No que concerne ao processo disciplinar, 

especialmente à fase do inquérito, de 

acordo com a Lei no 8.112/1190, está 

correto o que se afirma APENAS em 

a) II, III e IV. 

b) II e III. 

c) I e II. 

d) I e IV. 

e) IV. 

 

 

40. Sobre as fontes e princípios de Direito 

do Trabalho, julgue os itens abaixo: 

I. Pode-se dizer que a utilização do critério 

hierárquico para interpretação de normas 

trabalhistas é flexibilizada em virtude do 

princípio da norma mais favorável. Entretanto, 

quando há norma estatal proibitiva o critério 

hierárquico deve prevalecer. 

II. São fontes formais do Direito do Trabalho: 

leis, decretos, sentenças normativas, 

convenções e acordos coletivos do trabalho, 

laudos arbitrais e usos e costumes. 

III. Diferentemente das Convenções Coletivas 

de Trabalho, os Acordos Coletivos representam 

fontes materiais do Direito do Trabalho, já que 

as empresas não necessitam aderi-los. 

Estão corretos APENAS os itens: 

a) I e II. 

b) I. 

c) II. 

d) III. 

e) II e III. 

41. Acerca dos princípios que norteiam o 

Direito do Trabalho, marque a alternativa 

INCORRETA:  

a) o princípio do in dubio pro operario favorece 

o empregado na interpretação de norma jurídica 

com mais de uma interpretação válida, não o 

socorrendo, porém, no campo probatório. 

b) o princípio protetor surgiu para atenuar o 

desequilíbrio existente entre o detentor do 

capital e o detentor do trabalho. 

c) segundo o princípio da norma mais favorável, 

deve-se aplicar ao caso concreto, havendo mais 

de uma norma em vigor regendo o mesmo 

assunto, a que seja mais favorável ao 

empregado. 

d) em decorrência da primazia da realidade, as 

cláusulas regulamentares que revoguem 
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vantagens deferidas anteriormente só atingirão 

os trabalhadores admitidos após a revogação do 

regulamento. 

e) o princípio da intangibilidade salarial, com 

estatura constitucional, protege o salário 

nominal do empregado. 

42. Julgue os itens abaixo acerca das 

hipóteses ensejadoras da demissão por 

justa causa: 

I. Constitui justa causa para rescisão do contrato 

de trabalho pelo empregador o cometimento de 

improbidade, como, por exemplo, a falsificação 

de atestado médico ou o furto de material de 

escritório do empregador. 

II. Constitui justa causa para rescisão do 

contrato de trabalho pelo empregador a 

condenação criminal do empregado, passada ou 

não em julgado, caso não tenha havido 

suspensão da execução da pena. 

III. Constitui justa causa para rescisão do 

contrato de trabalho pelo empregador a prisão 

provisória do empregado. 

Estão corretos APENAS os itens: 

a) II e III. 

b) I. 

c) I e III. 

d) II. 

e) I, II e III. 

43. Na usina de álcool “Boa Cana S.A.”, 

situada em local de difícil acesso, quatro 

colegas de trabalho, João, Pedro, José e 

Marcos, se organizam para se deslocarem 

ao trabalho, todos os dias, rateando os 

custos, no carro de José, o qual foi 

adquirido do proprietário da usina.  

Considerando que o local não é servido por 

transporte público, pode-se dizer que: 

a) o empregador deverá considerar as horas in 

itinere desses quatro empregados para fins de 

cálculo da remuneração. 

b) o empregador não estará obrigado a 

remunerar o período de tempo despendido no 

trajeto para o trabalho. 

c) o empregador deverá remunerar como horas 

in itinere apenas de José. 

d) o empregador deverá remunerar como horas 

in itinere apenas João, Pedro e Marcos. 

e) por meio de acordo com o sindicato da 

categoria profissional, a usina pode abster-se de 

remunerar o tempo de trajeto. 

44. Em relação ao contrato de trabalho 

doméstico, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

a) É facultado às partes, mediante acordo 

escrito, estabelecer regime de trabalho de 12 

horas seguidas por 36 horas ininterruptas de 

descanso. 

b) Considera-se trabalho em regime de tempo 

parcial aquele cuja duração não exceda 25 horas 

semanais 

c) É considerado empregado doméstico o 

trabalhador que presta serviços de forma 

contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de 

finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no 

âmbito residencial destas, por 3 dias ou mais por 

semana. 

d) É obrigatória a concessão de intervalo 

intrajornada de 1 a 2 horas, admitindo-se, 

todavia, sua redução a 30 minutos, mediante 

prévio acordo escrito entre as partes. 

e) É facultado ao empregado doméstico viajar 

com seu empregador prestando-lhe serviços. 

Neste caso, a remuneração-hora do serviço em 

viagem será, no mínimo, 20% superior ao valor 

do salário-hora normal. 

45. Artêmis foi contratado em 2/6/2017 

como empregado da empresa Sem Faísca 

Ltda., na função de eletricista, mediante 

contrato de experiência. Em relação a esta 

situação, marque a alternativa correta: 

a) como seu contrato é por prazo determinado, 

Artêmis não terá direito a adicional de 

periculosidade. 
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b) Artêmis tem direito a adicional de 

periculosidade incidente exclusivamente sobre o 

salário básico. 

c) Artêmis passará a ter direito a adicional de 

periculosidade caso mantido seu contrato por 

período superior a 90 dias. 

d) Artêmis tem direito a adicional de 

periculosidade calculado sobre a totalidade das 

parcelas de natureza salarial. 

e) Artêmis tem direito a adicional de 

insalubridade. 

46. Julgue os itens abaixo: 

I. O TST tem entendido inválida a pré-

contratação de horas extras. 

II. No cálculo do repouso semanal remunerado, 

o empregador deve computar as horas extras 

habitualmente prestadas. 

III. A gorjeta não tem natureza salarial, mas 

integra a remuneração do empregado. 

Estão corretos APENAS os itens: 

a) I e III. 

b) I e II. 

c) II e III. 

d) III. 

e) I, II e III. 

47. Em relação à negociação coletiva, 

julgue os itens abaixo: 

I. As normas definidas por meio de Convenção 

Coletiva do Trabalho abrangem toda a base 

territorial das categorias profissional e 

econômica representadas pelos sindicatos 

pactuantes.   

II. O Acordo Coletivo do Trabalho terá aplicação 

apenas nas empresas que figuraram como polo 

subjetivo. 

III. Não é válido acordo de compensação de 

jornada em atividade insalubre, ainda que 

estipulado em norma coletiva, sem a necessária 

inspeção prévia e permissão da autoridade 

competente. 

IV. Não é válida a cláusula de acordo ou 

convenção coletiva de trabalho fixando o 

adicional de periculosidade em percentual 

inferior ao estabelecido em lei e proporcional ao 

tempo de exposição ao risco. 

Estão corretos APENAS os itens: 

a) I, II e III. 

b) III e IV. 

c) II, III e IV. 

d) I, III e IV. 

e) I, II, III e IV. 

 

48. O processo administrativo neoclássico é 

composto pelas funções de planejamento, 

organização, direção e controle. Marque a 

alternativa correta sobre este assunto. 

a) O planejamento é, das funções do processo 

administrativo, aquela que pode ser dividida em 

níveis. 

b) Apesar de se considerar a existência de uma 

sequência de funções com a precedência do 

planejamento, as mesmas costumam acontecer 

concomitantemente na organização. 

c) O processo administrativo e o ciclo PDCA são 

ferramentas que servem ao mesmo propósito 

nas organizações. 

d) A função organização diz respeito à 

verificação sobre o que foi planejado.  

e) A função direção é aquela na qual o 

administrador toma decisões sobre o caminho a 

ser percorrido pela organização e seus membros. 

49. São exemplos de comunicação não 

verbal: 

a) Placas de sinalização, memorandos, e-mails. 

b) Vídeos explicativos, símbolos materiais e 

esquemas de cores em apresentações. 
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c) Esquemas de cores em apresentações, 

memorandos e placas de sinalização. 

d) Placas de sinalização, e-mails e um sorriso.  

e) um sorriso, um abraço e placas de 

sinalização. 

50. Sobre estruturas organizacionais, 

considere: 

I. Departamentalização é a divisão do trabalho. 

II. Amplitude de controle e cadeia escalar são 

diretamente proporcionais. 

III. A Estrutura Matricial supera o princípio da 

unidade de comando.  

a) I e II estão corretas. 

b) II e III estão erradas. 

c) I e III estão corretas. 

d) I e II estão erradas. 

e) I, II e III estão corretas. 

51. Analise as alternativas seguintes sobre 

planejamento e gestão estratégica: 

I. Planejamento e gestão estratégica são 

sinônimos. 

II. O estabelecimento da missão é o que busca 

estatuir a razão de existir da organização, 

estando ligada aos impactos esperados de sua 

atividade. 

III. A visão representa o negócio da 

organização, sua área de atuação. 

a) I e II estão erradas. 

b) II e III estão corretas. 

c) I e III estão erradas. 

d) I e II estão corretas. 

e) I, II e III estão erradas. 

 

52. Sobre algumas das principais 

ferramentas utilizadas no planejamento e 

gestão estratégica, julgue os itens a seguir: 

I. Enquanto Forças e Fraquezas são elementos 

internos da análise SWOT, Oportunidades e 

Ameaças são elementos externos. 

II. O BSC apresenta-se em quatro perspectivas 

adaptáveis, originalmente nesta ordem: 

financeira, processos internos, clientes, e 

aprendizado e crescimento. 

III. O BSC e a análise SWOT podem ser 

utilizados em conjunto já que cumprem 

propósitos específicos distintos no planejamento 

e gestão estratégica. 

a) I e II estão corretas. 

b) II e III estão erradas. 

c) I e III estão corretas. 

d) I e II estão erradas. 

e) I, II e III estão corretas. 

53. Marque a alternativa errada, tendo 

como base o Guia para Medição do 

Desempenho do Gespública: 

a) Eficiência, Eficácia e Efetividade são 

possibilidades de medição de resultados 

organizacionais. 

b) Eficiência representa o modo correto de agir, 

conforme aquilo que foi estabelecido em plano, 

considerando recursos e produtos do processo 

organizacional. 

c) A efetividade é uma dimensão de mensuração 

mais difícil do que as demais. 

d) A medição dos resultados organizacionais 

pode ser feita por meio da excelência e 

execução. 

e) A economicidade é uma medida de esforço 

organizacional. 

54. Sobre projetos e processos, marque a 

alternativa correta: 

a) Processos são esforços temporários para 

obtenção de resultados exclusivos. 
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b) Os projetos geram resultados únicos, mas os 

processos geram resultados corriqueiros. 

c) Projetos são atividades corriqueiras que 

geram resultados comuns para a organização. 

d) Uma importante metodologia para o 

gerenciamento de projetos é o Guia PMBOK, que 

aponta caminhos e técnicas específicas para 

gerar bons resultados no gerenciamento de 

projetos. 

e) O gerenciamento de processos se utiliza do 

gráfico PERT (Process Evaluation and Review 

Technique) para medir o tempo de execução de 

cada atividade, calculando o caminho crítico de 

um processo. 

55. Com base no conhecimento sobre 

administração e suas ferramentas, marque 

a alternativa errada. 

a) O Ciclo PDCA apresenta as funções do 

processo administrativo: Plan, Do, Check, Act. 

b) O Brainstorming é uma técnica voltada para 

geração de ideias em quantidade, em detrimento 

da qualidade. 

c) A matriz GUT permite a análise de prioridades 

a serem resolvidas. 

d) Fluxogramas são ferramentas de desenho e 

reporte de processos que apresentam 

informações sobre suas atividades, decisões, 

responsáveis, entre outras. 

e) A análise de Pareto é uma ferramenta voltada 

para a priorização de alternativas. 

 

56. Assinale a alternativa correta em 

relação ao princípio orçamentário da 

exclusividade. 

a) O princípio da exclusividade tem o objetivo de 

ampliar o conteúdo da Lei Orçamentária. 

b) Uma das exceções ao princípio da 

exclusividade possibilita uma margem de 

flexibilidade ao Poder Executivo para a realização 

de alterações orçamentárias. 

c) O princípio da exclusividade surgiu para 

permitir que o orçamento fosse utilizado para 

aprovação de matérias sem pertinência com o 

conteúdo orçamentário, em virtude da 

celeridade do seu processo.  

d) O princípio da exclusividade permite a 

inclusão na LOA de autorização para a realização 

de operações de crédito, exceto por antecipação 

de receita orçamentária. 

e) A lei orçamentária anual não conterá 

dispositivo estranho à previsão da receita e à 

fixação da despesa, não se incluindo na proibição 

a autorização para abertura de créditos especiais 

e contratação de operações de crédito, ainda que 

por antecipação de receita, nos termos da lei. 

57. Não são considerados recursos para a 

abertura de créditos adicionais, de acordo 

com a Lei 4.320/1964: 

a) o superávit patrimonial apurado em balanço 

financeiro do exercício anterior. 

b) os provenientes de excesso de arrecadação. 

c) os resultantes de anulação parcial de créditos 

adicionais, autorizados em Lei. 

d) os resultantes de anulação total de dotações 

orçamentárias. 

e) o produto de operações de crédito 

autorizadas, em forma que juridicamente 

possibilite ao poder executivo realizá-las. 

58. Assinale a alternativa correta em 

relação aos prazos do ciclo orçamentário: 

a) Atualmente, na esfera federal, o prazo para o 

envio do plano plurianual do Poder Executivo ao 

Poder Legislativo está na Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

b) O prazo de encaminhamento corresponde à 

data limite para o Legislativo enviar ao Executivo 

os projetos dos instrumentos de planejamento. 

Já o prazo de devolução corresponde à data 

limite para o Poder Executivo retornar os 

projetos para a sanção. 

c) O projeto do plano plurianual, para vigência 

até o final do mandato presidencial subsequente, 

será encaminhado até quatro meses antes do 

encerramento do primeiro exercício financeiro e 
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devolvido para sanção até o encerramento da 

sessão legislativa. 

d) O projeto de lei diretrizes orçamentárias da 

União será encaminhado até oito meses e meio 

antes do encerramento do exercício financeiro e 

devolvido para sanção até o encerramento da 

sessão legislativa. 

e) O projeto de lei orçamentária anual da União 

será encaminhado até quatro meses antes do 

encerramento do exercício financeiro e devolvido 

para sanção até o encerramento da sessão 

legislativa. 

59. Assinale a alternativa incorreta em 

relação à classificação por natureza da 

receita. 

a) Nas classificações orçamentárias, as receitas 

tributárias incluem impostos, taxas e 

contribuições de melhorias. Já as demais 

contribuições são classificadas na origem 

receitas de contribuições. 

b) As receitas decorrentes de operações de 

crédito são classificadas como receitas de 

capital. 

c) As receitas decorrentes de aluguéis, de 

dividendos e de arrendamentos são classificadas 

como receitas correntes de prestação de 

serviços. 

d) O recebimento do principal de empréstimos 

concedidos é receita de capital classificada como 

amortização de empréstimos. 

e) As receitas industriais e agropecuárias são 

receitas correntes.  

60. De acordo com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, a despesa total 

com pessoal, em cada período de apuração, 

no âmbito da União e do Poder Judiciário 

Federal, não poderá exceder os percentuais 

da receita corrente líquida, a seguir 

discriminados: 

a) União: 50%, Judiciário: 6%. 

b) União: 50%, Judiciário: 3%. 

c) União: 60%, Judiciário: 6%. 

d) União: 60%, Judiciário: 3%. 

e) A LRF não definiu limites percentuais para as 

despesas com pessoal. 

 

61. Assinale a alternativa correta sobre os 

processos de gestão de pessoas. 

a) Os processos de gestão de pessoas incluem 

agregar, aplicar e recompensar pessoas. 

b) A tomada de decisões sobre os processos de 

recompensar pessoas envolvem aspectos ligados 

à aplicação de pessoas. 

c) O desenvolvimento de pessoas inclui a 

remuneração das pessoas ao longo do tempo. 

d) Manter e monitorar pessoas são os processos 

menos relevantes da gestão de pessoas. 

e) Educação corporativa é um conjunto de 

atividades que faz parte do processo de aplicar 

pessoas. 

62. A respeito da gestão de pessoas, 

considere: 

I. Os objetivos organizacionais devem ser 

traduzidos em objetivos de gestão de pessoas, e 

não o contrário. 

II. A moderna gestão de pessoas considera o ser 

humano como parceiro da organização, e não 

como mera força de trabalho. 

III. O departamento de relações industriais é a 

estrutura que representa a organização frente a 

outras indústrias. 

a) Apenas I está correta. 

b) I e III estão erradas. 

c) Apenas II está correta. 

d) II e III estão certas. 

e) Apenas III está errada. 

63. Marque a alternativa errada, 

considerando o moderno conhecimento 

sobre gestão e avaliação de desempenho. 
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a) O método de avaliação em rede é o mais 

completo. 

b) Dentre os métodos tradicionais, o método da 

pesquisa de campo apresenta a vantagem de 

considerar o princípio da responsabilidade de 

linha e função de staff. 

c) Efeito halo é um erro decorrente da 

generalização de uma determinada característica 

do avaliador. 

d) O método das escalas gráficas consiste numa 

tabela de dupla entrada com critérios de 

avaliação e padrões avaliativos. 

e) A checklist é a técnica de avaliação de 

desempenho que busca retirar a objetividade da 

escala gráfica. 

64. O clima organizacional 

a) é relativamente estável no tempo. 

b) gera impacto no comportamento, assim como 

a cultura. 

c) pode ser definido como o conjunto de 

percepções, de ênfase afetiva e cognitiva, que os 

funcionários possuem sobre o ambiente de 

trabalho na organização. 

d) não inclui aspectos ligados à comunicação, 

percepções, integração e ética. 

e) é a base para o surgimento da cultura 

organizacional. 

65. O modelo de mudança de Lewin: 

a) possui 5 etapas. 

b) possui 3 etapas. 

c) uma das etapas é chamada de “consolidação”. 

d) não considera aspectos ligados à transição de 

uma situação para outra. 

e) possui 7 etapas. 
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