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TEXTO I 

(Sex, 16 Jun 2017 15:30:00) 

Um entregador que subtraiu cinco latinhas de 

refrigerante de uma distribuidora de bebidas não 

conseguiu reverter sua dispensa por justa causa 

aplicada em razão de ato de improbidade. A 

decisão da Oitava Turma do Tribunal Superior do 

Trabalho autorizou a aplicação da dispensa 

prevista no artigo 482, alínea “a”, da CLT, por 

quebra de confiança na relação de trabalho 

diante do mau procedimento do trabalhador. 

Na reclamação trabalhista apresentada contra a 

Spal Indústria Brasileira de Bebidas S.A., o 

entregador disse que colocou as latinhas dentro 

de uma bolsa para consumir após o expediente 

fora da distribuidora. Quando estava saindo, foi 

abordado por um segurança e pelo supervisor 

que o acusaram de roubo e o dispensaram por 

justa causa. Para ele, a despedida por falta 

grave, amparada na tese de improbidade, 

somente poderia ser reconhecida na hipótese de 

gradação de pena. Logo, haveria a necessidade 

de se aplicar antes advertência e suspensão. 

Contra o pedido de mudança da modalidade de 

dispensa, a distribuidora afirmou que a punição 

se deu após a apuração dos fatos e do retorno 

do entregador ao trabalho, depois de faltar cinco 

dias seguidos sem justificativa. A Spal ainda 

disse que as bebidas em questão somente 

poderiam ter sido consumidas dentro da própria 

empresa. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região 

(PR) decidiu manter a justa causa aplicada na 

primeira instância. De acordo com o TRT, ficou 

comprovado pelos depoimentos de testemunhas 

que o trabalhador não tinha intenção de 

consumir os refrigerantes dentro do outro prédio 

da empresa, mas sim de subtraí-los.  “Tanto que 

estavam escondidos em sua mochila, embaixo 

de pertences de uso pessoal”. 

Relator do recurso do entregador ao TST, o 

ministro Márcio Eurico Vitral Amaro considerou 

que a relação de emprego não poderia mais 

permanecer. Isso porque o empregado sabia que 

a autorização era apenas para o consumo interno 

dos produtos fabricados, mas, mesmo assim, 

subtraiu uma quantidade e colocou dentro da 

mochila. Para o ministro, no caso, é 

desnecessária a gradação da pena, pois a relação 

de confiança, fundamental à manutenção do 

contrato de emprego, foi interrompida. 

(Dirceu Arcoverde/GS) 

http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/asset_publisher/8
9Dk/content/entregador-que-subtraiu-latinhas-de-

refrigerante-nao-reverte-justa-causa (Acessado em 
17/06/2017) 

1. Depreende-se corretamente do texto que 

a) o entregador foi demitido por justa causa, 

porque foi flagrado praticando ato 

expressamente proibido pela distribuidora de 

bebidas: o consumo de latinhas de refrigerante.  

b) 8 turmas do Tribunal Superior do Trabalho 

foram contra a tese apresentada pelo 

entregador, que, por isso, não conseguiu 

reverter sua dispensa.  

c) a Spal Indústria Brasileira de Bebidas S.A. 

teve decisão favorável, em segunda instância, e 

também no TST, na ação que moveu contra o 

entregador.  

d) O relator do recurso impetrado ao TRT pelo 

funcionário demitido, o ministro Márcio Eurico 

Vitral Amaro entendeu que o contrato de 

trabalho não poderia continuar válido, por ter 

havido quebra de confiança.  

e) a ação do entregador, conforme suporte 

probatório das testemunhas, foi deliberada e 

houve tentativa de ocultação.  

Comentários: 

(a) Incorreta.  Não era proibido consumir as 

bebidas, havia autorização para consumo dentro 

da empresa. Observe:  

A Spal ainda disse que as bebidas em questão 

somente poderiam ter sido consumidas dentro 

da própria empresa. 

Isso porque o empregado sabia que a 

autorização era apenas para o consumo interno 

dos produtos fabricados, mas, mesmo assim, 

subtraiu uma quantidade e colocou dentro da 

mochila. 

A sua demissão foi causada pela ‘subtração’ das 

latinhas, para serem consumidas fora da 

empresa.  

(b) Incorreta. A causa não foi apreciada por oito 

http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/asset_publisher/89Dk/content/entregador-que-subtraiu-latinhas-de-refrigerante-nao-reverte-justa-causa
http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/asset_publisher/89Dk/content/entregador-que-subtraiu-latinhas-de-refrigerante-nao-reverte-justa-causa
http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/asset_publisher/89Dk/content/entregador-que-subtraiu-latinhas-de-refrigerante-nao-reverte-justa-causa


  
 

www.estrategiaconcursos.com.br 2 de 30 

SIMULADO TST 2017 

Técnico Judiciário – Área Administrativa 

turmas, mas sim teve um recurso julgado pela 

Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho.  

A decisão da Oitava Turma do Tribunal Superior 

do Trabalho autorizou a aplicação da dispensa 

prevista no artigo 482, alínea “a”, da CLT, por 

quebra de confiança na relação de trabalho 

diante do mau procedimento do trabalhador. 

(c) Incorreta. A Spal Indústria Brasileira de 

Bebidas S.A. não moveu ação contra o 

trabalhador. Consta no texto que o autor moveu 

uma ação contra a empresa, a fim de reverter 

sua demissão por justa causa.   

(d) Incorreta. O ministro Márcio Eurico Vitral 

Amaro faz parte do TST, não do TRT.  

(e) Exato. Foi deliberada porque foi planejada e 

proposital. Conforme depoimento das 

testemunhas, usado como prova, o entregador 

tentou ocultar as latinhas debaixo de seus 

pertences pessoais para que o furto passasse 

despercebido.  

Gabarito: A 

2. ... mas, mesmo assim, subtraiu uma 

quantidade e colocou dentro da mochila.  

No contexto, a expressão em destaque 

veicula ideia de:  

a) adversidade 

b) concessão 

c) causa 

d) condição 

e) tempo 

Comentários: 

Cuidado, a expressão sublinhada é “mesmo 

assim”, não é o “mas”. O sentido é concessivo, 

equivalente a “ainda assim”, “apesar disso”.  

o empregado sabia que a autorização era apenas 

para o consumo interno dos produtos fabricados, 

mas, apesar disso, subtraiu uma quantidade e 

colocou dentro da mochila. 

Gabarito: B 

3. O pronome “Ele” (2º parágrafo) tem 

papel coesivo anafórico e retoma:  

a) supervisor 

b) segurança 

c) entregador 

d) Tribunal 

e) ministro 

Comentários: 

O segundo parágrafo, ao final, traz a tese de 

defesa do entregador. Ele acredita que a justa 

causa não poderia ser aplicada sem antes haver 

outra penalidade menor. O pronome Ele, 

portanto, se refere a “entregador”. 

Gabarito: C 

4. No contexto, as palavras subtrair (1o 

parágrafo) e reclamação (2º parágrafo) 

adquirem, respectivamente, sentidos 

equivalentes a: 

a) tirar e ofensa 

b) diminuir e processo 

c) furtar e ação 

d) extrair e recurso 

e) apropriar-se e queixa 

Comentários: 

No contexto, “reclamação” é uma ação judicial, 

logo: reclamação trabalhista = ação trabalhista. 

Subtrair tem sentido de furtar, roubar de forma 

silenciosa, sem ninguém perceber. 

Gabarito: C 

5. Atente para os fragmentos abaixo: 

I. Um entregador que subtraiu cinco latinhas de 

refrigerante...  

II. o entregador disse que colocou as latinhas 

dentro de uma bolsa para consumir... 

III. foi abordado por um segurança e pelo 

supervisor que o acusaram de roubo... 



  
 

www.estrategiaconcursos.com.br 3 de 30 

SIMULADO TST 2017 

Técnico Judiciário – Área Administrativa 

A palavra “que” tem valor pronominal em:  

a) somente I. 

b) I e II.  

c) I, II, e III. 

d) II e III.  

e) I e III.  

Comentários: 

Em I, o “que” é pronome relativo e retoma 

‘entregador’. 

Em II, o “que” é conjunção integrante.  

Em III, o “que” pronome relativo e retoma 

‘segurança e supervisor’. 

Gabarito: E 

6. Considere o fragmento abaixo: 

A decisão da Oitava Turma do Tribunal Superior 

do Trabalho autorizou a aplicação da dispensa 

prevista no artigo 482 da CLT. 

Essa oração está corretamente reescrita na 

voz passiva analítica em: 

a) A dispensa prevista no artigo 482 da CLT fora 

autorizada pela decisão da Oitava Turma do 

Tribunal Superior do Trabalho. 

b) A dispensa prevista no artigo 482 da CLT foi 

autorizada pela decisão da Oitava Turma do 

Tribunal Superior do Trabalho. 

c) Autorizou-se a dispensa da aplicação prevista 

no artigo 482 da CLT pela Oitava Turma do 

Tribunal Superior do Trabalho. 

d) A dispensa prevista no artigo 482 da CLT fora 

autorizada pela decisão da Oitava Turma do 

Tribunal Superior do Trabalho. 

e) A dispensa prevista no artigo 482 da CLT 

autorizou-se pela Oitava Turma do Tribunal 

Superior do Trabalho.  

Comentários: 

Na passagem para a voz passiva, o objeto direto 

vai virar sujeito paciente. O sujeito original da 

voz ativa, por sua vez, vira agente da passiva:  

A decisão da Oitava Turma do Tribunal 

Superior do Trabalho autorizou a aplicação 

da dispensa prevista no artigo 482 da CLT. 

A dispensa prevista no artigo 482 da CLT   

foi autorizada pela decisão da Oitava Turma 

do Tribunal Superior do Trabalho. 

Gabarito: B 

7. Considere o fragmento abaixo: 

Quando estava saindo...  

Assinale a alternativa em que o verbo 

sublinhado compartilhe a mesma 

transitividade da forma destacada acima.  

a) Um entregador que subtraiu ... 

b) Logo, haveria a necessidade 

c) o trabalhador não tinha...  

d) a distribuidora afirmou... 

e) a relação de emprego não poderia mais 

permanecer ...  

Comentários: 

O verbo ‘sair’ é intransitivo, assim como o verbo 

permanecer.  

Haver, ter, afirmar e subtrair são todos 

transitivos diretos. 

Gabarito: E 

8. Está inteiramente clara e correta a 

redação deste livre comentário sobre o 

texto; 

a) A tese que é necessário aplicar 

gradativamente penalidades como advertencia e 

suspensão acaba por proteger àquele que tem 

mal procedimento.  

b) Caso fosse reintegrado o funcionário que 

furtou, haveriam muitas ocasiões de 

constrangimento após o fato.  

c) As testemunhas não tem motivo para 

prejudicar o funcionário demitido com seus 

depoimentos imparcialmente.   
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d) Ainda que não fossem significativos os 

prejuízos financeiros causados pela conduta do 

reclamante, a confiança que se faz necessária ao 

bom andamento do pacto laboral sofreu abrupta 

e irreversível ruptura.  

e) O entregador aparentemente escondeu as 

latinhas afim de consumí-las após o expediente.  

Comentários: 

(a) A tese de que é necessário aplicar 

gradativamente penalidades como advertência e 

suspensão acaba por proteger aquele que tem 

mau procedimento.  

(b) Caso fosse reintegrado o funcionário que 

furtou as cinco latinhas, haveria muitas 

ocasiões de constrangimento após o fato.  

(c) As testemunhas não têm motivo para 

prejudicar o funcionário demitido com seus 

depoimentos imparcialmente.   

(d) Ainda que não fossem significativos os 

prejuízos financeiros causados pela conduta do 

reclamante, a confiança que se faz necessária ao 

bom andamento do pacto laboral sofreu abrupta 

e irreversível ruptura.  

(e) O entregador aparentemente escondeu as 

latinhas a fim de consumi-las após o 

expediente.  

Gabarito: D 

9. Atente para as frases abaixo, redigidas a 

partir de trechos do texto. 

I. O entregador recorreu a Justiça do Trabalho 

visando a tutela de seus direitos. 

II. Parece existir uma tendência à demonização 

da demissão por justa causa, mesmo em casos 

de condutas extremamente nocivas àquelas 

empresas. 

III. Certas atitudes relacionadas à má-fé dos 

empregados são simplesmente o exercício do 

direito de demitir, que não é tão protegido 

quanto o direito à férias.  

O sinal de crase está empregado 

corretamente APENAS em.  

a) I 

b) II 

c) III 

d) II e III 

e) I e III 

Comentários: 

I. O entregador recorreu à Justiça do Trabalho 

(recorreu a+a Justiça...) visando à tutela de 

seus direitos. (visar com sentido de almejar é 

VTI: Visando a+ a tutela...) 

II. Parece existir uma tendência à demonização 

da demissão por justa causa, mesmo em casos 

de condutas extremamente nocivas àquelas 

empresas. (correta) 

III. Certas atitudes relacionadas à má-fé dos 

empregados são simplesmente o exercício do 

direito de demitir, que não é tão protegido 

quando o direito à férias. (relacionadas a+a má-

fé; antes de férias não há artigo, então não há 

crase. Se houvesse artigo, a forma seria direito 

“às férias”.) 

Gabarito: B 

TEXTO II 

CNJ Serviço: O que é assédio moral e o que 

fazer? 

Apesar de não ser uma prática nova no mercado 

de trabalho, o assédio moral vem sendo 

amplamente divulgado na última década, e as 

condutas de empregadores que resultam em 

humilhação e assédio psicológico passaram a 

figurar nos processos trabalhistas com mais 

recorrência. O assédio moral pode ser 

configurado em qualquer nível hierárquico e 

ocorre de forma intencional e frequente. Neste 

CNJ Serviço, procuramos esclarecer como 

costuma se caracterizar o assédio moral, suas 

consequências e o que fazer a respeito. 

Conceito – Entende-se por assédio moral toda 

conduta abusiva, a exemplo de gestos, palavras 

e atitudes que se repitam de forma sistemática, 

atingindo a dignidade ou integridade psíquica ou 

física de um trabalhador. Na maioria das vezes, 

há constantes ameaças ao emprego e o 

ambiente de trabalho é degradado. No entanto, 

o assédio moral não é sinônimo de humilhação 

e, para ser configurado, é necessário que se 
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prove que a conduta desumana e antiética do 

empregador tenha sido realizada com 

frequência, de forma sistemática. Dessa forma, 

uma desavença esporádica no ambiente de 

trabalho não caracteriza assédio moral. 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84036-cnj-servico-o-
que-e-assedio-moral-e-o-que-fazer (acessado em 

18/06/2017) 

10. Entende-se corretamente do trecho 

acima transcrito: 

I. O assédio moral será configurado por conduta 

abusiva no ambiente de trabalho, que cause 

danos e sofrimento psíquico, ainda que limitada 

a um episódio.  

II. O assédio moral, tendência recente do 

mercado de trabalho ultracompetitivo, não 

depende da superioridade hierárquica do 

agressor.  

III. A comprovação do assédio é condicionada 

ao caráter habitual e proposital da conduta 

abusiva.  

a) I 

b) II 

c) III 

d) II e III 

e) I e III 

Comentários: 

I. O assédio moral é algo frequente e intencional. 

Desavenças esporádicas não o configuram.  

II. O assédio moral não é uma tendência recente, 

não é uma prática nova, embora tenha se 

tornado mais comum nas ações trabalhistas.  

III. Exato. A comprovação do assédio é 

condicionada ao caráter habitual e proposital da 

conduta abusiva.  

Gabarito: C 

11. Sobre a pontuação do texto acima, 

marque a alternativa incorreta. 

a) A vírgula após “trabalho” foi utilizada para 

marcar uma oração adverbial concessiva que 

está anteposta à oração principal. (1º parágrafo) 

b) A vírgula após “década” foi utilizada para 

separar orações coordenadas aditivas com 

sujeitos diferentes. Sua retirada não causaria 

erro gramatical. (1º parágrafo) 

c) A vírgula após “Serviço” foi utilizada para 

marcar uma oração adverbial anteposta à oração 

principal. (1º parágrafo) 

d) As vírgulas antes e após “configurado” isolam 

uma oração intercalada. (2º parágrafo) 

e) Com os devidos ajustes, o ponto final após 

“degradado” poderia ser substituído por ponto e 

vírgula. (2º parágrafo)  

Comentários: 

A vírgula após “Serviço” foi utilizada para marcar 

um adjunto adverbial. Contudo, não se trata de 

uma oração, pois não há verbo. 

Gabarito: C 

12. Observe o contexto do fragmento 

abaixo:  

Apesar de não ser uma prática nova no mercado 

de trabalho, o assédio moral vem sendo 

amplamente divulgado na última década 

O emprego da forma verbal sublinhada 

indica:  

a) ação em processo, iniciada no presente 

b) fato pontual no presente 

c) ação que se iniciou no passado e perdura no 

presente, podendo ser substituída pela forma 

“tem sido”.  

d) ação concluída no presente imediato 

e) hipótese que se concretizou num passado 

recente 

Comentários: 

A forma “vem sendo” indica ação contínua no 

presente. Contudo, há um marco temporal 

indicado no texto: “na última década”. Então, 

essas estruturas, vistas em conjunto no 

contexto, indicam uma ação que se iniciou no 

passado, mas continua no presente. A forma 

verbal ‘tem sido’, no pretérito perfeito composto 

do indicativo, poderia ser inserida no texto, 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84036-cnj-servico-o-que-e-assedio-moral-e-o-que-fazer
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84036-cnj-servico-o-que-e-assedio-moral-e-o-que-fazer
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porque esse tempo indica justamente essa ideia: 

uma ação que se iniciou no passado e se 

prolonga até o presente.  

Gabarito: C 

13. Considere os períodos abaixo:  

Muitos trabalhadores têm ajuizado ações 

judiciais de assédio moral. 

Uma desavença esporádica no ambiente de 

trabalho não caracteriza assédio moral. 

Não adianta conhecer o regulamento, é preciso 

obedecer aos superiores.  

Os termos sublinhados podem ser 

adequadamente substituídos, na ordem 

respectiva, pelas formas indicadas em:  

a) têm ajuizado-as  ── caracteriza-o  ──  

conhecê-lo ── obedecê-los 

b) têm ajuizado-as  ── caracteriza-lhe  ──  

conhecer-lhe ── obedecê-los 

c) têm ajuizado-as  ── caracteriza-o  ──  

conhecer a ele ── obedecê-los 

d) as tem ajuizado   ── o caracteriza  ──  

conhecê-lo ── obedecer-lhes 

e) as tem ajuizado   ── o caracteriza  ──  

conhecê-lo ── obedecê-los 

Comentários: 

Não é permitido usar ênclise (pronome após o 

verbo) depois de particípios. Dessa forma, 

riscaríamos A, B e C.  

A palavra “não” é atrativa, então teremos 

próclise obrigatória: não o caracteriza. Conhecer 

é transitivo direto, então teremos: conhece-lo.  

Obedecer é transitivo indireto, então termos: 

obedecer-lhes.  

Gabarito: D 

14. A forma verbal empregada 

corretamente está na frase: 

a) Verificam-se a tendência de problemas 

emocionais e físicos após eventos traumáticos no 

ambiente de trabalho.  

b) Dedica-se ao trabalho, praticamente 14 horas 

por dia, sem descanso, nem nos fins de semana, 

os advogados trabalhistas.  

c) Traumatiza-se facilmente pelo o assédio e a 

pressão do ambiente de trabalho 

ultracompetitivo os adolescentes recém-

admitidos.  

d) Poderia eles dizerem atrocidades às colegas 

sem qualquer tipo de confrontação pelo assédio 

frequente.  

e) Veiculam-se, modernamente, numerosas 

notícias e informações sobre a proteção da saúde 

psíquica no ambiente de trabalho.  

Comentários: 

Na voz passiva, o sujeito paciente concorda 

normalmente com o sujeito.  

a) Verifica-se a tendência.  

b) Os advogados dedicam-se 

c) Os adolescentes traumatizam-se 

d) Eles poderiam dizer 

e) Numerosas notícias veiculam-se (são 

veiculadas) 

Gabarito: E 

15. Aqueles que não se________(dispor) 

a estudar muito hoje, quando a 

prova______(vir) e eles _______(ver) que 

não______(ter) mais chance, _____ 

(desejar) ter sido mais dedicados.  

Para preencherem adequadamente as 

lacunas da frase acima, os verbos indicados 

entre parênteses deverão flexionar-se na 

seguinte sequência:  

a) disporem - vier - verem – têm - desejarão 

b) disporem - vier - verem – tem - desejarão 

c) dispuzerem - vir- virem – têm - desejarão 

d) dispuserem - vier - virem – têm - desejarão 

e) dispuserem - vir - virem – têm - desejaram 
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Comentários: 

O futuro do subjuntivo do verbo “dispor” é 

“dispuser”, com S: se eles dispuserem de 

recursos, receberemos ajuda. Então, eliminamos 

A, B e C. Disporem é a forma do infinitivo.  

O futuro do subjuntivo do verbo “ver” é “vir”: 

quando vir a imagem, clique nela. No plural, 

teremos “virem”.  

O futuro do subjuntivo do verbo “vir” é “vier”: 

quando vier ao Rio, visite minha casa. 

Então, a sequência será “vier” e “virem” 

Na terceira pessoa do plural, os verbos ter e vir 

trazem acento diferencial: eles têm/vêm. O 

futuro do presente de desejar se grafa: 

“desejarÃO".  

Gabarito: D 

 

16. De acordo com o Estatuto da Pessoa 

com Deficiência (Lei 13.146/2015) assinale 

a alternativa que, corretamente, traz o 

conceito de pessoa com deficiência, 

segundo modelo social, internacionalmente 

adotado. 

a) Pessoa com deficiência é aquela que possui 

impedimento de longo prazo de natureza física, 

que, em interação com barreiras ambientais, 

obstrui sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as 

demais pessoas.   

b) Pessoa com deficiência é aquela que possui 

impedimento de médio ou longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 

o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 

obstrui a participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as 

demais pessoas.   

c) Pessoa com deficiência é aquela que possui 

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.   

d) Pessoa com deficiência é aquela que tem 

impedimento de qualquer natureza, 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.   

e) Pessoa com deficiência é aquela que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial que impeçam ou 

prejudiquem a participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as 

demais pessoas.   

Comentários: 

A alternativa C é a correta e gabarito da questão, 

pois respeita a literalidade do art. 2º do Estatuto 

da Pessoas com Deficiência, que assim 

disciplina: 

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela 
que tem 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.  

Gabarito: C 

17. O Estatuto da Pessoa com Deficiência 

(Lei 13.146/2015) define barreira como 

“qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 

comportamento que limite ou impeça a 

participação social da pessoa, bem como o 

gozo, a fruição e o exercício de seus direitos 

à acessibilidade, à liberdade de movimento 

e de expressão, à comunicação, ao acesso à 

informação, à compreensão, à circulação 

com segurança, entre outros”. Em seguida 

são apresentadas espécies de barreiras. 

Ante o exposto, considere: 

I. Barreiras urbanísticas são aquelas existentes 

nas vias e nos espaços públicos e privados 

abertos ao público ou de uso coletivo. 

II. Barreiras atitudinais são atitudes ou 

comportamentos que impeçam ou prejudiquem 

a participação social da pessoa com deficiência 

em igualdade de condições e oportunidades com 

as demais pessoas. 

III. Barreiras arquitetônicas são aquelas 

existentes nos edifícios públicos e privados. 
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IV. Barreiras nas comunicações e na informação 

são aquelas que dificultam ou impedem o acesso 

da pessoa com deficiência às tecnologias. 

Estão corretos: 

a) apenas os itens I e III. 

b) apenas o item III. 

c) apenas os itens I, II e IV. 

d) apenas os itens I, II e III. 

e) apenas os itens II e IV.  

Comentários: 

Apenas o item IV está incorreto, pois há 

confusão entre barreiras nas comunicações e na 

informação e barreiras tecnológicas. Veja o inc. 

IV do art. 3º da Lei 13.146/2015: 

IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 
comportamento que limite ou impeça a participação 
social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o 
exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade 
de movimento e de expressão, à comunicação, ao 
acesso à informação, à compreensão, à circulação 
com segurança, entre outros, classificadas em: 

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos 
espaços públicos e privados abertos ao público ou de 
uso coletivo; (ITEM I) 

b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios 
públicos e privados; (ITEM III) 

c) barreiras nos transportes: as existentes nos 
sistemas e meios de transportes; 

d) barreiras nas comunicações e na informação: 
qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 
comportamento que dificulte ou impossibilite a 
expressão ou o recebimento de mensagens e de 
informações por intermédio de sistemas de 
comunicação e de tecnologia da informação; 

e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos 
que impeçam ou prejudiquem a participação social da 
pessoa com deficiência em igualdade de condições e 
oportunidades com as demais pessoas; (ITEM II) 

f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou 
impedem o acesso da pessoa com deficiência às 
tecnologias; 

Gabarito: D 

18. Sobre a política de ações afirmativas 

prescrita no Estatuto da Pessoa com 

Deficiência assinale a alternativa correta: 

a) A pessoa com deficiência não está obrigada à 

fruição de benefícios decorrentes de ação 

afirmativa. 

b) A pessoa com deficiência deverá se submeter 

às ações afirmativas ofertadas. 

c) A pessoa com deficiência não está obrigada à 

fruição de benefícios decorrentes de ação 

afirmativa, desde que não haja determinação 

médica em sentido contrário. 

d) A pessoa com deficiência não está obrigada à 

fruição de benefícios decorrentes de ação 

afirmativa, desde que não haja determinação 

judicial em sentido contrário. 

e) A pessoa com deficiência está obrigada à 

fruição de benefícios decorrentes de ação 

afirmativa consideradas obrigatórias. Em relação 

às demais ações ofertadas – denominadas de 

eletivas – a pessoa terá ampla liberdade.  

Comentários: 

Para responder a essa questão você deve 

conhecer o art. 4º, §2º, que prevê: 

§ 2o  A pessoa com deficiência não está obrigada à 
fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. 

Gabarito: A 

19. No que diz respeito ao direito à vida, tal 

como tutelado na (Lei 13.146/2015), 

assinale a alternativa correta. 

a) Devido à necessidade de proteção especial, a 

submissão de pessoa com deficiência a 

tratamento cirúrgico depende de parecer médico 

favorável à internação. 

b) A pessoa com deficiência deve consentir, de 

forma prévia, livre e esclarecida, com 

tratamento cirúrgico, não havendo hipótese de 

submissão forçada. 

c) A internação forçada será admissível, caso 

autorizada pelos responsáveis pela pessoa com 

deficiência. 

d) Intervenções cirúrgicas, tratamento ou 

institucionalização forçados somente são 

admissíveis em caso de risco de morte ou em 

situações de emergência. 
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e) Em caso de cirurgias o consentimento é 

obrigatório, embora possa ser mitigado para 

momento posterior.  

Comentários: 

Sempre que envolver a questão relativa à 

internação ou tratamento forçados, lembre-se 

que a regra é a vedação, sendo necessário o 

consentimento prévio. A única situação em que 

o consentimento não é obrigatório é no caso de 

risco de morte ou em situações de emergência. 

Gabarito:  

20. Quanto à capacidade das pessoas com 

deficiência segundo disciplina da (Lei 

13.146/2015), assinale a alternativa 

correta: 

a) as pessoas com deficiência são consideradas 

absolutamente incapazes. 

b) as pessoas com deficiência são consideradas 

relativamente incapazes. 

c) as pessoas com deficiência são capazes, mas 

estão sujeitas à interdição. 

d) as pessoas com deficiência são capazes, mas 

ficar sujeitas à curatela, por decisão judicial ou 

optar pelo auxílio da tomada de decisão apoiada. 

e) são plenamente capazes, sem possibilidade 

do uso do instituto da curatela, mas, apenas, da 

tomada de decisão apoiada.  

Comentários: 

Para responder à questão é necessário conhecer 

o art. 84 do Estatuto: 

Art. 84.  A pessoa com deficiência tem assegurado o 
direito ao exercício de sua capacidade legal em 
igualdade de condições com as demais pessoas. 

§ 1o  Quando necessário, a pessoa com deficiência 
será submetida à CURATELA, conforme a lei. 

§ 2o  É facultado à pessoa com deficiência a adoção 
de processo de TOMADA DE DECISÃO APOIADA. 

§ 3o  A definição de curatela de pessoa com deficiência 
constitui medida protetiva extraordinária, 
proporcional às necessidades e às 
circunstâncias de cada caso, e durará o menor 
tempo possível. 

§ 4o  Os curadores são obrigados a prestar, 
anualmente, contas de sua administração ao juiz, 
apresentando o balanço do respectivo ano. 

Gabarito: D 

 

21. A critério do Órgão Especial, poderá ser 

concedido afastamento ao Ministro, sem 

prejuízo de seus direitos, vencimentos e 

vantagens para: 

a) frequência a cursos ou seminários de 

aperfeiçoamento e estudos, pelo prazo máximo 

de 3 anos. 

b) realização de missão ou serviços relevantes à 

administração da justiça.  

c) realização de atividades particulares, pelo 

prazo máximo de dois anos. 

d) frequência a cursos ou seminários de 

aperfeiçoamento e estudos, pelo prazo máximo 

de um ano; 

e) tratamento de saúde de parente até o 3º 

grau.  

Comentários: 

Art. 14. A critério do Órgão Especial, poderá ser 

concedido afastamento ao Ministro, sem prejuízo 

de seus direitos, vencimentos e vantagens para: 

I - frequência a cursos ou seminários de 

aperfeiçoamento e estudos, pelo prazo máximo 

de dois anos; e 

II - realização de missão ou serviços relevantes 

à administração da justiça. 

Gabarito: B 

22. Conforme o disposto no Regimento 

Interno do TST, existe um rol de 

competências do Presidente do Tribunal. 

Dentre as assertivas abaixo, assinale a que 

não faz parte desse rol: 

a) Encaminhar ao Presidente da República as 

listas para preenchimento de vaga de Ministro do 

Tribunal. 
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b) Submeter ao Tribunal de Contas da União, na 

forma da lei, a tomada de contas do Tribunal 

Superior do Trabalho. 

c) Editar os atos indispensáveis à disciplina dos 

serviços e à polícia do Tribunal, determinando as 

providências atinentes ao resguardo da 

disciplina, da ordem e da integridade universal 

da Corte, na sede ou nas dependências, 

requisitando, quando necessário, o auxílio de 

outras autoridades. 

d) Exercer o juízo de admissibilidade dos 

recursos extraordinários; 

e) Nomear, promover, demitir, exonerar e 

conceder aposentadoria a servidores do 

Tribunal, bem como pensão aos beneficiários de 

Ministro ou servidor.  

Comentários: 

Resposta: D (inciso V, art. 36 – competência do 

vice-presidente). 

Alternativa a: inciso III, art. 35. 

Alternativa b: inciso III, art. 35. 

Alternativa c: inciso XII, art. 35. 

Alternativa e: inciso XXXIV, art. 35. 

Gabarito: D 

23. Considerando previsão do Regimento 

Interno no que diz respeito a Comissão de 

Regimento, julgue as proposições a seguir: 

I. A Comissão de Regimento é formada por cinco 

Ministros titulares e dois suplentes, designados 

pelo Órgão Especial, recaindo a escolha, 

preferencialmente, sobre os membros mais 

antigos da Corte. 

II. À Comissão de Regimento Interno cabe zelar 

pela atualização do Regimento, propondo 

emendas ao texto em vigor, e emitir parecer 

sobre as emendas de iniciativa dos membros da 

Corte. 

III. À Comissão de Regimento Interno cabe 

opinar em processo judicial que envolva matéria 

regimental, por solicitação do Vice-presidente do 

Tribunal, do Tribunal Pleno ou do Órgão Especial. 

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.  

Comentários: 

Resposta: D (item II, inciso I, art. 52).  

Item I: art. 51 

“Art. 51. A Comissão de Regimento é formada 

por três Ministros titulares e um suplente, 

designados pelo Órgão Especial, recaindo a 

escolha, preferencialmente, sobre os membros 

mais antigos da Corte, excluídos os exercentes 

de cargo de direção e aqueles mencionados no § 

1.º do art. 47.” 

Item III: inciso II, art. 52. 

“Art. 52. À Comissão de Regimento Interno 

cabe:  

II - opinar em processo administrativo que 

envolva matéria regimental, por solicitação do 

Presidente do Tribunal, do Tribunal Pleno ou do 

Órgão Especial.” 

Gabarito: D 

24. Conforme o disposto no Regimento 

Interno do TST, são órgãos do Tribunal 

Superior do Trabalho os dispostos abaixo, 

com exceção de: 

a) Tribunal Pleno e Órgão Especial. 

b) Seção Especializada em Dissídios Coletivos. 

c) Seção Especializada em Dissídios Individuais, 

dividida em duas subseções. 

d) Seção especializada em Recursos. 

e) Turmas.  

Comentários: 

Resposta: D. Essa assertiva não possui 

correspondência. 
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Art. 59. São órgãos do Tribunal Superior do 

Trabalho: 

I - Tribunal Pleno; 

II – Órgão Especial; 

III - Seção Especializada em Dissídios Coletivos; 

IV - Seção Especializada em Dissídios 

Individuais, dividida em duas subseções; e 

V – Turmas; 

Gabarito: D 

25. De acordo com o Regimento Interno, as 

Turmas do TST são constituídas, cada uma, 

por: 

a) Cinco Ministros. 

b) Três Ministros. 

c) Sete Ministro. 

d) Nove Ministros. 

e) Onze Ministros.  

Comentários: 

Resposta: B (art. 66). 

Alternativas a, c, d, e, não possuem 

correspondência. 

Gabarito: B 

 

26. Um grupo de servidores do TST é 

formado por 40 pessoas com nível superior 

e 245 pessoas com nível médio. Desses 285 

servidores, 32 são naturais de Goiás. 

Utilizando apenas essas informações, a 

respeito desses servidores, é correto 

afirmar que,  

a) pelo menos, 8 servidores com nível médio são 

goianos.  

b) no máximo, 213 servidores com nível médio 

são goianos.  

c) no mínimo, 32 servidores são goianos com 

nível superior.  

d) algum servidor com nível superior é goiano.  

e) no mínimo, 20% dos servidores com nível 

superior não são goianos.  

Comentários: 

 Como 32 dos servidores são goianos, é 

possível que: 

- todos esses 32 goianos sejam de nível superior, 

de modo que apenas 40 – 32 = 8 servidores de 

nível superior não seriam goianos; 

- todos esses 32 goianos sejam de nível médio, 

de modo que os 245 – 32 = 213 restantes seriam 

servidores de nível médio que não são goianos; 

 Também é possível que parte dos goianos 

tenha nível médio e outra parte tenha nível 

superior. Considerando todas essas 

possibilidades, vamos analisar as opções de 

resposta. 

(A) pelo menos, 8 servidores com nível médio 

são goianos.  

 ERRADO. É possível que todos os goianos 

tenham nível superior, de modo a não ter 

nenhum servidor de nível médio que seja goiano. 

(B) no máximo, 213 servidores com nível médio 

são goianos.  

 ERRADO. É possível que todos os 245 

servidores com nível médio não sejam goianos, 

ou seja, os goianos sejam todos servidores com 

nível superior. 

(C) no mínimo, 32 servidores são goianos com 

nível superior.  

 ERRADO. Podemos ter ZERO servidores 

goianos com nível superior, ou seja, é possível 

que todos os goianos sejam servidores com nível 

médio. 

(D) algum servidor com nível superior é goiano.  

 ERRADO, pois vimos que é possível que todos 

os servidores goianos tenham nível médio. 

(E) no mínimo, 20% dos servidores com nível 

superior não são goianos. 

 Temos 40 servidores com nível superior. 

Mesmo que TODOS os 32 goianos tenham nível 
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superior, ainda assim teremos 40 – 32 = 8 

servidores de nível superior que não são goianos. 

 Ou seja, no mínimo 8 dos 40 servidores com 

nível superior não são goianos. 

Percentualmente, 8/40 = 1/5 = 20/100 = 20%. 

Logo, no mínimo 20% dos servidores de nível 

superior NÃO são goianos. CORRETO. 

Gabarito: E 

27. Ricardo Vale tem algumas notas de 5 

reais e algumas moedas de 25 centavos, 

totalizando R$ 51,00. Somando-se o 

número de notas de 5 reais com o número 

de moedas de 25 centavos que ele tem, o 

resultado é 14. Admitindo-se que suas 

moedas de 25 centavos sejam idênticas e 

que tenham massa de 13 gramas cada, a 

massa total das moedas que Ricardo tem, 

em gramas, é um número que está entre 

a) 20 e 30.  

b) 30 e 40.  

c) 40 e 50.  

d) 50 e 60. 

e) 60 e 70.  

Comentários: 

 Sejam N notas de cinco reais e V moedas de 

vinte e cinco centavos. O valor total em notas de 

cinco reais é de Nx5,00 reais, e o valor total em 

moedas de vinte e cinco centavos é de Vx0,25. 

Ou seja, o valor total que Ricardo tem é: 

Valor Total = Nx5,00 + Vx0,25 

51,00 = Nx5,00 + Vx0,25 

51 = Nx5 + Vx0,25 

 Como a quantidade total de notas e moedas é 

igual a 14, podemos dizer que: 

N + V = 14 

N = 14 – V 

 Substituindo N por 14 – V na equação obtida 

anteriormente: 

51 = 5.(14 – V) + 0,25V 

51 = 70 – 5V + 0,25 

4,75V = 19 

V = 19 / 4,75 

V = 38 / 9,5 = 76 / 19 = 4 

 Portanto, temos 4 moedas de vinte e cinco 

centavos. Como a massa de cada moeda é 13 

gramas, a massa total de moedas é de 4x13 = 

52 gramas. 

Gabarito: D 

28. A afirmação que corresponde à negação 

lógica da frase ‘Todos os Técnicos do TST 

são brasileiros e nenhum é engenheiro 

aeronáutico’ é 

a) ‘Pelo menos um Técnico do TST é brasileiro e 

algum é engenheiro aeronáutico’.  

b) ‘Nenhum Técnico do TST é brasileiro e todos 

são engenheiros aeronáuticos’.  

c) ‘Não existe Técnico do TST brasileiro ou algum 

é engenheiro aeronáutico’.  

d) ‘Nenhum Técnico do TST é brasileiro ou algum 

não é engenheiro aeronáutico’.  

e) ‘Existe Técnico do TST que não é brasileiro ou 

algum é engenheiro aeronáutico’.  

Comentários: 

 Temos no enunciado uma conjunção “p e q” 

onde: 

p = todos os Técnicos do TST são brasileiros 

q = nenhum Técnico do TST é engenheiro 

aeronáutico 

 A sua negação é dada pela disjunção “~p ou 

~q”, onde: 

~p = algum Técnico do TST não é brasileiro 

~q = algum Técnico do TST é engenheiro 

aeronáutico 

 Portanto, a negação fica: 

“Algum Técnico do TST não é brasileiro OU algum 

é engenheiro aeronáutico” 
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 Veja que a frase da alternativa E tem o 

mesmo sentido: 

“Existe Técnico do TST que não é brasileiro ou 

algum é engenheiro aeronáutico” 

Gabarito: E 

29. O TST decidiu convocar aprovados no 

último concurso para os cargos de Técnico 

e Analista. No dia de apresentação, das 191 

pessoas que compareceram, 113 eram 

aprovadas para o cargo de Técnico e 144 

eram aprovadas para o cargo de Analista. O 

TST decidiu empossar nos gabinetes dos 

Ministros as pessoas aprovadas em apenas 

um dos cargos, deixando as demais pessoas 

nas demais áreas do Tribunal. Agindo dessa 

maneira, o número de servidores lotados 

nas demais áreas do Tribunal supera o 

número de Técnicos lotados nos gabinetes 

dos Ministros em: 

a) 19.  

b) 12.  

c) 65.  

d) 47.  

e) 31.  

Comentários: 

 Veja que temos o conjunto das pessoas 

aprovadas para Técnico e o conjunto das pessoas 

aprovadas para Analista. Como não sabemos 

quantas pessoas foram aprovadas para ambos 

os cargos, podemos dizer que elas são N 

pessoas. Assim, podemos montar o diagrama: 

 

 Como 113 pessoas foram aprovadas para 

Técnico e, destas, N pessoas foram também 

aprovadas para Analista, então as pessoas 

aprovadas SOMENTE para o cargo de Técnico são 

113 – N. Da mesma forma, como 144 foram 

aprovadas para Analista e, destas, N foram 

também aprovadas para Técnico, então 144 – N 

foram aprovadas SOMENTE para o cargo de 

Analista. Podemos colocar essas informações no 

esquema: 

 

 

 O total de aprovados é igual a 191 pessoas, 

ou seja, 

191 = (113-N) + N + (144-N) 

191 = 113 – N + N + 144 – N 

191 = 257 – N 

N = 257 – 191 

N = 66 pessoas 

   O TST decidiu empossar nos gabinetes dos 

Ministros as pessoas aprovadas em apenas um 

dos cargos, deixando as demais pessoas nas 

demais áreas do Tribunal. Portanto, o número de 

servidores lotados nas demais áreas é N = 66. E 

o número de Técnicos lotados nos gabinetes de 

Ministros é 113 – N = 113 – 66 = 47.  

  O número de servidores lotados nas demais 

áreas do Tribunal supera o número de Técnicos 

lotados nos gabinetes dos Ministros em 66 – 47 

= 19 unidades. 

Gabarito: A 

30. Dez professores do Estratégia e mais 

100 alunos decidiram realizar de uma 

corrida de rua. Após uma hora de prova, o 

professor Arthur Lima ocupava a 27ª 

posição dentre os 90 competidores que 

ainda participavam da prova. Na segunda e 

última hora dessa corrida, aconteceram 

apenas quatro fatos, que são relatados a 

seguir na mesma ordem em que ocorreram:  

1º) 12 participantes que estão à frente de Arthur 

Lima desistem da prova;  
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2º) 10 participantes que até então estavam 

atrás de Arthur Lima, o ultrapassam; 

3º) 3 professores que estavam atrás de Arthur 

Lima são desclassificados e eliminados da prova;  

4º) perto da chegada Arthur Lima tropeça e é 

ultrapassado por 3 alunos e 1 professor.  

O número de participantes que chegaram 

depois de Arthur Lima nessa prova superou 

o número daqueles que chegaram antes de 

Arthur Lima em  

a) 10.  

b) 12.  

c) 14.  

d) 16.  

e) 18.  

Comentários: 

 Após uma hora haviam apenas 90 corredores. 

Como Arthur era o 27º, isto significa que em sua 

frente haviam 26 corredores e, atrás, 90 – 27 = 

63. Podemos ilustrar assim: 

26 – Arthur – 63 

 Seguindo os eventos ocorridos: 

1º) 12 participantes que estão à frente de Arthur 

Lima desistem da prova;  

 Com isso sobram 26 – 12 = 14 pessoas à 

frente de Arthur, ficando o esquema: 

14 – Arthur – 63 

2º) 10 participantes que até então estavam atrás 

de Arthur Lima, o ultrapassam; 

 Com isto o número de pessoas à frente de 

Arthur passa a ser 14+10 = 24, e o número de 

pessoas atrás passa para 63 – 10 = 53: 

24 – Arthur – 53 

3º) 3 professores que estavam atrás de Arthur 

Lima são desclassificados e eliminados da prova; 

 Desta forma, permanecem atrás de Arthur 53 

– 3 = 50 pessoas: 

24 – Arthur – 50 

4º) perto da chegada Arthur Lima tropeça e é 

ultrapassado por 3 alunos e 1 professor.  

 Como 4 pessoas passaram Arthur, temos 

24+4 = 28 pessoas à frente dele e 50 – 4 = 46 

pessoas atrás: 

28 – Arthur – 46 

O número de participantes que chegaram depois 

de Arthur Lima nessa prova superou o número 

daqueles que chegaram antes de Arthur Lima 

em: 

46 – 28 = 18 

Gabarito: E 

31. Ricardo Vale, Arthur Lima, Antônio 

Daud e Felipe Luccas decidiram se tornar 

professores. Sabe-se que cada pessoa 

leciona uma matéria diferente, e que as 

matérias são: Direito Constitucional, 

Raciocínio Lógico, Direito do Trabalho e 

Português, não necessariamente nessa 

ordem. Antônio Daud é professor de 

Raciocínio Lógico, Arthur Lima não é 

professor de Direito Constitucional e nem 

de Direito do Trabalho, Felipe Luccas 

leciona Direito do Trabalho. Sendo assim, 

conclui-se que Ricardo Vale e Arthur Lima, 

respectivamente, lecionam  

a) Português e Raciocínio Lógico.  

b) Direito Constitucional e Raciocínio Lógico.  

c) Português e Direito Constitucional.  

d) Direito do Trabalho e Português.  

e) Direito Constitucional e Português.  

Comentários: 

 Como Antônio leciona Raciocínio Lógico e 

Felipe leciona Direito do Trabalho, sobram para 

Arthur e Ricardo as disciplinas de Direito 

Constitucional e Português.  

 Como Arthur não pode lecionar direito 

constitucional (veja no enunciado), ele só pode 

ser o professor de Português. Com isto, sobra 

para Ricardo o Direito Constitucional. 



  
 

www.estrategiaconcursos.com.br 15 de 30 

SIMULADO TST 2017 

Técnico Judiciário – Área Administrativa 

 Logo, Ricardo e Arthur lecionam, 

respectivamente, Direito Constitucional e 

Português. 

Gabarito: E 

32. Ricardo Torques, Fabrício Rêgo, Nádia 

Carolina, Sérgio Mendes e Herbert Almeida 

participaram de um campeonato de dança e 

obtiveram cinco pontuações diferentes. 

Sabe-se ainda que, nessa prova: − Ricardo 

Torques obteve mais pontos do que Sérgio 

Mendes, mas menos pontos do que Herbert 

Almeida; − Fabrício Rêgo obteve mais 

pontos do que Nádia Carolina, que por sua 

vez obteve mais pontos do que Ricardo 

Torques. Sendo assim, é necessariamente 

correto que  

a) Herbert Almeida foi o que obteve mais pontos.  

b) Ricardo Torques obteve mais pontos do que 

Nádia Carolina.  

c) Fabrício Rêgo obteve menos pontos do que 

Herbert Almeida.  

d) Nádia Carolina obteve menos pontos do que 

Herbert Almeida.  

e) Sérgio Mendes foi o que obteve menos 

pontos.  

Comentários: 

 Vamos usar as iniciais de cada nome para 

representa-los: RT, FR, NC, SM e HA, 

respectivamente. Além disso, vamos posicionar 

mais à esquerda os que tiveram MAIOR 

pontuação, e mais à direita os que tiveram 

MENOR pontuação. 

Ricardo Torques obteve mais pontos do que 

Sérgio Mendes. Podemos representar assim: 

... RT ... SM ... 

 As reticências representam espaços onde 

podem ser colocadas outras pessoas. Ricardo 

Torques fez menos pontos do que Herbert 

Almeida. Juntando essa informação: 

... HA ... RT ... SM ... 

    Fabrício Rêgo obteve mais pontos do que 

Nádia Carolina. Ou seja: 

... FR ... NC ... 

     Nádia Carolina obteve mais pontos do que 

Ricardo Torques. Ou seja, essa dupla acima (FR 

e NC) deve ser colocada à ESQUERDA de RT no 

esquema anterior. Veja que temos várias 

possibilidades: ambos FR e NC podem estar à 

esquerda de HA, de modo que Fabrício teria feito 

a maior pontuação: 

FR – NC – HA – RT - SM 

    Por outro lado, FR e NC podem estar entre HA 

e RT, de modo que Herbert teria feito a maior 

pontuação: 

HA – FR – NC – RT – SM 

    Podemos ainda ter FR com a maior pontuação, 

HA na segunda posição e NC na terceira: 

FR – HA – NC – RT – SM 

 Note que, em todos os casos, Sérgio Mendes 

fica na última posição. 

Gabarito: E 

33. Considere que todo professor do 

Estratégia foi aprovado em concurso 

público. Atualmente, alguns desses 

professores exercem o cargo público e 

outros não exercem o cargo público. A 

partir dessas afirmações é correto concluir 

que 

a) os professores do Estratégia que exercem o 

cargo público não foram aprovados em concurso 

público. 

b) os professores do Estratégia que não exercem 

o cargo público não foram aprovados em 

concurso público. 

c) qualquer professor do Estratégia que foi 

aprovado em concurso público também exerce o 

cargo público. 

d) os professores do Estratégia que não exercem 

o cargo público foram aprovados em concurso 

público. 

e) os professores do Estratégia que foram 

aprovados em concurso público não exercem o 

cargo público.  

Comentários: 
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 Como todo professor do Estratégia foi 

aprovado em concurso público 

(independentemente de exercerem ou não 

atualmente), podemos eliminar as opções de 

resposta que citam alguma situação em que 

professores do Estratégia não foram aprovados 

em concurso, ou seja: as respostas A e B podem 

ser excluídas.  

 A alternativa C é incorreta pois vemos no 

enunciado que alguns professores do Estratégia 

não exercem o cargo público. Logo, não é certo 

dizer que qualquer professor do Estratégia que 

foi aprovado em concurso público também 

exerce o cargo público (alguns não exercem). 

 A alternativa D é CORRETA. Com todos os 

professores do Estratégia foram aprovados em 

concurso, isto também é verdade para aqueles 

que não exercem o cargo público.  

 A alternativa E está errada, pois o próprio 

enunciado nos diz que alguns professores 

EXERCEM o cargo público. 

Gabarito: D 

34. A sequência de letras D, T, C, S, O, T, D, 

D,..., foi criada com um padrão. O próximo 

termo desta sequência é: 

a) T 

b) D 

c) S 

d) V 

e) U 

Comentários: 

 Quando temos sequências de letras, podemos 

pensar em lógicas relacionadas com a posição 

dessas letras no alfabeto. Outra possibilidade 

comum é que as letras sejam as iniciais de 

algumas palavras (e que a lógica esteja nas 

palavras que elas simbolizam). Estas palavras 

podem ser os meses do ano, os dias da semana, 

os números... 

 Neste caso, veja que D pode representar o 

número dois. T pode representar o três. C pode 

representar o cinco. S pode representar o seis ou 

o sete. O pode representar o oito, mas também 

o onze. O próximo T lembra o treze. Até aqui, 

veja que cada letra pode representar um número 

primo: 2, 3, 5, 7, 11, 13... o próximo D deve ser 

o dezessete, e o seguinte o dezenove, que 

também são números primos. O próximo 

número primo após o 19 é o 23, que começa com 

a letra V. Este é o nosso gabarito. 

Gabarito: D 

35. Do ponto de vista da lógica, a 

proposição “se não foi aprovado, então não 

estudou com Estratégia” é equivalente à  

a) foi aprovado ou estudou com Estratégia.  

b) foi aprovado ou não estudou com Estratégia. 

c) não foi aprovado e não estudou com 

Estratégia. 

d) se não estudou com Estratégia, então não foi 

aprovado. 

e) se não estudou com Estratégia, então foi 

aprovado.  

Comentários: 

 Temos uma condicional no enunciado que 

pode ser representada por ~q~p, em que: 

~q = não foi aprovado 

~p = não estudou com Estratégia 

 Assim, podemos ter: 

q = foi aprovado 

p = estudou com Estratégia 

 A proposição ~q~p é equivalente a outras 

duas bem conhecidas: 

pq 

~p ou q 

 Escrevendo as duas: 

“Se estudou com Estratégia, então foi 

aprovado” 

“Não estudou com Estratégia OU foi aprovado” 
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 Temos a segunda na alternativa B (a ordem 

das proposições está invertida, mas na disjunção 

isto não faz diferença). 

Gabarito: B 

 

36. Adalto é dono da empresa ABC 

Industrial S/A e tem sérias dúvidas quanto 

aos direitos trabalhistas de seus 

empregados. Sempre buscando cumprir a 

legislação, Adalto busca o assessoramento 

de um advogado especializado em direito 

do trabalho, apresentando-lhe algumas 

situações concretas: 

I. A empresa ABC Industrial S/A contratou 

Michel, de 16 anos, para trabalhar no período 

noturno. 

II. A empresa ABC Industrial S/A dá o repouso 

semanal remunerado para alguns de seus 

funcionários aos domingos. Para outros, o 

repouso semanal é às segundas-feiras.  

III. Pelo fato de a empresa ABC Industrial S/A 

ter mais de 150 empregados, é necessário que 

um deles seja eleito com a finalidade exclusiva 

de promover o entendimento dos empregados 

com os empregadores. 

IV. Luciana, empregada da ABC Industrial S/A, 

entrou de férias em dezembro de 2016. A 

empresa garantiu-lhe o pagamento das férias 

remuneradas com um terço a mais do que o 

salário normal.  

V. Negociação coletiva entre a empresa ABC 

Industrial S/A e o sindicato dos trabalhadores 

resultou na redução do salário dos operadores de 

máquinas.  

Ao examinar as situações apresentadas, o 

advogado entendeu que estavam em 

conformidade com os direitos sociais dos 

trabalhadores constitucionalmente 

previstos as seguintes:  

a) I, II, IV e V 

b) III, IV e V 

c) I, III e IV 

d) II, IV e V 

e) II e III 

Comentários: 

A primeira assertiva está errada. Os menores 

de 18 (dezoito) anos não podem exercer 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

A segunda assertiva está correta. O repouso 

semanal remunerado deve ser concedido, 

preferencialmente, aos domingos. Logo, não há 

impedimento a que seja concedido o repouso 

semanal remunerado em outros dias da semana.  

A terceira assertiva está errada. Nas empresas 

com mais de 200 empregados, fica assegurada a 

eleição de um representante destes com a 

finalidade exclusiva de promover-lhes o 

entendimento direito com os empregadores.  

A quarta assertiva está correta. É direito social 

dos trabalhadores o gozo de férias anuais 

remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal.  

A quinta assertiva está correta. A negociação 

coletiva pode flexibilizar a garantia da 

irredutibilidade do salário.  

Gabarito: D 

37. Juan, embaixador da Argentina no 

Brasil, é casado com Rebecca, também 

argentina. Durante o período de residência 

do casal no Brasil, nasceu, em território 

brasileiro, o filho do casal, chamado Diego. 

Para a decepção de Rebecca, Juan se 

envolveu em um relacionamento 

extraconjugal com Letícia, brasileira 

naturalizada. Desse relacionamento, 

nasceu, também em território brasileiro, o 

menino Lucas. 

À luz das situações apresentadas, assinale 

a alternativa correta: 

a) Diego e Lucas não são brasileiros natos. 

b) Apenas Lucas é brasileiro nato. 

c) Diego e Lucas são brasileiros natos. 

d) Apenas Diego é brasileiro nato. 
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e) Diego terá dupla nacionalidade.  

Comentários: 

I) Diego não será brasileiro nato. Apesar de ele 

ter nascido no território brasileiro, é filho de pais 

estrangeiros e seu pai estava a no Brasil a 

serviço da Argentina. 

II) Lucas será brasileiro nato, uma vez que sua 

mãe é brasileira. Cabe destacar que, como regra 

geral, aqueles que nascem no Brasil são 

brasileiros natos.  

A atribuição de nacionalidade pelo critério jus soli 

apenas é excluída caso sejam cumpridos dois 

requisitos, cumulativamente: 

- Ambos os pais são os estrangeiros e; 

- Um deles ou ambos estão no Brasil a serviço de 

seu país.  

Gabarito: B 

38. Carlos Eduardo tem 40 anos e é 

advogado especializado em direito do 

trabalho, com 15 anos de experiência 

profissional. Possui notório saber jurídico e 

reputação ilibada. Embora nunca tenha 

feito concurso para a carreira da 

Magistratura, ele ambiciona tornar-se 

magistrado pela regra do “quinto 

constitucional”.  

Tereza Maria tem 33 anos e é juíza do 

Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região 

há 2 anos. Ela tem o sonho de se tornar 

Ministra do TST.  

À luz das situações apresentadas, assinale 

a opção correta, conforme as disposições 

constitucionais: 

a) Carlos Eduardo não poderá ser nomeado para 

o cargo de Ministro do TST, uma vez que não 

preenche os requisitos. No entanto, é possível 

sua nomeação para o cargo de juiz de Tribunal 

Regional do Trabalho.  

b) Carlos Eduardo e Tereza Maria poderão ser 

nomeados Ministros do TST. A nomeação 

compete ao Presidente da República, após 

apresentação de lista tríplice pelo próprio 

Tribunal.  

c) Carlos Eduardo poderá ser indicado pela OAB, 

em lista tríplice, para ocupar o cargo de juiz de 

Tribunal Regional do Trabalho (TRT) ou de 

Ministro do TST.  

d) Tereza Maria poderá ser nomeada Ministra do 

TST, mediante escolha do próprio Tribunal. A 

nomeação compete ao Presidente da República, 

após prévia aprovação pelo Senado Federal.  

e) Carlos Eduardo poderá ser nomeado Ministro 

do TST pelo Presidente da República, após prévia 

aprovação do Senado Federal. No entanto, 

Tereza Maria não preenche os requisitos 

necessários para o cargo.  

Comentários: 

Para resolver essa questão, é necessário 

conhecer os requisitos para que alguém seja 

nomeado Ministro do TST, os quais estão 

previstos no art. 111-A, CF/88: 

Art. 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-
se-á de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre 
brasileiros com mais de trinta e cinco anos e menos 
de sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e 
reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da 
República após aprovação pela maioria absoluta do 
Senado Federal, sendo:             

I um quinto dentre advogados com mais de dez anos 
de efetiva atividade profissional e membros do 
Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos 
de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94;  

II os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do 
Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, 

indicados pelo próprio Tribunal Superior.  

Letra A: errada. Carlos Eduardo poderá ser 

nomeado Ministro do TST. Ele tem mais de 35 

anos de idade, notório saber jurídico, reputação 

ilibada e tem mais de 10 anos de experiência 

profissional como advogado. 

Letra B: errada. Tereza Maria não poderá ser 

nomeada Ministra do TST, uma vez que tem 

menos de 35 anos de idade. 

Letra C: errada. A OAB encaminha ao TST ou ao 

TRT, conforme o caso, uma lista sêxtupla. O TST 

e o TRT formarão, a partir desses nomes, lista 

tríplice, que será encaminhada ao Presidente da 

República.  
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Letra D: errada. Tereza Maria não poderá ser 

nomeada Ministra do TST, uma vez que tem 

menos de 35 anos de idade. 

Letra E: correta. É exatamente isso! Carlos 

Eduardo poderá ser nomeado Ministro do TST. 

Tereza Maria não. A nomeação para o cargo de 

Ministro do TST compete ao Presidente da 

República, após prévia aprovação do Senado 

Federal.  

Gabarito: E 

39. Maria foi aprovada no concurso público 

de Analista do Tribunal Superior do 

Trabalho (TST). Após tomar posse, dirigiu-

se ao setor de Recursos Humanos com o 

objetivo de sanar dúvidas a respeito dos 

direitos sociais dos servidores públicos.  

Analise as alternativas abaixo e assinale a 

opção correta.  

a) Maria não tem direito ao FGTS e à 

remuneração do serviço extraordinário, superior, 

no mínimo, em cinquenta por cento à do valor 

normal.  

b) Maria tem direito à remuneração do trabalho 

noturno superior à do diurno, bem como à 

remuneração do serviço extraordinário, superior, 

no mínimo, em cinquenta por cento à do valor 

normal. Porém, não tem direito ao seguro contra 

acidentes de trabalho. 

c) Maria tem direito ao aviso prévio e à 

remuneração do trabalho noturno superior à do 

diurno.  

d) A remuneração do Analista do TST não pode 

ser inferior ao piso salarial fixado em negociação 

coletiva de trabalho entre a Administração 

Pública e o sindicato dos Analistas de Tribunais. 

e) Caso Maria seja reprovada no estágio 

probatório, ela fará jus ao seguro-desemprego.  

Comentários: 

Letra A: errada. Os servidores públicos fazem jus 

à remuneração do serviço extraordinário, 

superior, no mínimo, em cinquenta por cento à 

do valor normal.  

Letra B: correta. Os servidores públicos têm 

direito a remuneração do trabalho noturno 

superior à do diurno, bem como à 

remuneração do serviço extraordinário, 

superior, no mínimo, em cinquenta por cento à 

do valor normal. Os servidores públicos não têm 

direito ao seguro contra acidentes de trabalho.  

Letra C: errada. Os servidores públicos não têm 

direito ao aviso prévio. 

Letra D: errada. A remuneração dos servidores 

públicos é fixada por lei. Não há que se falar em 

negociação coletiva de trabalho entre servidores 

públicos e a Administração. 

Letra E: errada. Os servidores públicos não têm 

direito ao seguro-desemprego.   

Gabarito: B 

 

40. O Presidente do Tribunal Superior do 

Trabalho designou um servidor falecido 

para exercer função de confiança no órgão. 

Nesse caso, o ato administrativo citado 

apresenta vício de  

a) motivo.  

b) forma.  

c) objeto. 

d) sujeito.  

e) finalidade.  

Comentários: 

Um servidor falecido não é capaz de exercer 

função de confiança. Logo, o objeto do ato do 

Presidente do TST é impossível. Sendo assim, 

podemos afirmar que o ato administrativo citado 

apresenta vício de objeto. 

Gabarito: C 

41. Roberval, ex-Presidente de um banco 

público, foi processado por improbidade 

administrativa pelo Ministério Público pela 

prática de ato que importa enriquecimento 

ilícito. Em síntese, sustentou a Promotoria 

que Roberval percebeu vantagem 

econômica para intermediar a liberação de 
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empréstimo subsidiado com recursos 

públicos. Em sua defesa, Roberval alegou e 

provou que sua conduta foi meramente 

culposa, que inexistiu prejuízo ao erário e 

que suas contas foram aprovadas pelo 

Tribunal de Contas. Nos termos da Lei n° 

8.429/1992,  

a) apenas o primeiro argumento de Roberval 

afasta a caracterização do ato ímprobo 

praticado.  

b) todos os argumentos de Roberval afastam a 

caracterização do ato ímprobo praticado.  

c) apenas o segundo argumento de Roberval 

afasta a caracterização do ato ímprobo 

praticado.  

d) nenhum dos argumentos de Roberval afasta 

a caracterização do ato ímprobo praticado. 

e) apenas o segundo e terceiro argumentos de 

Roberval afastam a caracterização do ato 

ímprobo praticado.  

Comentários: 

O primeiro argumento afasta o ato de 

improbidade que importa enriquecimento ilícito, 

que somente se caracteriza quando há dolo. 

O segundo argumento, por sua vez, não afasta a 

caracterização do ato, que se materializa pelo 

recebimento de vantagens pessoais por parte 

do agente público, que aumenta seu patrimônio 

particular à custa do patrimônio público ou das 

prerrogativas do seu cargo, englobando, assim, 

situações em que não necessariamente ocorre 

prejuízo ao erário. 

O terceiro argumento também não 

descaracteriza o ato de improbidade, pois, 

segundo o art. 21 da Lei 8.429/92, a aplicação 

das sanções previstas na referida lei independe 

da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão 

de controle interno ou pelo Tribunal de Contas. 

Gabarito: A 

42. O Tribunal Superior do Trabalho está 

realizando licitação para a impressão de 

formulários padronizados de uso dos seus 

órgãos administrativos. O serviço de 

impressão vai ser prestado por órgão 

integrante da Administração Pública criado 

para esse fim específico. Nesse caso e nos 

termos da Lei no 8.666/1993, a licitação é  

a) inexigível.  

b) dispensável.  

c) obrigatória na modalidade convite.  

d) obrigatória na modalidade pregão 

e) obrigatória na modalidade tomada de preços.  

Comentários: 

A situação retrata hipótese de licitação 

dispensável, nos termos do art. 24, XVI da Lei 

8.666/93: 

Art. 24.  É dispensável a licitação: 

(...) 

XVI - para a impressão dos diários oficiais, de 
formulários padronizados de uso da administração, e 
de edições técnicas oficiais, bem como para prestação 
de serviços de informática a pessoa jurídica de direito 
público interno, por órgãos ou entidades que integrem 
a Administração Pública, criados para esse fim 
específico; 

Gabarito: B 

43. O Supremo Tribunal Federal, em 

importante julgamento, julgou 

inconstitucional a proibição de tatuagens a 

candidatos a cargo público estabelecida em 

leis e editais de concurso público. Para a 

Suprema Corte, a criação de barreiras 

arbitrárias para impedir o acesso de 

candidatos a cargos públicos fere os 

princípios da 

a) isonomia e razoabilidade 

b) presunção de legitimidade e presunção de 

inocência 

c) discricionariedade e legitimidade 

d) legalidade e publicidade 

e) motivação e eficiência 

Comentários: 

Trata-se da decisão adotada pelo STF no RE 

898.450. O relator do RE, ministro Luiz Fux, 

observou que a criação de barreiras arbitrárias 
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para impedir o acesso de candidatos a cargos 

públicos fere os princípios constitucionais da 

isonomia e da razoabilidade. Em seu 

entendimento, qualquer obstáculo a acesso a 

cargo público deve estar relacionado unicamente 

ao exercício das funções como, por exemplo, 

idade ou altura que impossibilitem o exercício de 

funções específicas. Salientou que a 

jurisprudência do STF prevê que o limite de 

idade previsto em lei é constitucional, desde que 

justificável em relação à natureza das atribuições 

do cargo a ser exercido. 

Gabarito: A 

 

44. A Constituição Federal prevê um rol de 

direitos sociais. Segundo dispõe seu artigo 

7º, são direitos dos trabalhadores urbanos 

e rurais, EXCETO: 

a) seguro-desemprego, somente em caso de 

desemprego involuntário. 

b) salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente 

unificado, sendo vedada sua desvinculação para 

qualquer. 

c) garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, 

para os que percebem remuneração variável. 

d) proibição de distinção entre trabalho manual, 

técnico e intelectual. 

e) salário-família pago tão-somente em razão do 

dependente do trabalhador de baixa renda.  

Comentários: 

Gabarito (b), conforme parte final do inciso IV do 

art. 7º, já que proíbe-se a vinculação ao salário 

mínimo: 

CF, art. 7º, IV - salário mínimo, fixado em lei, 
nacionalmente unificado, capaz de atender a suas 
necessidades vitais básicas e às de sua família com 
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, 
vestuário, higiene, transporte e previdência social, 
com reajustes periódicos que lhe preservem o poder 
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para 
qualquer fim; 

Gabarito: B 

45. Flávio, empregado da empresa “Ultima 

Ltda.”, foi demitido com justa causa após a 

vigência da Lei 12.506/2011, que 

regulamentou o aviso prévio proporcional. 

Na data da demissão, ele contava com 2 

anos e 10 meses de serviço. Nesse caso, ele 

terá direito a: 

a) 33 dias de aviso prévio. 

b) 30 dias de aviso prévio. 

c) 36 dias de aviso prévio. 

d) 39 dias de aviso prévio. 

e) não terá direito a aviso prévio.  

Comentários: 

Muita atenção à pegadinha nesta questão. O 

aviso prévio proporcional realmente foi 

regulamento pela Lei 12.506/2011. Todavia, 

quando se fala em dispensa com justa causa, o 

empregado não terá direito a qualquer aviso 

prévio. 

Segue um resumo das verbas rescisórias nesta 

modalidade de extinção do contrato do trabalho: 

 

 

Gabarito: E 

46. O seguinte afastamento é considerado 

hipótese de suspensão contratual: 

a) falta a que o empregador não tiver 

determinado o desconto do correspondente 

salário. 

b) primeiros quinze dias consecutivos ao do 

afastamento da atividade por motivo de doença 

ou de acidente de trabalho. 

c) duas semanas de repouso em caso de aborto 

não criminoso comprovado por atestado médico 

oficial.  

d) decorrente de prestação do serviço militar 

obrigatório. 
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e) participação, na qualidade de representante 

sindical, de reunião oficial de organismo 

internacional do qual o Brasil seja membro.  

Comentários: 

O serviço militar obrigatório é prestado pelos 

jovens incorporados às Forças Armadas, durante 

o período normal de 12 meses. A despeito das 

controvérsias, este afastamento é considerado 

suspensão contratual por não haver 

pagamento de salário durante sua duração: 

Lei 4.375/64, art. 6º O Serviço Militar inicial dos 
incorporados terá a duração normal de 12 (doze) 
meses.   

Ressalto, por oportuno, que, na prestação de 

SMO, apesar de ser caso de suspensão 

contratual, permanece a obrigação de 

recolhimento do FGTS do empregado. 

Todas as demais alternativas constituem casos 

de interrupção contratual, a saber: 

A letra (A) se refere à previsão das faltas 

justificadas constante do art. 131 da CLT: 

CLT, art. 131 - Não será considerada falta ao serviço, 
para os efeitos do artigo anterior, a ausência do 
empregado:  

(...) 

IV - justificada pela empresa, entendendo-se como tal 
a que não tiver determinado o desconto do 
correspondente salário; 

A letra (B), interrupção, porquanto o 

empregado que fica afastado por até 15 dias 

consecutivos em virtude de incapacidade para o 

seu trabalho ou para a sua atividade habitual se 

enquadra na previsão da Lei 8.213/91 (Plano de 

Benefícios da Previdência Social), que dispõe que 

a empresa deverá pagar o salário do empregado, 

e por isso configura-se a interrupção 

contratual: 

Lei 8.213/91, art. 60. O auxílio-doença será devido ao 
segurado empregado a contar do décimo sexto dia do 
afastamento da atividade, e, no caso dos demais 
segurados, a contar da data do início da incapacidade 
e enquanto ele permanecer incapaz.  

(...) 

§ 3º Durante os primeiros  quinze dias 
consecutivos ao do afastamento da atividade por 
motivo de doença ou de acidente de trabalho ou de 
qualquer natureza, caberá à empresa pagar ao 
segurado empregado o seu salário integral. 

A letra (C), também interrupção, já que haverá 

2 semanas de repouso remunerado à mulher que 

sofrer aborto comprovado por atestado médico 

oficial: 

CLT, art. 395 - Em caso de aborto não criminoso, 
comprovado por atestado médico oficial, a mulher 
terá um repouso remunerado de 2 (duas) 
semanas, ficando-lhe assegurado o direito de 
retornar à função que ocupava antes de seu 
afastamento. 

Por fim, a letra (E) trata de hipótese de 

interrupção prevista no art. 473 da CLT: 

CL, art. 473, IX - pelo tempo que se fizer necessário, 
quando, na qualidade de representante de entidade 
sindical, estiver participando de reunião oficial de 
organismo internacional do qual o Brasil seja 
membro.  

Gabarito: D 

47. Considera-se por prazo indeterminado 

todo contrato que suceder, 

a) dentro de oito meses, a outro contrato por 

prazo determinado, exceto se o primeiro se deu 

em virtude da execução de serviços 

especializados ou da realização de certos 

acontecimentos. 

b) dentro de oito meses, a outro contrato por 

prazo determinado. 

c) dentro de seis meses, a outro contrato por 

prazo determinado, exceto se o primeiro era um 

contrato de experiência. 

d) dentro de seis meses, a outro contrato por 

prazo determinado, exceto se o primeiro se deu 

em virtude da execução de serviços 

especializados ou da realização de certos 

acontecimentos. 

e) dentro de seis meses, a outro contrato por 

prazo determinado.  

Comentários: 

No intuito de evitar fraudes relacionadas à 

celebração de contratos por prazo determinado, 

o legislador inseriu disposição na CLT que torna 

este contrato determinado a prazo 

indeterminado: 

CLT, art. 452 - Considera-se por prazo 
indeterminado todo contrato que suceder, dentro de 
6 (seis) meses, a outro contrato por prazo 
determinado, salvo se a expiração deste dependeu da 



  
 

www.estrategiaconcursos.com.br 23 de 30 

SIMULADO TST 2017 

Técnico Judiciário – Área Administrativa 

execução de serviços especializados ou da realização 
de certos acontecimentos. 

Sobre a exceção disposta no artigo (salvo se a 

expiração deste dependeu da execução de 

serviços especializados ou da realização de 

certos acontecimentos) a CLT não definiu o que 

seriam os tais “serviços especializados” ou, ainda 

pior, os “certos acontecimentos”, de sorte que 

em provas o mais importante é conhecer a 

literalidade deste dispositivo. 

Gabarito: D 

48. Julgue os itens abaixo: 

I. Nos contratos por prazo determinado, o 

empregador que despedir o empregado sem 

justa causa, será obrigado a pagar-lhe uma 

indenização à razão da metade da remuneração 

a que teria direito até o fim do contrato. 

II. A desídia resulta de comportamento 

negligente por parte do empregado. 

III. A redução do horário normal de trabalho 

durante o aviso prévio é obrigatória mesmo que 

a iniciativa da extinção contratual tenha partido 

do empregado. 

Estão corretos APENAS os itens: 

a) I e II. 

b) I. 

c) II. 

d) III. 

e) II e III.  

Comentários: 

A assertiva I, correta, já que caso ocorra 

extinção antecipada por iniciativa do 

empregador serão devidos, além de saldo de 

salário, férias proporcionais (e vencidas, claro) e 

13º salário proporcional, também a indenização 

prevista no artigo 479 da CLT: 

CLT, art. 479 - Nos contratos que tenham termo 
estipulado, o empregador que, sem justa causa, 
despedir o empregado será obrigado a pagar-lhe, a 
título de indenização, e por metade, a 
remuneração a que teria direito até o termo do 
contrato. 

Exemplo: o contrato de experiência foi firmado 

com previsão de 90 dias, e no 50º dia o 

empregador, sem justa causa, decide dispensar 

o empregado. Como faltavam 40 dias para 

encerrar o contrato, o empregador deverá 

indenizar o obreiro com a remuneração 

correspondente a 20 dias (metade da 

remuneração a que ele teria direito até o termo 

do contrato). 

A assertiva II, também correta, pois “desídia” 

é sinônimo de indolência, preguiça, inércia. 

Nesse sentido, o empregado desidioso apresenta 

comportamento negligente ao deixar de realizar 

as atividades na forma que deveria. 

Por fim, a assertiva III, incorreta, uma vez que 

sob a óptica do empregado, para que o aviso 

cumpra os seus fins (buscar novo emprego) 

deverá haver uma redução do labor prestado 

durante os 30 dias, de 2 formas: redução da 

jornada diária ou falta justificada de 7 dias 

corridos: 

CLT, art. 488 - O horário normal de trabalho do 
empregado, durante o prazo do aviso, e se a rescisão 
tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido 
de 2 (duas) horas diárias, sem prejuízo do salário 
integral. 

Parágrafo único - É facultado ao empregado trabalhar 
sem a redução das 2 (duas) horas diárias previstas 
neste artigo, caso em que poderá faltar ao serviço, 
sem prejuízo do salário integral, por 1 (um) dia, na 
hipótese do inciso l, e por 7 (sete) dias corridos, 
na hipótese do inciso II do art. 487 desta 
Consolidação.  

Assim, quando o empregador concede o aviso 

prévio, deverá haver a redução de jornada. 

Percebam que estas regras se aplicam se a 

rescisão tiver sido promovida pelo empregador, 

ou seja, caso o empregado decida romper o 

vínculo não caberá a redução de jornada. 

Por oportuno, como o citado inciso I do artigo 

487 não foi recepcionado pela CF/88, então 

podemos reler este parágrafo único 

desconsiderando a previsão de 1 (um) dia de 

aviso: 

CLT, art. 488, parágrafo único - É facultado ao 
empregado trabalhar sem a redução das 2 (duas) 
horas diárias previstas neste artigo, caso em que 
poderá faltar ao serviço, sem prejuízo do salário 
integral, (...) por 7 (sete) dias corridos, na 
hipótese do inciso II do art. 487 desta Consolidação.  

Gabarito: A 
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49. De acordo com a CLT, não tem caráter 

salarial a seguinte utilidade ou parcela: 

a) verbas para a empregada contratar uma babá 

para seu filho e, assim, viabilizar sua presença 

no ambiente de trabalho. 

b) cigarros e bebidas alcóolicas. 

c) valor correspondente ao vale-cultura. 

d) combustível para o carro próprio do 

empregado.  

e) adicional de insalubridade.  

Comentários: 

Gabarito (C), com fundamento no art. 458, 

§2º, da CLT, que retira a natureza salarial de 

diversas utilidades: 

CLT, art. 458, § 2º Para os efeitos previstos neste 
artigo, não serão consideradas como salário as 
seguintes utilidades concedidas pelo empregador:  

VIII - o valor correspondente ao vale-cultura. 

A letra (A), parcela de natureza salarial, já que 

o empregado recebe o valor pelo trabalho, como 

forma de contraprestação do empregador pelos 

serviços prestados pela empregada. 

A letra (B) não pode ser a resposta, já que não 

se permite o pagamento com base em bebidas 

alcóolicas ou drogas nocivas, incluindo o cigarro: 

CLT, art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, 
compreende-se no salário, para todos os efeitos 
legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras 
prestações "in natura" que a empresa, por força do 
contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao 
empregado. Em caso algum será permitido o 
pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.  

SUM-367, II - O cigarro não se considera salário 
utilidade em face de sua nocividade à saúde. 

A letra (D) também é utilidade com natureza 

salarial, já que tal fornecimento não é 

considerado indispensável à realização do 

trabalho, possuindo claro intuito retributivo. A 

respeito do fornecimento do próprio veículo, 

destaco a SUM-367 do TST: 

SUM-367, I - A habitação, a energia elétrica e veículo 
fornecidos pelo empregador ao empregado, quando 
indispensáveis para a realização do trabalho, não têm 
natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja 
ele utilizado pelo empregado também em atividades 
particulares. 

Por fim, a letra (E) trata de um adicional, 

parcela que possui notória natureza salarial. 

Gabarito: C 

 

50. Arthur pretende ingressar com 

reclamação trabalhista para receber 

indenização por danos morais em face da 

empresa Betha S/A em razão da alegação 

de assédio moral. Conforme previsão legal 

contida na Consolidação das Leis do 

Trabalho, a ação deverá ser proposta na 

Vara do Trabalho do local  

a) da sua contratação.  

b) do seu domicílio.  

c) da matriz do Banco empregador.  

d) da prestação dos serviços.  

e) escolhido pelas partes na celebração do 

contrato.  

Comentários: 

Dispõe o art. 651 da CLT que a ação trabalhista 

deve ser ajuizada no local da prestação dos 

serviços, pois ser a localidade onde estão as 

provas, presumidamente, e no qual será mais 

fácil a realização dos atos processuais. Assim, 

não importe o local da contratação, a sede ou 

filial da empresa ou o domicílio do empregado. 

Também não se aplica no processo do trabalho a 

regra prevista no art. 63 do CPC que trata do foro 

de eleição, ou seja, o local para o ajuizamento 

da ação previsto em cláusula contratual. Em 

suma: a regra para a competência territorial é o 

local da prestação dos serviços, 

independentemente de quem esteja 

ajuizando a ação, se empregado ou 

empregador. 

Gabarito: D 

51. Em uma ação que tramita na Justiça do 

Trabalho em que o reclamante empregado 

postula o pagamento de indenização por 

danos materiais em face da reclamada 

empregadora, é correto afirmar: 

a) Os atos processuais serão públicos não 

comportando nenhuma exceção em razão do 

interesse social. 
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b) Os prazos para realização dos atos contam-se 

com inclusão do dia do começo e do vencimento, 

ficando suspensos nos finais de semana. 

c) Os prazos processuais que se vencerem na 

sexta-feira, terminarão na segunda-feira da 

semana seguinte. 

d) As audiências serão públicas e realizar-se-ão 

nos dias úteis, somente no horário compreendido 

entre as 11 e 19 horas, não podendo ultrapassar 

2 horas seguidas. 

e) A penhora na fase de execução da sentença 

poderá ser realizada em domingo ou feriado, 

mediante expressa autorização judicial.  

Comentários: 

Pela regra prevista no art. 770 da CLT, os atos 

processuais são realizados nos dias uteis, das 6h 

as 20h, sendo que há uma importante exceção, 

tratada na questão, que é a penhora na fase 

de execução, que pode ser realizada em 

domingos e feriados, desde que haja 

autorização expressa do Juiz, ou seja, conste 

no mandado de penhora essa possibilidade, sob 

pena de nulidade do ato. Muito cuidado pois não 

é uma autorização implícita, mas expressa, 

explícita !!! Nas demais assertivas encontramos 

incorreções, como a inexistência de exceção em 

relação ao princípio da publicidade, a inclusão do 

primeiro dia do prazo (em vez de sua exclusão), 

a errada prorrogação dos prazos que vencem na 

sexta-feira e o horário das audiência, que é das 

8h às 18h. 

Gabarito: E 

52. No tocante aos recursos no processo do 

trabalho e de acordo com a legislação 

trabalhista, considere: 

I. O agravo de instrumento, em regra, se destina 

a destrancar despachos que denegarem 

seguimento a interposição de recursos, não se 

destinando a atacar decisões interlocutórias, 

uma vez que estas são irrecorríveis de imediato.  

II. Os termos de conciliação homologados pela 

Justiça do Trabalho são irrecorríveis, salvo para 

a Previdência Social, quanto às contribuições que 

lhe forem devidas. 

III. O recurso extraordinário não é cabível na 

Justiça do Trabalho, uma vez que não está 

previsto no rol dos recursos previstos na CLT 

(embargos, recurso ordinário, recurso de revista 

e agravo).  

IV. Havendo recurso, as custas devidas para a 

parte que for obrigada ao seu recolhimento, 

deverão ser pagas e comprovadas dentro do 

prazo recursal, sob pena de deserção.  

Está correto o que consta em  

a) III e IV, apenas. 

b) I, II, III e IV. 

c) I e II, apenas. 

d) I, II e IV, apenas. 

e) II, III e IV, apenas.  

Comentários: 

Apenas a assertiva III está errada, conforme 

será verificado a seguir: 

I. Correta, pois o agravo de instrumento, 

previsto no art. 897 “b” da CLT, só é utilizado 

contra decisões que inadmitem outros recursos.  

II. Correta, pois o art. 831 da CLT traz a 

irrecorribilidade das sentenças que homologam 

acordos, salvo para a Previdência Social, que 

pode recorrer tendo em vista ser credora 

previdenciária.  

III. Errada, já que o recurso extraordinário, 

apesar de estar previsto no CPC, ser utilizado no 

processo do trabalho para fazer chegar ao STF 

os questionamentos sobre violação da CF por 

decisões do TST. 

IV. Correta, já que o art. 789 da CLT e a Súmula 

245 do TST preveem o recolhimento das custas 

processuais no prazo recurso, sob pena do 

recurso ser considerado deserto e, 

consequentemente, inadmitido. 

Gabarito: D 

53. No que concerne à fase de execução no 

Processo do Trabalho, é INCORRETO 

afirmar: 

a) Garantida a execução ou penhorados bens, 

terá a empresa executada cinco dias para 

apresentar embargos, cabendo igual prazo ao 

exequente para impugnação. 
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b) Nas prestações sucessivas por tempo 

determinado, a execução pelo não pagamento de 

uma prestação compreenderá as que lhe 

sucederem. 

c) O Termo de Ajuste de Conduta firmado 

perante o Ministério Público do Trabalho e o 

Termo de Conciliação firmado perante a 

Comissão de Conciliação Prévia são títulos 

executivos extrajudiciais. 

d) Sendo ilíquida a sentença exequenda será 

determinada a sua liquidação, que deverá ser 

feita por cálculos ou por artigos, não cabendo o 

arbitramento e devendo ser intimado, o 

Procurador do INSS, para apresentar a conta dos 

valores devidos das contribuições sociais 

e) Serão executadas ex officio as contribuições 

sociais devidas em decorrência de homologação 

de acordo em reclamatória trabalhista.  

Comentários: 

A assertiva possui duas incorreções, que podem 

ser facilmente visualizadas diante da 

comparação com o art. 879 da CLT, a saber: no 

processo do trabalho aplica-se a liquidação por 

arbitramento, que ocorre quando há a 

necessidade de realização de prova pericial para 

se chegar ao valor devido. O outro equívoco é 

em relação à intimação do Procurador do INSS 

para apresentar os valores devidos de 

contribuição previdenciária, já que cabe à 

própria parte apresentar os valores devidos. As 

demais estão corretas, pois trazem o prazo 

correto dos embargos à execução, conforme art. 

884 da CLT, tratam corretamente da execução 

por prestações sucessivas, nos moldes do art. 

891 da CLT, tratam dos títulos executivos 

extrajudicial que constam no art. 877 da CLT, 

bem como o impulso oficial na execução, nos 

moldes do art. 878 da CLT. 

Gabarito: D 

 

54. Analise as alternativas seguintes sobre 

planejamento e gestão estratégica: 

I. O BSC é uma ferramenta aplicável apenas à 

gestão estratégica, mas não ao planejamento. 

II. A missão está ligada aos impactos da ação 

organizacional, podendo ser acompanhada pela 

efetividade organizacional. 

III. Matriz SWOT e BSC são ferramentas que só 

podem ser utilizadas independentemente uma 

da outra. 

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.  

Comentários: 

Vejamos cada item: 

I) Errado. O BSC é uma ferramenta que serve 

tanto ao planejamento quanto à gestão 

estratégica como um todo. 

II) Certo. Assertiva precisa. 

III) Errado. As duas ferramentas podem ser 

utilizadas em conjunto. 

Gabarito: C 

55. 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. São três as estratégias genéricas do Modelo 

Porter: liderança em custo total, enfoque e 

diferenciação. 

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.  

Comentários: 
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Vejamos cada item: 

I) Certo. Está perfeita! 

II) Errado. A ordem das perspectivas está 

errada, sendo que o correto seria: financeira, 

clientes, processos internos e aprendizado e 

crescimento. 

III) Certo. Está perfeita! 

Gabarito: C 

56. Sobre projetos e processos, marque a 

alternativa correta: 

a) Processos são esforços temporários para 

obtenção de resultados exclusivos. 

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.  

Comentários: 

Vejamos os erros: 

A) Errado. Trata-se da definição de projeto. 

B) correto! 

C) Errado. Trata-se da definição de processo. 

D) Errado. Trata-se de um guia geral, e não de 

uma metodologia específica. 

E) O Gráfico PERT trata de projetos (projects) e 

não de processos (processes). 

Gabarito: B 

 

 

57. Marque a alternativa correta em relação 

aos instrumentos de planejamento e 

orçamento: 

a) Cada estado e cada município também têm 

seus próprios PPAs, LDOs e LOAs. O Distrito 

Federal integra os instrumentos da União. 

b) Os planos e programas nacionais, regionais e 

setoriais previstos na Constituição Federal serão 

elaborados em consonância com o plano 

plurianual e apreciados apenas pela Câmara dos 

Deputados. 

c) A lei orçamentária anual orientará a 

elaboração da lei de diretrizes orçamentárias. 

d) O Poder Executivo da União deve estabelecer 

a política de aplicação das agências financeiras 

oficiais de fomento ao elaborar sua lei de 

diretrizes orçamentárias. 

e) A Lei de Diretrizes Orçamentárias, de acordo 

com a Constituição Federal, é o instrumento 

adequado para a criação de tributos.  

Comentários: 

a) Errada. Em nosso estudo, a referência é a 

CF/1988, por isso sempre tratamos dos 

instrumentos de planejamento e orçamento na 

esfera federal. No entanto, assim como a União, 

cada estado, cada município e o Distrito 

Federal também têm seus próprios PPAs, LDOs 

e LOAs. 

b) Errada. Os planos e programas nacionais, 

regionais e setoriais previstos nesta Constituição 

serão elaborados em consonância com o plano 

plurianual e apreciados pelo Congresso 

Nacional (art. 165, § 4º, da CF/1988). 

c) Errada. A lei de diretrizes orçamentárias 

compreenderá as metas e prioridades da 

administração pública federal, incluindo as 

despesas de capital para o exercício financeiro 

subsequente, orientará a elaboração da lei 

orçamentária anual, disporá sobre as 

alterações na legislação tributária e estabelecerá 

a política de aplicação das agências financeiras 

oficiais de fomento (art. 165, § 2º, da CF/1988). 

d) Correta. A lei de diretrizes orçamentárias 

compreenderá as metas e prioridades da 

administração pública federal, incluindo as 
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despesas de capital para o exercício financeiro 

subsequente, orientará a elaboração da lei 

orçamentária anual, disporá sobre as alterações 

na legislação tributária e estabelecerá a política 

de aplicação das agências financeiras oficiais de 

fomento (art. 165, § 2º, da CF/1988). 

e) Errada. A CF/1988 determina que a lei de 

diretrizes orçamentárias disponha sobre as 

alterações na legislação tributária, mas a LDO 

não pode criar, aumentar, suprimir, diminuir ou 

autorizar tributos, o que deve ser feito por outras 

leis. A disposição sobre as alterações da 

legislação tributária permite a elaboração da LOA 

com as estimativas mais precisas dos recursos e, 

ainda, informa aos agentes econômicos as 

possíveis modificações, a fim de que não 

ocorram mudanças bruscas fora de suas 

expectativas. 

Gabarito: D 

58. Todas as receitas e despesas constarão 

da Lei de Orçamento pelos seus totais, 

vedadas quaisquer deduções. Tal afirmativa 

se refere ao seguinte princípio 

orçamentário: 

a) Unidade 

b) Universalidade 

c) Não Afetação de Receitas 

d) Especificação 

e) Orçamento Bruto 

Comentários: 

Todas as receitas e despesas constarão da Lei de 

Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer 

deduções (art. 6º, caput, da Lei 4320/1964). É o 

princípio do orçamento bruto. 

Gabarito: E 

59. De acordo com a Constituição Federal, 

podem ser admitidas emendas à lei 

orçamentária resultantes de anulações de 

dotações de: 

a) pessoal e seus encargos; 

b) manutenção de órgãos públicos; 

c) serviço da dívida; 

d) transferências tributárias constitucionais para 

Estados. 

e) transferências tributárias constitucionais para 

Municípios.  

Comentários: 

As emendas ao projeto de lei do orçamento anual 

ou aos projetos que o modifiquem somente 

podem ser aprovadas caso indiquem os recursos 

necessários, admitidos apenas os provenientes 

de anulação de despesa, excluídas as que 

incidam sobre: 

a) dotações para pessoal e seus encargos; 

b) serviço da dívida; 

c) transferências tributárias constitucionais para 

Estados, Municípios e Distrito Federal; ou 

III –  sejam relacionadas: 

a) com a correção de erros ou omissões; ou 

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei 

(são chamadas de emendas de redação, pois 

visam melhorar o texto, tornando-lhe mais claro 

e preciso). 

Logo, podem ser admitidas emendas à lei 

orçamentária resultantes de anulações de 

dotações de manutenção de órgãos públicos. 

Gabarito: B 

60. O estágio da despesa que corresponde 

ao ato emanado de autoridade competente 

que cria para o Estado obrigação de 

pagamento pendente ou não de implemento 

de condição é o (a): 

a) fixação 

b) empenho 

c) liquidação 

d) pagamento 

e) recolhimento 

Comentários: 

Segundo o art. 58 da Lei 4.320/1964, o 

empenho é o ato emanado de autoridade 
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competente que cria para o Estado obrigação de 

pagamento pendente ou não de implemento de 

condição. 

Gabarito: B 

 

61. Marque a alternativa errada, 

considerando o moderno conhecimento 

sobre gestão e avaliação de desempenho. 

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.  

Comentários: 

Todas as alternativas estão corretas, com 

exceção da letra C, onde há uma pegadinha: a 

generalização é de uma característica do 

avaliado, e não do avaliador. 

Gabarito: C 

62. 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.  

Comentários: 

A única alternativa correta é a letra B. As demais 

possuem os seguintes erros: 

a) O clima muda rapidamente. 

c) A ênfase é apenas cognitiva. 

d) Todos esses aspectos fazem parte do clima. 

e) Ao contrário: a cultura é a base para o clima 

organizacional. 

Gabarito: B 

63. Sobre as teorias de motivação: 

I. A teoria de Maslow considera a existência de 

grupos de necessidades que só são sentidas 

conforme o grupo anterior é plenamente 

satisfeito, nesta ordem: fisiológicas, de 

segurança, sociais, estima, autorrealização. 

II. A Teoria de Alderfer propõe a existência de 

necessidades de existência, relacionamento e 

crescimento, que só são sentidas quando o grupo 

anterior é plenamente satisfeito. 

III. Uma decorrência da teoria da Higiene-

Motivação é que o salário não é um fator 

motivador para o trabalho. 

a) I e II estão corretas 

b) I e III estão corretas. 

c) II e III estão corretas.  

d) I, II e III estão corretas. 

e) Apenas a II está correta.  

Comentários: 

Vejamos: 

I) Certa – é exatamente isso! 

II) Errada. As necessidades podem ser sentidas 

ao mesmo tempo! 

III) Certa – salário é um fator higiênico, e não 

motivacional. 
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Gabarito: B 

64. Sobre a liderança no contexto 

organizacional: 

I. Poder de Referência decorre da legitimidade 

do conhecimento e carisma pessoal do líder. 

II. O Sistema IV de Likert – Consultivo – 

apresenta liderem que delegam as decisões em 

alguns casos. 

III. A maturidade dos funcionários evolui, 

segundo Hersey e Blanchard. A Maturidade 2 é 

aquela em que o funcionário possui baixa 

capacidade e elevada motivação. 

a) I e II estão corretas 

b) I e III estão corretas. 

c) II e III estão corretas.  

d) I, II e III estão corretas. 

e) Apenas a II está correta.  

Comentários: 

Vejamos: 

I) Certa – é exatamente isso! 

II) Errada. O sistema IV é o participativo!!! 

III) Certa! 

Gabarito: B 

65. Sobre chefia e liderança, marque a 

alternativa errada: 

a) O líder é voltado à eficácia e o chefe à 

eficiência. 

b) O poder típico da chefia é o Poder Legítimo. 

c) Liderança e Chefia podem ocorrer ao mesmo 

tempo.  

d) A liderança dura o tempo que for útil para o 

grupo de liderados. 

e) A liderança é baseada em regras aceitas de 

comum acordo.  

Comentários: 

Todas as alternativas estão certas, com exceção 

da Letra E, já que a chefia é que é baseada em 

regras aceitas de comum acordo. A liderança é 

baseada no interesse do grupo de liderados! 

Gabarito: B 
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