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1. Orientações iniciais 

 

Olá, concurseiro! 

 

 Esse caderno se volta à resolução de questões da Banca Cespe para o TRT, uma vez que essa 

banca recorrentemente é responsável por concursos para este tribunal e, especialmente, porque 

será a responsável pelo TRT/CE! Pegamos também, para complementar, algumas questões relativas 

a outros concursos, da mesma banca, porque sabemos que elas sempre se repetem. Reconhecemos 

que exercitar é conhecer o perfil da banca e entender como ela costuma cobrar. Isso é 

imprescindível para conseguir a aprovação. 

 

 Aqui vão algumas coisas que você precisa saber sobre as questões da Cespe antes de começar 

a fazer esse caderno: 

 

 O Cespe/UnB adota predominantemente questões nas quais o candidato deve marcar como 

certa ou errada. As assertivas das questões de certo ou errado são analisadas 

individualmente e cada erro anula um acerto o que faz dessas questões as mais temidas pelos 

candidatos. Portanto não é recomendado tentar “chutar”. 

 As questões são analíticas e exigem alta capacidade de interpretação de dados, situacional e 

de gráficos. Por isso mesmo, as questões (de maior caráter analítico) têm mais densidade 

interdisciplinar, o que faz com que o candidato precise analisar em vez de apenas memorizar.  

 

Ex.: muitas vezes a banca muda apenas uma palavra na frase, deixando a assertiva errada. 

Isso faz com que os candidatos apenas memorizaram possam ser induzidos a erro. 

 

 A “Elaboração Interrogativa” deve ser usada pelo candidato durante seu estudo, para melhor 

sistematizar as relações entre cada um dos conteúdos do edital.  

 Exige maior conhecimento da jurisprudência.  

 Devido aos textos mais longos e à complexidade das assertivas, o tempo de realização da 

prova precisa ser bem administrado, o que faz do treinamento e da simulação prévia um dos 

exercícios mais interessantes para a preparação do candidato. 
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1. Português 

 

 

Questão 1: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Acentuação 

A promoção da igualdade de oportunidades e a eliminação de todas as formas de discriminação são 

alguns dos elementos fundamentais da Declaração dos Direitos e Princípios Fundamentais do 

Trabalho e da Agenda do Trabalho Decente da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

 

Um requisito básico para que o crescimento econômico dos países se traduza em menos pobreza e 

maior bem-estar e justiça social é melhorar as condições de vida das mulheres, dos negros e de outros 

grupos discriminados da sociedade; outro é aumentar sua possibilidade de acesso a empregos capazes 

de garantir uma vida digna para si próprios e para suas famílias. A pobreza está diretamente 

relacionada aos níveis e padrões de emprego, assim como às desigualdades e à discriminação 

existentes na sociedade. Além disso, as diferentes formas de discriminação estão fortemente 

associadas aos fenômenos de exclusão social que dão origem à pobreza e são responsáveis pelos 

diversos tipos de vulnerabilidade e pela criação de barreiras adicionais que impedem as pessoas e 

grupos discriminados de superar situações de pobreza. 

 

A erradicação da pobreza vem sendo considerada uma das maiores prioridades para a construção de 

sociedades mais justas, assim como vem aumentando o reconhecimento de que as causas e condições 

de pobreza são diferentes para homens e mulheres, negros e brancos. Por isso, estão sendo realizados 

esforços para que as necessidades das mulheres e negros sejam consideradas de forma explícita e 

efetiva nas estratégias de redução da pobreza e nas políticas de geração de emprego e renda.  

Internet: <www.oit.org.br> (com adaptações). 

 

Julgue o item, relativo a ideias e aspectos linguísticos do texto acima. 

 

As palavras “países”, “famílias” e “níveis” são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação 

gráfica. 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 2: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Conjugação. Reconhecimento e emprego dos modos e tempos verbais 

Texto para o item 

 

 

A figura acima mostra uma janela do Word 2007, com um documento em processo de edição. Com 

relação a essa janela, ao Word 2007 e ao texto que está sendo editado, julgue o item a seguir. 

 

Os tempos verbais usados nas perguntas apresentadas nas linhas de 1 a 3 indicam que, na visão do 

entrevistador, as respostas a essas perguntas independem do entrevistado e são atemporais. 
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 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 3: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Locução verbal 

O mundo do trabalho tem mudado numa velocidade vertiginosa e, se os empregos diminuem, isso não 

quer dizer que o trabalho também. 

 

Só que ele está mudando de cara. Como também está mudando o perfil de quem acaba de sair da 

universidade, da mesma forma que as exigências da sociedade e − por que não? − do mercado, cada vez 

mais globalizado e competitivo. 

 

Tudo indica que mais de 70% do trabalho no futuro vão requerer a combinação de uma sólida 

educação geral com conhecimentos específicos; um coquetel capaz de fornecer às pessoas 

compreensão dos processos, capacidade de transferir conhecimentos, prontidão para antecipar e 

resolver problemas, condições para aprender continuamente, conhecimento de línguas, habilidade 

para tratar com pessoas e trabalhar em equipe. 

  

Revista do Provão, n.º 4, 1999, p. 13 (com adaptações). 

 

A partir do texto acima, julgue o item subseqüente. 

A opção pelo emprego das formas verbais "tem mudado" e "está mudando" indica que a argumentação 

do texto mostra as mudanças do "trabalho" como durativas, estendidas no tempo. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 4: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Preposição 
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Texto para o item 

Um cenário polêmico é embasado no desencadeamento de um estrondoso processo de exclusão, 

diretamente proporcional ao avanço tecnológico, cuja projeção futuraindica que a automação do 

trabalho exigirá cada vez menos trabalhadores implicados tanto na produção propriamente dita 

quanto no controle da produção. Baseando-se unicamente nessa perspectiva, pode-se supor que a 

sociedade tecnológica seria caracterizada por um contexto no qual o trabalho passaria a ser uma 

necessidade exclusiva da classe trabalhadora. O capital, podendo optar por um investimento de porte 

em automação, em informática e em tecnologia de ponta, cada vez mais barata e acessível, não mais 

teria seu funcionamento embasado exclusivamente na exploração dos trabalhadores, cada vez mais 

exigentes quanto ao valor de sua força de trabalho. Embora não se possa falar de supressão do 

trabalho assalariado, a verdade é que a posição do trabalhador se enfraquece, tendo em vista que o 

trabalho humano tende a tornar-se cada vez menos necessário para o funcionamento do sistema 

produtivo. 

 

Gilberto Lacerda Santos. Formação para o trabalho e alfabetização informática. In: Linhas Críticas, v. 6, n.º 11, jul/dez, 2000 (com adaptações). 

 

Julgue o seguinte item a respeito das idéias e da organização do texto acima. 

Devido às relações de sentido entre as palavras do texto é correta a substituição do pronome "cuja" 

pela preposição de para expressar noção de posse entre "avanço tecnológico" e "projeção futura". 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 5: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Sintaxe 

A promoção da igualdade de oportunidades e a eliminação de todas as formas de discriminação são 

alguns dos elementos fundamentais da Declaração dos Direitos e Princípios Fundamentais do 

Trabalho e da Agenda do Trabalho Decente da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

 

Um requisito básico para que o crescimento econômico dos países se traduza em menos pobreza e 
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maior bem-estar e justiça social é melhorar as condições de vida das mulheres, dos negros e de outros 

grupos discriminados da sociedade; outro é aumentar sua possibilidade de acesso a empregos capazes 

de garantir uma vida digna para si próprios e para suas famílias. A pobreza está diretamente 

relacionada aos níveis e padrões de emprego, assim como às desigualdades e à discriminação 

existentes na sociedade. Além disso, as diferentes formas de discriminação estão fortemente 

associadas aos fenômenos de exclusão social que dão origem à pobreza e são responsáveis pelos 

diversos tipos de vulnerabilidade e pela criação de barreiras adicionais que impedem as pessoas e 

grupos discriminados de superar situações de pobreza. 

 

A erradicação da pobreza vem sendo considerada uma das maiores prioridades para a construção de 

sociedades mais justas, assim como vem aumentando o reconhecimento de que as causas e condições 

de pobreza são diferentes para homens e mulheres, negros e brancos. Por isso, estão sendo realizados 

esforços para que as necessidades das mulheres e negros sejam consideradas de forma explícita e 

efetiva nas estratégias de redução da pobreza e nas políticas de geração de emprego e renda. 

  

Internet: <www.oit.org.br> (com adaptações). 

 

Julgue o item, relativo a ideias e aspectos linguísticos do texto acima. 

 

O último período do texto pode ser reescrito, sem prejuízo do seu sentido original e da correção 

gramatical, da seguinte forma: Esse é o motivo da realização dos esforços com vistas ao atendimento 

das necessidades imediatas de mulheres e negros que reduzirão a pobreza devido as políticas de 

geração de emprego e renda. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 6: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Sintaxe 

Os fragmentos que constituem os itens seguintes foram adaptados de trechos de notícias do sítio da 

OIT na Internet. Julgue-o no que se refere à correção gramatical. 
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As conclusões do relatório da OIT sobre desigualdades de gênero estimulam a ampliação das medidas 

de proteção social destinadas a reduzir a vulnerabilidade das mulheres e incentivam os investimentos 

em capacitação e educação, bem como a instauração de políticas que favoreçam o acesso ao emprego. 

O relatório enumera, ainda, uma série de diretrizes políticas para ajudar as comunidades a reduzir os 

preconceitos de gênero nas decisões relativas ao trabalho e a diminuir as disparidades de gênero no 

mercado laboral. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 7: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Sintaxe 

Os fragmentos que constituem os itens seguintes foram adaptados de trechos de notícias do sítio da 

OIT na Internet. Julgue-o no que se refere à correção gramatical. 

 

As taxas de desemprego das mulheres são mais altas do que às dos homens em escala mundial e não se 

prevê melhoras desse quadro nos próximos anos, segundo relatório da OIT que analisa as 

desigualdades de gênero em matéria de desemprego, emprego, participação na força de trabalho, 

vulnerabilidade e segregação setorial e profissional. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 8: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Sintaxe 

Os fragmentos que constituem os itens seguintes foram adaptados de trechos de notícias do sítio da 

OIT na Internet. Julgue-o no que se refere à correção gramatical. 

 

Antes da crise mundial, as diferenças entre homens e mulheres, no que diz respeito ao desemprego e à 
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relação emprego-população haviam se atenuado. Nas economias avançadas, a crise parece haver 

afetado aos homens nos setores que dependam do comércio mais do que as mulheres, que trabalham 

em saúde e educação. Nos países em desenvolvimento, as mulheres foram particularmente afetadas 

nos setores relacionados com o comércio. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 9: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Análise Sintática 

Texto para o item 

Um cenário polêmico é embasado no desencadeamento de um estrondoso processo de exclusão, 

diretamente proporcional ao avanço tecnológico, cuja projeção futura indica que a automação do 

trabalho exigirá cada vez menos trabalhadores implicados tanto na produção propriamente dita 

quanto no controle da produção. Baseando-se unicamente nessa perspectiva, pode-se supor que a 

sociedade tecnológica seria caracterizada por um contexto no qual o trabalho passaria a ser uma 

necessidade exclusiva da classe trabalhadora. O capital, podendo optar por um investimento de porte 

em automação, em informática e em tecnologia de ponta, cada vez mais barata e acessível, não mais 

teria seu funcionamento embasado exclusivamente na exploração dos trabalhadores, cada vez mais 

exigentes quanto ao valor de sua força de trabalho. Embora não se possa falar de supressão do 

trabalho assalariado, a verdade é que a posição do trabalhador se enfraquece, tendo em vista que o 

trabalho humano tende a tornar-se cada vez menos necessário para o funcionamento do sistema 

produtivo. 

 

Gilberto Lacerda Santos. Formação para o trabalho e alfabetização informática. In: Linhas Críticas, v. 6, n.º 11, jul/dez, 2000 (com adaptações). 

 

Julgue o seguinte item a respeito das idéias e da organização do texto acima. 

O valor de adjetivo do gerúndio em "podendo optar" fica preservado se essa oração reduzida for 

substituída pela subordinada adjetiva correspondente: que pode optar. Essa substituição manteria a 

coerência e a correção gramatical do texto. 
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 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 10: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Análise Sintática 

A promoção da igualdade de oportunidades e a eliminação de todas as formas de discriminação são 

alguns dos elementos fundamentais da Declaração dos Direitos e Princípios Fundamentais do 

Trabalho e da Agenda do Trabalho Decente da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

 

Um requisito básico para que o crescimento econômico dos países se traduza em menos pobreza e 

maior bem-estar e justiça social é melhorar as condições de vida das mulheres, dos negros e de outros 

grupos discriminados da sociedade; outro é aumentar sua possibilidade de acesso a empregos capazes 

de garantir uma vida digna para si próprios e para suas famílias. A pobreza está diretamente 

relacionada aos níveis e padrões de emprego, assim como às desigualdades e à discriminação 

existentes na sociedade. Além disso, as diferentes formas de discriminação estão fortemente 

associadas aos fenômenos de exclusão social que dão origem à pobreza e são responsáveis pelos 

diversos tipos de vulnerabilidade e pela criação de barreiras adicionais que impedem as pessoas e 

grupos discriminados de superar situações de pobreza. 

 

A erradicação da pobreza vem sendo considerada uma das maiores prioridades para a construção de 

sociedades mais justas, assim como vem aumentando o reconhecimento de que as causas e condições 

de pobreza são diferentes para homens e mulheres, negros e brancos. Por isso, estão sendo realizados 

esforços para que as necessidades das mulheres e negros sejam consideradas de forma explícita e 

efetiva nas estratégias de redução da pobreza e nas políticas de geração de emprego e renda. 

  

Internet: <www.oit.org.br> (com adaptações). 

 

Julgue o item, relativo a ideias e aspectos linguísticos do texto acima. 

 

Sem prejuízo para a coerência e a correção gramatical do texto, o período iniciado à linha 6 — “A 
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pobreza está diretamente relacionada (...)” — poderia ser introduzido, feita a devida adaptação de 

maiúscula e minúscula, da seguinte forma: Não obstante, a pobreza está diretamente relacionada (...). 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 11: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Colocação pronominal (sintaxe) 

Texto para o item 

Um cenário polêmico é embasado no desencadeamento de um estrondoso processo de exclusão, 

diretamente proporcional ao avanço tecnológico, cuja projeção futura indica que a automação do 

trabalho exigirá cada vez menos trabalhadores implicados tanto na produção propriamente dita 

quanto no controle da produção. Baseando-se unicamente nessa perspectiva, pode-se supor que a 

sociedade tecnológica seria caracterizada por um contexto no qual o trabalho passaria a ser uma 

necessidade exclusiva da classe trabalhadora. O capital, podendo optar por um investimento de porte 

em automação, em informática e em tecnologia de ponta, cada vez mais barata e acessível, não mais 

teria seu funcionamento embasado exclusivamente na exploração dos trabalhadores, cada vez mais 

exigentes quanto ao valor de sua força de trabalho. Embora não se possa falar de supressão do 

trabalho assalariado, a verdade é que a posição do trabalhador se enfraquece, tendo em vista que o 

trabalho humano tende a tornar-se cada vez menos necessário para o funcionamento do sistema 

produtivo. 

 

Gilberto Lacerda Santos. Formação para o trabalho e alfabetização informática. In: Linhas Críticas, v. 6, n.º 11, jul/dez, 2000 (com adaptações). 

 

Julgue o seguinte item a respeito das idéias e da organização do texto acima. 

Mantém-se a noção de voz passiva, assim como a correção gramatical, ao se substituir "seria 

caracterizada" por caracterizaria-se. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 12: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Colocação pronominal (sintaxe) 

A economia solidária vem-se apresentando como uma alternativa inovadora de geração de trabalho e 

renda e uma resposta favorável às demandas de inclusão social no país. Ela compreende uma 

diversidade de práticas econômicas e sociais organizadas sob a forma de cooperativas, associações, 

clubes de troca, empresas de autogestão e redes de cooperação — que realizam atividades de 

produção de bens, prestação de serviços, finanças, trocas, comércio justo e consumo solidário. 

 

A Secretaria Nacional de Economia Solidária, do Ministério do Trabalho e Emprego, desde sua criação, 

em 2003, vem elaborando mecanismos de formação, fomento e educação para o fortalecimento da 

economia solidária no Brasil. Além da divulgação e da promoção de ações nessa direção, desde 2007 a 

Secretaria tem realizado chamadas públicas a fim de apoiar os empreendimentos econômicos 

alternativos. 

  

Internet: <http://portal.mte.gov.br/imprensa> (com adaptações). 

 

Com relação ao texto acima, julgue o seguinte item. 

 

No trecho “A economia solidária vem-se apresentando”, o deslocamento do pronome pessoal oblíquo 

para depois do verbo principal da locução não prejudicaria a correção gramatical do texto: vem 

apresentando-se. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 13: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Crase 

Muitas coisas nos diferenciam dos outros animais, mas nada é mais marcante do que a nossa 

capacidade de trabalhar, de transformar o mundo segundo nossa qualificação, nossa energia, nossa 

imaginação. Ainda assim, para a grande maioria dos homens, o trabalho nada mais é do que puro 
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desgaste da vida. Na sociedade capitalista, a produtividade do trabalho aumentou simultaneamente a 

tão forte rotinização, apequenamento e embrutecimento do processo de trabalho de forma que já não 

há nada que mais nos desagrade do que trabalhar. Preferimos, a grande maioria, fazer o que temos em 

comum com os outros animais: comer, dormir, descansar, acasalar. 

 

Nossa capacidade de trabalho, a potência humana de transformação e emancipação de todos, ficou 

limitada a ser apenas o nosso meio de ganhar pão. Capacidade, potência, criação, o trabalho foi 

transformado pelo capital no seu contrário. Tornou-se o instrumento de alienação no sentido clássico 

da palavra: o ato de entregar ao outro o que é nosso, nosso tempo de vida. 

 

Emir Sader. Trabalhemos menos, trabalhemos todos. In: Correio Braziliense, 18/11/2007 (com adaptações). 

 

Julgue o seguinte item a respeito do texto acima. 

 

A ausência do sinal indicativo de crase em "a tão forte" indica que nesse trecho não foi empregado 

artigo, mas apenas preposição. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 14: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Crase 

Texto para o item 
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A figura acima mostra uma janela do Word 2007, com um documento em processo de edição. Com 

relação a essa janela, ao Word 2007 e ao texto que está sendo editado, julgue o item a seguir. 

Na linha 13, o sinal indicativo de crase em "àquilo" é resultado da presença da preposição a, regendo o 

complemento do verbo "corresponder" e do pronome demonstrativo aquilo. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 15: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Concordância (Verbal e Nominal) 

Texto para o item 
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Um cenário polêmico é embasado no desencadeamento de um estrondoso processo de exclusão, 

diretamente proporcional ao avanço tecnológico, cuja projeção futura indica que a automação do 

trabalho exigirá cada vez menos trabalhadores implicados tanto na produção propriamente dita 

quanto no controle da produção. Baseando-se unicamente nessa perspectiva, pode-se supor que a 

sociedade tecnológica seria caracterizada por um contexto no qual o trabalho passaria a ser uma 

necessidade exclusiva da classe trabalhadora. O capital, podendo optar por um investimento de porte 

em automação, em informática e em tecnologia de ponta, cada vez mais barata e acessível, não mais 

teria seu funcionamento embasado exclusivamente na exploração dos trabalhadores, cada vez mais 

exigentes quanto ao valor de sua força de trabalho. Embora não se possa falar de supressão do 

trabalho assalariado, a verdade é que a posição do trabalhador se enfraquece, tendo em vista que o 

trabalho humano tende a tornar-se cada vez menos necessário para o funcionamento do sistema 

produtivo. 

 

Gilberto Lacerda Santos. Formação para o trabalho e alfabetização informática. In: Linhas Críticas, v. 6, n.º 11, jul/dez, 2000 (com adaptações). 

 

Julgue o seguinte item a respeito das idéias e da organização do texto acima. 

 

No texto, o aposto "cada vez mais barata e acessível" qualifica apenas "automação". 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 16: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Pontuação 

Muitas coisas nos diferenciam dos outros animais, mas nada é mais marcante do que a nossa 

capacidade de trabalhar, de transformar o mundo segundo nossa qualificação, nossa energia, nossa 

imaginação. Ainda assim, para a grande maioria dos homens, o trabalho nada mais é do que puro 

desgaste da vida. Na sociedade capitalista, a produtividade do trabalho aumentou simultaneamente a 

tão forte rotinização, apequenamento e embrutecimento do processo de trabalho de forma que já não 

há nada que mais nos desagrade do que trabalhar. Preferimos, a grande maioria, fazer o que temos em 

comum com os outros animais: comer, dormir, descansar, acasalar. 
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Nossa capacidade de trabalho, a potência humana de transformação e emancipação de todos, ficou 

limitada a ser apenas o nosso meio de ganhar pão. Capacidade, potência, criação, o trabalho foi 

transformado pelo capital no seu contrário. Tornou-se o instrumento de alienação no sentido clássico 

da palavra: o ato de entregar ao outro o que é nosso, nosso tempo de vida. 

 

Emir Sader. Trabalhemos menos, trabalhemos todos. In: Correio Braziliense, 18/11/2007 (com adaptações). 

 

Julgue o seguinte item a respeito do texto acima. 

A organização das idéias no último período do texto mostra que a informação apresentada depois do 

sinal de dois pontos constitui uma definição de "alienação". 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 17: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Pontuação 

A economia solidária vem-se apresentando como uma alternativa inovadora de geração de trabalho e 

renda e uma resposta favorável às demandas de inclusão social no país. Ela compreende uma 

diversidade de práticas econômicas e sociais organizadas sob a forma de cooperativas, associações, 

clubes de troca, empresas de autogestão e redes de cooperação — que realizam atividades de 

produção de bens, prestação de serviços, finanças, trocas, comércio justo e consumo solidário. 

 

A Secretaria Nacional de Economia Solidária, do Ministério do Trabalho e Emprego, desde sua criação, 

em 2003, vem elaborando mecanismos de formação, fomento e educação para o fortalecimento da 

economia solidária no Brasil. Além da divulgação e da promoção de ações nessa direção, desde 2007 a 

Secretaria tem realizado chamadas públicas a fim de apoiar os empreendimentos econômicos 

alternativos. 

  

Internet: <http://portal.mte.gov.br/imprensa> (com adaptações). 

 

Com relação ao texto acima, julgue o seguinte item. 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 

A supressão do travessão empregado na linha 3 não afetaria a correção gramatical do texto, mas 

alteraria o seu sentido original. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 18: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc) 

O mundo do trabalho tem mudado numa velocidade vertiginosa e, se os empregos diminuem, isso não 

quer dizer que o trabalho também. 

 

Só que ele está mudando de cara. Como também está mudando o perfil de quem acaba de sair da 

universidade, da mesma forma que as exigências da sociedade e − por que não? − do mercado, cada vez 

mais globalizado e competitivo. 

 

Tudo indica que mais de 70% do trabalho no futuro vão requerer a combinação de uma sólida 

educação geral com conhecimentos específicos; um coquetel capaz de fornecer às pessoas 

compreensão dos processos, capacidade de transferir conhecimentos, prontidão para antecipar e 

resolver problemas, condições para aprender continuamente, conhecimento de línguas, habilidade 

para tratar com pessoas e trabalhar em equipe. 

  

Revista do Provão, n.º 4, 1999, p. 13 (com adaptações). 

 

A partir do texto acima, julgue o item subseqüente. 

 

Da organização das idéias do último parágrafo do texto, é correto que se interprete "coquetel" como 

"conhecimentos específicos". 

 Certo 

 Errado 
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Questão 19: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc) 

A promoção da igualdade de oportunidades e a eliminação de todas as formas de discriminação são 

alguns dos elementos fundamentais da Declaração dos Direitos e Princípios Fundamentais do 

Trabalho e da Agenda do Trabalho Decente da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

 

Um requisito básico para que o crescimento econômico dos países se traduza em menos pobreza e 

maior bem-estar e justiça social é melhorar as condições de vida das mulheres, dos negros e de outros 

grupos discriminados da sociedade; outro é aumentar sua possibilidade de acesso a empregos capazes 

de garantir uma vida digna para si próprios e para suas famílias. A pobreza está diretamente 

relacionada aos níveis e padrões de emprego, assim como às desigualdades e à discriminação 

existentes na sociedade. Além disso, as diferentes formas de discriminação estão fortemente 

associadas aos fenômenos de exclusão social que dão origem à pobreza e são responsáveis pelos 

diversos tipos de vulnerabilidade e pela criação de barreiras adicionais que impedem as pessoas e 

grupos discriminados de superar situações de pobreza. 

 

A erradicação da pobreza vem sendo considerada uma das maiores prioridades para a construção de 

sociedades mais justas, assim como vem aumentando o reconhecimento de que as causas e condições 

de pobreza são diferentes para homens e mulheres, negros e brancos. Por isso, estão sendo realizados 

esforços para que as necessidades das mulheres e negros sejam consideradas de forma explícita e 

efetiva nas estratégias de redução da pobreza e nas políticas de geração de emprego e renda. 

  

Internet: <www.oit.org.br> (com adaptações). 

 

Julgue o item, relativo a ideias e aspectos linguísticos do texto acima. 

 

Em “dão origem à pobreza e são responsáveis pelos diversos tipos de vulnerabilidade e pela criação de 

barreiras adicionais”, o emprego das formas verbais no plural justifica-se pela concordância com “as 

diferentes formas de discriminação”. 

 Certo 
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 Errado 

 

 

 

Questão 20: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc) 

A promoção da igualdade de oportunidades e a eliminação de todas as formas de discriminação são 

alguns dos elementos fundamentais da Declaração dos Direitos e Princípios Fundamentais do 

Trabalho e da Agenda do Trabalho Decente da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

 

Um requisito básico para que o crescimento econômico dos países se traduza em menos pobreza e 

maior bem-estar e justiça social é melhorar as condições de vida das mulheres, dos negros e de outros 

grupos discriminados da sociedade; outro é aumentar sua possibilidade de acesso a empregos capazes 

de garantir uma vida digna para si próprios e para suas famílias. A pobreza está diretamente 

relacionada aos níveis e padrões de emprego, assim como às desigualdades e à discriminação 

existentes na sociedade. Além disso, as diferentes formas de discriminação estão fortemente 

associadas aos fenômenos de exclusão social que dão origem à pobreza e são responsáveis pelos 

diversos tipos de vulnerabilidade e pela criação de barreiras adicionais que impedem as pessoas e 

grupos discriminados de superar situações de pobreza. 

 

A erradicação da pobreza vem sendo considerada uma das maiores prioridades para a construção de 

sociedades mais justas, assim como vem aumentando o reconhecimento de que as causas e condições 

de pobreza são diferentes para homens e mulheres, negros e brancos. Por isso, estão sendo realizados 

esforços para que as necessidades das mulheres e negros sejam consideradas de forma explícita e 

efetiva nas estratégias de redução da pobreza e nas políticas de geração de emprego e renda. 

  

Internet: <www.oit.org.br> (com adaptações). 

 

Julgue o item, relativo a ideias e aspectos linguísticos do texto acima. 

 

Em “sua possibilidade de acesso”, o termo “sua” corresponde a da sociedade. 

 Certo 
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 Errado 

 

 

 

Questão 21: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Sentidos 

Muitas coisas nos diferenciam dos outros animais, mas nada é mais marcante do que a nossa 

capacidade de trabalhar, de transformar o mundo segundo nossa qualificação, nossa energia, nossa 

imaginação. Ainda assim, para a grande maioria dos homens, o trabalho nada mais é do que puro 

desgaste da vida. Na sociedade capitalista, a produtividade do trabalho aumentou simultaneamente a 

tão forte rotinização, apequenamento e embrutecimento do processo de trabalho de forma que já não 

há nada que mais nos desagrade do que trabalhar. Preferimos, a grande maioria, fazer o que temos em 

comum com os outros animais: comer, dormir, descansar, acasalar. 

 

Nossa capacidade de trabalho, a potência humana de transformação e emancipação de todos, ficou 

limitada a ser apenas o nosso meio de ganhar pão. Capacidade, potência, criação, o trabalho foi 

transformado pelo capital no seu contrário. Tornou-se o instrumento de alienação no sentido clássico 

da palavra: o ato de entregar ao outro o que é nosso, nosso tempo de vida. 

 

Emir Sader. Trabalhemos menos, trabalhemos todos. In: Correio Braziliense, 18/11/2007 (com adaptações). 

 

Julgue o seguinte item a respeito do texto acima. 

No primeiro período do texto, o pronome "nada" integra, como auxiliar da ênfase, uma expressão 

comparativa; mas, no terceiro período, o mesmo pronome perde o sentido comparativo pela presença 

do "não". 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 22: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Vícios de Linguagem (pleonasmo, ambiguidade, cacofonia etc) 
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O mundo do trabalho tem mudado numa velocidade vertiginosa e, se os empregos diminuem, isso não 

quer dizer que o trabalho também. 

 

Só que ele está mudando de cara. Como também está mudando o perfil de quem acaba de sair da 

universidade, da mesma forma que as exigências da sociedade e − por que não? − do mercado, cada vez 

mais globalizado e competitivo. 

 

Tudo indica que mais de 70% do trabalho no futuro vão requerer a combinação de uma sólida 

educação geral com conhecimentos específicos; um coquetel capaz de fornecer às pessoas 

compreensão dos processos, capacidade de transferir conhecimentos, prontidão para antecipar e 

resolver problemas, condições para aprender continuamente, conhecimento de línguas, habilidade 

para tratar com pessoas e trabalhar em equipe. 

  

Revista do Provão, n.º 4, 1999, p. 13 (com adaptações). 

 

A partir do texto acima, julgue o item subseqüente. 

A interpretação coerente das idéias do texto permite associar "ele" tanto com "trabalho" quanto com 

"mundo do trabalho". Ambigüidades assim devem ser evitadas na redação de textos oficiais. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 23: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Muitas coisas nos diferenciam dos outros animais, mas nada é mais marcante do que a nossa 

capacidade de trabalhar, de transformar o mundo segundo nossa qualificação, nossa energia, nossa 

imaginação. Ainda assim, para a grande maioria dos homens, o trabalho nada mais é do que puro 

desgaste da vida. Na sociedade capitalista, a produtividade do trabalho aumentou simultaneamente a 

tão forte rotinização, apequenamento e embrutecimento do processo de trabalho de forma que já não 

há nada que mais nos desagrade do que trabalhar. Preferimos, a grande maioria, fazer o que temos em 

comum com os outros animais: comer, dormir, descansar, acasalar. 
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Nossa capacidade de trabalho, a potência humana de transformação e emancipação de todos, ficou 

limitada a ser apenas o nosso meio de ganhar pão. Capacidade, potência, criação, o trabalho foi 

transformado pelo capital no seu contrário. Tornou-se o instrumento de alienação no sentido clássico 

da palavra: o ato de entregar ao outro o que é nosso, nosso tempo de vida. 

 

Emir Sader. Trabalhemos menos, trabalhemos todos. In: Correio Braziliense, 18/11/2007 (com adaptações). 

 

Julgue o seguinte item a respeito do texto acima. 

A argumentação do texto se organiza em torno de duas idéias opostas de trabalho: o trabalho como 

"puro desgaste da vida" e o trabalho como capacidade de "transformação e emancipação de todos". 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 24: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Muitas coisas nos diferenciam dos outros animais, mas nada é mais marcante do que a nossa 

capacidade de trabalhar, de transformar o mundo segundo nossa qualificação, nossa energia, nossa 

imaginação. Ainda assim, para a grande maioria dos homens, o trabalho nada mais é do que puro 

desgaste da vida. Na sociedade capitalista, a produtividade do trabalho aumentou simultaneamente a 

tão forte rotinização, apequenamento e embrutecimento do processo de trabalho de forma que já não 

há nada que mais nos desagrade do que trabalhar. Preferimos, a grande maioria, fazer o que temos em 

comum com os outros animais: comer, dormir, descansar, acasalar. 

 

Nossa capacidade de trabalho, a potência humana de transformação e emancipação de todos, ficou 

limitada a ser apenas o nosso meio de ganhar pão. Capacidade, potência, criação, o trabalho foi 

transformado pelo capital no seu contrário. Tornou-se o instrumento de alienação no sentido clássico 

da palavra: o ato de entregar ao outro o que é nosso, nosso tempo de vida. 

 

Emir Sader. Trabalhemos menos, trabalhemos todos. In: Correio Braziliense, 18/11/2007 (com adaptações). 
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Julgue o seguinte item a respeito do texto acima. 

As substituições de "Preferimos" por Prefere e de "temos" por tem preservam a correção gramatical 

do texto, mas enfraquecem a argumentação de que é a maioria de nós "homens" que prefere "comer, 

dormir, descansar, acasalar". 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 25: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Muitas coisas nos diferenciam dos outros animais, mas nada é mais marcante do que a nossa 

capacidade de trabalhar, de transformar o mundo segundo nossa qualificação, nossa energia, nossa 

imaginação. Ainda assim, para a grande maioria dos homens, o trabalho nada mais é do que puro 

desgaste da vida. Na sociedade capitalista, a produtividade do trabalho aumentou simultaneamente a 

tão forte rotinização, apequenamento e embrutecimento do processo de trabalho de forma que já não 

há nada que mais nos desagrade do que trabalhar. Preferimos, a grande maioria, fazer o que temos em 

comum com os outros animais: comer, dormir, descansar, acasalar. 

 

Nossa capacidade de trabalho, a potência humana de transformação e emancipação de todos, ficou 

limitada a ser apenas o nosso meio de ganhar pão. Capacidade, potência, criação, o trabalho foi 

transformado pelo capital no seu contrário. Tornou-se o instrumento de alienação no sentido clássico 

da palavra: o ato de entregar ao outro o que é nosso, nosso tempo de vida. 

 

Emir Sader. Trabalhemos menos, trabalhemos todos. In: Correio Braziliense, 18/11/2007 (com adaptações). 

 

Julgue o seguinte item a respeito do texto acima. 

 

Subentende-se, pela argumentação do texto, que "seu contrário" corresponde a contrário do capital. 

 Certo 
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 Errado 

 

 

 

Questão 26: CESPE - AJ 

TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Interpretação de Textos 

(compreensão) 

Texto para o item 

 

 

A figura acima mostra uma janela do 

Word 2007, com um documento em 

processo de edição. Com relação a essa janela, ao Word 2007 e ao texto que está sendo editado, julgue 

o item a seguir. 

 

O trecho a seguir está coerente com os argumentos apresentados na resposta da entrevistada: o 

conceito mais apropriado de trabalho seria, por assim dizer, uma ação para a reprodução da vida e 

dignificação do ser humano. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 27: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

Texto para o item 
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A figura acima mostra uma janela do Word 2007, com um documento em processo de edição. Com 

relação a essa janela, ao Word 2007 e ao texto que está sendo editado, julgue o item a seguir. 

 

A função textual do advérbio "então" (ℓℓ.10) é a de excluir o "trabalho que você vende" (ℓℓ.8) do 

conceito de trabalho. 

  

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 28: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 
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Textos para o item 

Texto I 

 

Texto II 

Um cenário polêmico é embasado no desencadeamento de um estrondoso processo de exclusão, 

diretamente proporcional ao avanço tecnológico, cuja projeção futura indica que a automação do 

trabalho exigirá cada vez menos trabalhadores implicados tanto na produção propriamente dita 

quanto no controle da produção. Baseando-se unicamente nessa perspectiva, pode-se supor que a 

sociedade tecnológica seria caracterizada por um contexto no qual o trabalho passaria a ser uma 

necessidade exclusiva da classe trabalhadora. O capital, podendo optar por um investimento de porte 

em automação, em informática e em tecnologia de ponta, cada vez mais barata e acessível, não mais 
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teria seu funcionamento embasado exclusivamente na exploração dos trabalhadores, cada vez mais 

exigentes quanto ao valor de sua força de trabalho. Embora não se possa falar de supressão do 

trabalho assalariado, a verdade é que a posição do trabalhador se enfraquece, tendo em vista que o 

trabalho humano tende a tornar-se cada vez menos necessário para o funcionamento do sistema 

produtivo. 

 

Gilberto Lacerda Santos. Formação para o trabalho e alfabetização informática. In: Linhas Críticas, v. 6, n.º 11, jul/dez, 2000 (com adaptações). 

 

Considerando o desenvolvimento das ideias dos dois textos anteriores, julgue o item abaixo. 

É correto concluir que a "ressignificação do trabalho" mencionada no texto contido na janela do Word 

vem desencadeando o "estrondoso processo de exclusão" descrito no texto acima. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 29: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

A promoção da igualdade de oportunidades e a eliminação de todas as formas de discriminação são 

alguns dos elementos fundamentais da Declaração dos Direitos e Princípios Fundamentais do 

Trabalho e da Agenda do Trabalho Decente da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

 

Um requisito básico para que o crescimento econômico dos países se traduza em menos pobreza e 

maior bem-estar e justiça social é melhorar as condições de vida das mulheres, dos negros e de outros 

grupos discriminados da sociedade; outro é aumentar sua possibilidade de acesso a empregos capazes 

de garantir uma vida digna para si próprios e para suas famílias. A pobreza está diretamente 

relacionada aos níveis e padrões de emprego, assim como às desigualdades e à discriminação 

existentes na sociedade. Além disso, as diferentes formas de discriminação estão fortemente 

associadas aos fenômenos de exclusão social que dão origem à pobreza e são responsáveis pelos 

diversos tipos de vulnerabilidade e pela criação de barreiras adicionais que impedem as pessoas e 

grupos discriminados de superar situações de pobreza. 
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A erradicação da pobreza vem sendo considerada uma das maiores prioridades para a construção de 

sociedades mais justas, assim como vem aumentando o reconhecimento de que as causas e condições 

de pobreza são diferentes para homens e mulheres, negros e brancos. Por isso, estão sendo realizados 

esforços para que as necessidades das mulheres e negros sejam consideradas de forma explícita e 

efetiva nas estratégias de redução da pobreza e nas políticas de geração de emprego e renda. 

  

Internet: <www.oit.org.br> (com adaptações). 

 

Julgue o item, relativo a ideias e aspectos linguísticos do texto acima. 

 

Infere-se da leitura do texto que a eliminação de todas as formas de discriminação, que abrange a 

promoção da igualdade de oportunidades, constitui o fundamento da Declaração dos Direitos e 

Princípios Fundamentais do Trabalho e da Agenda do Trabalho Decente da OIT. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 30: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

A promoção da igualdade de oportunidades e a eliminação de todas as formas de discriminação são 

alguns dos elementos fundamentais da Declaração dos Direitos e Princípios Fundamentais do 

Trabalho e da Agenda do Trabalho Decente da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

 

Um requisito básico para que o crescimento econômico dos países se traduza em menos pobreza e 

maior bem-estar e justiça social é melhorar as condições de vida das mulheres, dos negros e de outros 

grupos discriminados da sociedade; outro é aumentar sua possibilidade de acesso a empregos capazes 

de garantir uma vida digna para si próprios e para suas famílias. A pobreza está diretamente 

relacionada aos níveis e padrões de emprego, assim como às desigualdades e à discriminação 

existentes na sociedade. Além disso, as diferentes formas de discriminação estão fortemente 

associadas aos fenômenos de exclusão social que dão origem à pobreza e são responsáveis pelos 

diversos tipos de vulnerabilidade e pela criação de barreiras adicionais que impedem as pessoas e 

grupos discriminados de superar situações de pobreza. 
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A erradicação da pobreza vem sendo considerada uma das maiores prioridades para a construção de 

sociedades mais justas, assim como vem aumentando o reconhecimento de que as causas e condições 

de pobreza são diferentes para homens e mulheres, negros e brancos. Por isso, estão sendo realizados 

esforços para que as necessidades das mulheres e negros sejam consideradas de forma explícita e 

efetiva nas estratégias de redução da pobreza e nas políticas de geração de emprego e renda. 

  

Internet: <www.oit.org.br> (com adaptações). 

 

Julgue o item, relativo a ideias e aspectos linguísticos do texto acima. 

 

Conclui-se da leitura do texto que o crescimento econômico dos países não constitui garantia de 

distribuição de renda e bem-estar econômico da população. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 31: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Interpretação de Textos (compreensão) 

A economia solidária vem-se apresentando como uma alternativa inovadora de geração de trabalho e 

renda e uma resposta favorável às demandas de inclusão social no país. Ela compreende uma 

diversidade de práticas econômicas e sociais organizadas sob a forma de cooperativas, associações, 

clubes de troca, empresas de autogestão e redes de cooperação — que realizam atividades de 

produção de bens, prestação de serviços, finanças, trocas, comércio justo e consumo solidário. 

 

A Secretaria Nacional de Economia Solidária, do Ministério do Trabalho e Emprego, desde sua criação, 

em 2003, vem elaborando mecanismos de formação, fomento e educação para o fortalecimento da 

economia solidária no Brasil. Além da divulgação e da promoção de ações nessa direção, desde 2007 a 

Secretaria tem realizadochamadas públicas a fim de apoiar os empreendimentos econômicos 

alternativos. 
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Internet: <http://portal.mte.gov.br/imprensa> (com adaptações). 

 

Com relação ao texto acima, julgue o seguinte item. 

 

O emprego das formas verbais “vem elaborando” e “tem realizado”, que denotam tempo continuado, 

associado ao das expressões temporais “desde sua criação, em 2003” e “desde 2007”, evidencia a 

intenção do autor do texto de sinalizar o caráter produtivo do trabalho realizado pela Secretaria 

Nacional de Economia Solidária. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 32: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Paralelismo 

Muitas coisas nos diferenciam dos outros animais, mas nada é mais marcante do que a 

nossa capacidade de trabalhar, de transformar o mundo segundo nossa qualificação, nossa energia, 

nossa imaginação. Ainda assim, para a grande maioria dos homens, o trabalho nada mais é do que puro 

desgaste da vida. Na sociedade capitalista, a produtividade do trabalho aumentou simultaneamente a 

tão forte rotinização, apequenamento e embrutecimento do processo de trabalho de forma que já não 

há nada que mais nos desagrade do que trabalhar. Preferimos, a grande maioria, fazer o que temos em 

comum com os outros animais: comer, dormir, descansar, acasalar. 

 

Nossa capacidade de trabalho, a potência humana de transformação e emancipação de todos, ficou 

limitada a ser apenas o nosso meio de ganhar pão. Capacidade, potência, criação, o trabalho foi 

transformado pelo capital no seu contrário. Tornou-se o instrumento de alienação no sentido clássico 

da palavra: o ato de entregar ao outro o que é nosso, nosso tempo de vida. 

 

Emir Sader. Trabalhemos menos, trabalhemos todos. In: Correio Braziliense, 18/11/2007 (com adaptações). 

 

Julgue o seguinte item a respeito do texto acima. 
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A retirada da preposição em "de transformar" violaria as regras de gramática da língua portuguesa, já 

que essa expressão complementa "capacidade". 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 33: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Paralelismo 

Em muitos lugares, as mulheres não têm apoio para funções essenciais da vida humana. Elas são menos 

nutridas que os homens, menos saudáveis e mais vulneráveis à violência física e ao abuso sexual. Em 

comparação aos homens, têm chances menores de serem alfabetizadas, e menores ainda de terem 

educação técnica ou profissionalizante. Quando tentam ingressar no mundo do trabalho, enfrentam 

obstáculos maiores, inclusive intimidação da família ou do cônjuge, discriminação sexual na 

contratação e assédio sexual no trabalho ― todos frequentemente sem medidas de proteção legal 

eficazes. Obstáculos semelhantes costumam impedir sua participação efetiva na vida política. Em 

muitas nações, as mulheres não são devidamente iguais perante a lei: não têm os mesmos direitos de 

propriedade que os homens, os mesmos direitos de firmar um contrato, os mesmos direitos de 

associação, mobilidade e liberdade religiosa. Frequentemente sobrecarregadas pela dupla jornada de 

um trabalho fatigante e uma total responsabilidade pelos trabalhos domésticos e pelo cuidado com os 

filhos, elas perdem oportunidades de lazer e cultivo da imaginação e cognição. Todos esses fatores 

comprometem o bem-estar emocional: as mulheres têm menos oportunidades que os homens de 

viverem livres do medo e de desfrutarem de tipos gratificantes de amor ― especialmente quando, 

como frequentemente ocorre, são casadas por obrigação na infância e não têm a quem recorrer diante 

de um casamento ruim. De todas essas formas, circunstâncias sociais e políticas desiguais dão às 

mulheres capacidades humanas desiguais. 

 

Martha Nussbaum. Capacidades e justiça social. In: Debora Diniz; Marcelo Medeiros; Lívia Barbosa (Org.). Deficiência e igualdade. Brasília: 

LetrasLivres; EdUnB, 2010, p. 21-2 (com adaptações). 

  

A respeito das ideias e de aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item. 
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A supressão do sinal indicativo de crase, em “vulneráveis à violência física e ao abuso sexual”, 

prejudicaria a correção gramatical do período, ainda que o termo “ao” fosse também suprimido. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 34: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Reescritura de Frases. Substituição de palavras ou trechos de texto. 

Texto para o item 

Um cenário polêmico é embasado no desencadeamento de um estrondoso processo de exclusão, 

diretamente proporcional ao avanço tecnológico, cuja projeção futura indica que a automação do 

trabalho exigirá cada vez menos trabalhadores implicados tanto na produção propriamente dita 

quanto no controle da produção. Baseando-se unicamente nessa perspectiva, pode-se supor que a 

sociedade tecnológica seria caracterizada por um contexto no qual o trabalho passaria a ser uma 

necessidade exclusiva da classe trabalhadora. O capital, podendo optar por um investimento de porte 

em automação, em informática e em tecnologia de ponta, cada vez mais barata e acessível, não mais 

teria seu funcionamento embasado exclusivamente na exploração dos trabalhadores, cada vez mais 

exigentes quanto ao valor de sua força de trabalho. Embora não se possa falar de supressão do 

trabalho assalariado, a verdade é que a posição do trabalhador se enfraquece, tendo em vista que o 

trabalho humano tende a tornar-se cada vez menos necessário para o funcionamento do sistema 

produtivo. 

 

Gilberto Lacerda Santos. Formação para o trabalho e alfabetização informática. In: Linhas Críticas, v. 6, n.º 11, jul/dez, 2000 (com adaptações). 

 

Julgue o seguinte item a respeito das idéias e da organização do texto acima. 

Caso se substituísse "Embora" por Apesar de, a idéia de concessão atribuída a essa oração seria 

mantida, assim como a correção gramatical do período. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 35: CESPE - AJ TST/TST/Administrativa/2003 

Assunto:  

A vida humana selvagem, as culturas arcaicas e tradicionais, a sociedade pré-técnica tanto quanto a 

sociedade industrial, a era tecnológica e o processo de globalização carregam seus respectivos 

sentidos éticos. Esses sentidos surgem ora de forma explícita, ora como uma semente desconhecida 

que, em um dia longínquo, se transformará no ethos total e universal. Trata-se de uma exigência 

gravada misteriosamente no espírito humano, que busca a plena harmonia com o cosmos. 

 

Não importam nem as circunstâncias históricas nem os diferentes nomes que a acompanharam: a ética 

tem sido como que uma forma de consciência das sociedades humanas, iluminadora dos caminhos a 

serem seguidos em busca de um ideal de perfeição que, apesar de todas as suas relatividades, está 

sempre à procura de algo universal e duradouro, acima dos particularismos e das vicissitudes do 

cotidiano. 

 

Eis por que, sob todas as facetas, o ethos humano busca construir a sua identidade e, ao mesmo tempo, 

afirmar os contornos da sua universalidade, na antevisão de uma sociedade perfeita. A ética é perene 

porque nos aponta o caminho da realização do ser humano em suas relações com os semelhantes e 

com o mundo à sua volta, por meio da consideração radical daquilo que se convencionou chamar de 

direitos e deveres dos indivíduos e das sociedades. 

 

José de Ávila Aguiar Coimbra. Perenidade de uma ética sem fronteiras. In: Fronteiras da ética. São Paulo: SENAC, 2002, p. 25 (com adaptações). 

 

Acerca do texto acima e de conhecimentos extratextuais relacionados ao tema nele abordado, julgue o 

item a seguir. 

O texto defende a idéia de que a ética pode tornar-se suficientemente relativa para pulverizar-se em 

múltiplas vertentes que, opostas entre si, correspondam à diversidade da natureza humana. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 36: CESPE - AJ TST/TST/Administrativa/2003 

Assunto:  

A vida humana selvagem, as culturas arcaicas e tradicionais, a sociedade pré-técnica tanto quanto a 

sociedade industrial, a era tecnológica e o processo de globalizaçãocarregam seus respectivos 

sentidos éticos. Esses sentidos surgem ora de forma explícita, ora como uma semente desconhecida 

que, em um dia longínquo, se transformará no ethos total e universal. Trata-se de uma exigência 

gravada misteriosamente no espírito humano, que busca a plena harmonia com o cosmos. 

 

 

Não importam nem as circunstâncias históricas nem os diferentes nomes que a acompanharam: a ética 

tem sido como que uma forma de consciência das sociedades humanas, iluminadora dos caminhos a 

serem seguidos em busca de um ideal de perfeição que, apesar de todas as suas relatividades, está 

sempre à procura de algo universal e duradouro, acima dos particularismos e das vicissitudes do 

cotidiano. 

 

Eis por que, sob todas as facetas, o ethos humano busca construir a sua identidade e, ao mesmo tempo, 

afirmar os contornos da sua universalidade, na antevisão de uma sociedade perfeita. A ética é perene 

porque nos aponta o caminho da realização do ser humano em suas relações com os semelhantes e 

com o mundo à sua volta, por meio da consideração radical daquilo que se convencionou chamar de 

direitos e deveres dos indivíduos e das sociedades. 

 

José de Ávila Aguiar Coimbra. Perenidade de uma ética sem fronteiras. In: Fronteiras da ética. São Paulo: SENAC, 2002, p. 25 (com adaptações). 

 

Acerca do texto acima e de conhecimentos extratextuais relacionados ao tema nele abordado, julgue o 

item a seguir. 

 

A inserção de vírgula imediatamente após a palavra "globalização" manteria as relações sintáticas e a 

correção gramatical do período. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 37: CESPE - AJ TST/TST/Administrativa/2003 

Assunto:  

A vida humana selvagem, as culturas arcaicas e tradicionais, a sociedade pré-técnica tanto quanto a 

sociedade industrial, a era tecnológica e o processo de globalização carregam seus respectivos 

sentidos éticos. Esses sentidos surgem ora de forma explícita, ora como uma semente desconhecida 

que, em um dia longínquo, se transformará no ethos total e universal. Trata-se de uma exigência 

gravada misteriosamente no espírito humano, que busca a plena harmonia com o cosmos. 

 

Não importam nem as circunstâncias históricas nem os diferentes nomes que a acompanharam: a 

ética tem sido como que uma forma de consciência das sociedades humanas, iluminadora dos 

caminhos a serem seguidos em busca de um ideal de perfeição que, apesar de todas as suas 

relatividades, está sempre à procura de algo universal e duradouro, acima dos particularismos e das 

vicissitudes do cotidiano. 

 

Eis por que, sob todas as facetas, o ethos humano busca construir a sua identidade e, ao mesmo tempo, 

afirmar os contornos da sua universalidade, na antevisão de uma sociedade perfeita. A ética é perene 

porque nos aponta o caminho da realização do ser humano em suas relações com os semelhantes e 

com o mundo à sua volta, por meio da consideração radical daquilo que se convencionou chamar de 

direitos e deveres dos indivíduos e das sociedades. 

 

José de Ávila Aguiar Coimbra. Perenidade de uma ética sem fronteiras. In: Fronteiras da ética. São Paulo: SENAC, 2002, p. 25 (com adaptações). 

 

Acerca do texto acima e de conhecimentos extratextuais relacionados ao tema nele abordado, julgue o 

item a seguir. 

 

Em "tem sido como que", o termo sublinhado pode ser eliminado sem prejuízo para a correção 

gramatical do período. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 38: CESPE - AJ TST/TST/Administrativa/2003 

Assunto:  

A vida humana selvagem, as culturas arcaicas e tradicionais, a sociedade pré-técnica tanto quanto a 

sociedade industrial, a era tecnológica e o processo de globalização carregam seus respectivos 

sentidos éticos. Esses sentidos surgem ora de forma explícita, ora como uma semente desconhecida 

que, em um dia longínquo, se transformará no ethos total e universal. Trata-se de uma exigência 

gravada misteriosamente no espírito humano, que busca a plena harmonia com o cosmos. 

 

 

Não importam nem as circunstâncias históricas nem os diferentes nomes que a acompanharam: a ética 

tem sido como que uma forma de consciência das sociedades humanas, iluminadora dos caminhos a 

serem seguidos em busca de um ideal de perfeição que, apesar de todas as suas relatividades, está 

sempre à procura de algo universal e duradouro, acima dos particularismos e das vicissitudes do 

cotidiano. 

 

Eis por que, sob todas as facetas, o ethos humano busca construir a sua identidade e, ao mesmo tempo, 

afirmar os contornos da sua universalidade, na antevisão de uma sociedade perfeita. A ética é perene 

porque nos aponta o caminho da realização do ser humano em suas relações com os semelhantes 

e com o mundo à sua volta, por meio da consideração radical daquilo que se convencionou chamar de 

direitos e deveres dos indivíduos e das sociedades. 

 

José de Ávila Aguiar Coimbra. Perenidade de uma ética sem fronteiras. In: Fronteiras da ética. São Paulo: SENAC, 2002, p. 25 (com adaptações). 

 

Acerca do texto acima e de conhecimentos extratextuais relacionados ao tema nele abordado, julgue o 

item a seguir. 

O emprego do sinal indicativo de crase na expressão "mundo à sua volta" é obrigatório e está 

relacionado à presença da preposição "com", que antecede essa expressão. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 39: CESPE - AJ TST/TST/Administrativa/2003 

Assunto:  

A vida humana selvagem, as culturas arcaicas e tradicionais, a sociedade pré-técnica tanto quanto a 

sociedade industrial, a era tecnológica e o processo de globalização carregam seus respectivos 

sentidos éticos. Esses sentidos surgem ora de forma explícita, ora como uma semente desconhecida 

que, em um dia longínquo, se transformará no ethos total e universal. Trata-se de uma exigência 

gravada misteriosamente no espírito humano, que busca a plena harmonia com o cosmos. 

 

 

Não importam nem as circunstâncias históricas nem os diferentes nomes que a acompanharam: a ética 

tem sido como que uma forma de consciência das sociedades humanas, iluminadora dos caminhos a 

serem seguidos em busca de um ideal de perfeição que, apesar de todas as suas relatividades, está 

sempre à procura de algo universal e duradouro, acima dos particularismos e das vicissitudes do 

cotidiano. 

 

Eis por que, sob todas as facetas, o ethos humano busca construir a sua identidade e, ao mesmo tempo, 

afirmar os contornos da sua universalidade, na antevisão de uma sociedade perfeita. A ética é perene 

porque nos aponta o caminho da realização do ser humano em suas relações com os semelhantes e 

com o mundo à sua volta, por meio da consideração radical daquilo que se convencionou chamar de 

direitos e deveres dos indivíduos e das sociedades. 

 

José de Ávila Aguiar Coimbra. Perenidade de uma ética sem fronteiras. In: Fronteiras da ética. São Paulo: SENAC, 2002, p. 25 (com adaptações). 

 

Acerca do texto acima e de conhecimentos extratextuais relacionados ao tema nele abordado, julgue o 

item a seguir. 

A crise de valores que caracteriza os tempos atuais, com todas as suas implicações éticas, é uma das 

conseqüências das profundas e rápidas transformações − materiais e comportamentais − que 

envolvem a sociedade contemporânea. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 40: CESPE - AJ TST/TST/Administrativa/2003 

Assunto:  

A vida humana selvagem, as culturas arcaicas e tradicionais, a sociedade pré-técnica tanto quanto a 

sociedade industrial, a era tecnológica e o processo de globalização carregam seus respectivos 

sentidos éticos. Esses sentidos surgem ora de forma explícita, ora como uma semente desconhecida 

que, em um dia longínquo, se transformará no ethos total e universal. Trata-se de uma exigência 

gravada misteriosamente no espírito humano, que busca a plena harmonia com o cosmos. 

 

 

Não importam nem as circunstâncias históricas nem os diferentes nomes que a acompanharam: a ética 

tem sido como que uma forma de consciência das sociedades humanas, iluminadora dos caminhos a 

serem seguidos em busca de um ideal de perfeição que, apesar de todas as suas relatividades, está 

sempre à procura de algo universal e duradouro, acima dos particularismos e das vicissitudes do 

cotidiano. 

 

Eis por que, sob todas as facetas, o ethos humano busca construir a sua identidade e, ao mesmo tempo, 

afirmar os contornos da sua universalidade, na antevisão de uma sociedade perfeita. A ética é perene 

porque nos aponta o caminho da realização do ser humano em suas relações com os semelhantes e 

com o mundo à sua volta, por meio da consideração radical daquilo que se convencionou chamar de 

direitos e deveres dos indivíduos e das sociedades. 

 

José de Ávila Aguiar Coimbra. Perenidade de uma ética sem fronteiras. In: Fronteiras da ética. São Paulo: SENAC, 2002, p. 25 (com adaptações). 

 

Acerca do texto acima e de conhecimentos extratextuais relacionados ao tema nele abordado, julgue o 

item a seguir. 

A consciência de que a natureza tem seus limites e de que sua exploração desordenada põe em risco a 

própria vida no planeta vai impondo um novo padrão ético à sociedade contemporânea em suas 

relações com o meio ambiente. 

 Certo 
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 Errado 

 

 

 

Questão 41: CESPE - AJ TST/TST/Administrativa/2003 

Assunto:  

A vida humana selvagem, as culturas arcaicas e tradicionais, a sociedade pré-técnica tanto quanto a 

sociedade industrial, a era tecnológica e o processo de globalização carregam seus respectivos 

sentidos éticos. Esses sentidos surgem ora de forma explícita, ora como uma semente desconhecida 

que, em um dia longínquo, se transformará no ethos total e universal. Trata-se de uma exigência 

gravada misteriosamente no espírito humano, que busca a plena harmonia com o cosmos. 

 

 

Não importam nem as circunstâncias históricas nem os diferentes nomes que a acompanharam: a ética 

tem sido como que uma forma de consciência das sociedades humanas, iluminadora dos caminhos a 

serem seguidos em busca de um ideal de perfeição que, apesar de todas as suas relatividades, está 

sempre à procura de algo universal e duradouro, acima dos particularismos e das vicissitudes do 

cotidiano. 

 

Eis por que, sob todas as facetas, o ethos humano busca construir a sua identidade e, ao mesmo tempo, 

afirmar os contornos da sua universalidade, na antevisão de uma sociedade perfeita. A ética é perene 

porque nos aponta o caminho da realização do ser humano em suas relações com os semelhantes e 

com o mundo à sua volta, por meio da consideração radical daquilo que se convencionou chamar de 

direitos e deveres dos indivíduos e das sociedades. 

 

José de Ávila Aguiar Coimbra. Perenidade de uma ética sem fronteiras. In: Fronteiras da ética. São Paulo: SENAC, 2002, p. 25 (com adaptações). 

 

Acerca do texto acima e de conhecimentos extratextuais relacionados ao tema nele abordado, julgue o 

item a seguir. 

Mais e mais, nos dias de hoje, aceita-se a noção de que crimes cometidos pelos detentores do poder em 

determinado país somente nele deverão ser julgados. Para os especialistas, trata-se de uma nova ética 

nas relações internacionais, assentada na defesa intransigente da soberania nacional. 
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 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 42: CESPE - AJ TST/TST/Administrativa/2003 

Assunto:  

Há mais de 150 anos, em setembro de 1845, o Instituto dos Advogados Brasileiros pela primeira 

vez manifestava-se favorável à melhoria das condições dos escravos no Brasil. Na década de 60 do 

século dezenove, intensificaram-se as discussões. O Senado Federal brasileiro sempre trilhou os 

caminhos abolicionistas. A escravidão dos negros foi abolida há mais de um século; entretanto, ainda 

que não prevaleça o critério racial, continuamos a ser testemunhas do trabalho escravo em nosso país. 

 

Cabe ressaltar que, na atualidade, o problema do trabalho escravo continua estreitamente vinculado à 

questão agrária no Brasil. O processo de arregimentação dos trabalhadores é o seguinte: na época da 

derrubada das matas e da limpeza dos pastos, várias fazendas contratam homens (às vezes, são 

pistoleiros) que se apresentam como empreiteiros. Esses empreiteiros são conhecidos como gatos. São 

eles que entram em contato com os trabalhadores rurais, geralmente pessoas jovens, sem outras 

oportunidades de emprego e sem notícia das atrocidades naquelas fazendas. 

 

Aos poucos, descobrem a verdade: o contrato de trabalho será quebrado, isto é, um salário inferior 

lhes será pago. Além disso, a comida, quando não é fornecida pelo próprio gato, deve ser comprada no 

armazém da fazenda, a preços extorsivos. Ademais, os alojamentos estão sempre em condições 

insalubres e não existem instalações sanitárias. Ainda assim, uma espécie de "taxa pelo alojamento" é 

descontada do salário. Desse modo, quanto mais as pessoas trabalham, mais ficam devendo ao 

fazendeiro. Não existe possibilidade de deixar o local antes de pagar as dívidas, uma vez que o 

proprietário da terra, ou mesmo o gato, mantém um pequeno exército particular com ordens para 

perseguir, punir e até matar, se for necessário, quem tentar fugir dessa situação. 

 

Eneá de Stutz e Almeida. Trabalho escravo e reforma agrária − solução jurídica. Internet: <http://www.wkve.com.br/forumjuridico/artigo6.htm> (com 

adaptações). 
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Julgue o item subseqüente, relativo às estruturas lingüísticas do texto acima e a conhecimentos 

extratextuais relacionados ao tema nele enfocado. 

 

A forma verbal manifestou-se, no lugar de "manifestava-se", prejudicaria a coerência textual e a 

correção gramatical do período. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 43: CESPE - AJ TST/TST/Administrativa/2003 

Assunto:  

Há mais de 150 anos, em setembro de 1845, o Instituto dos Advogados Brasileiros pela primeira 

vez manifestava-se favorável à melhoria das condições dos escravos no Brasil. Na década de 60 do 

século dezenove, intensificaram-se as discussões. O Senado Federal brasileiro sempre trilhou os 

caminhos abolicionistas. A escravidão dos negros foi abolida há mais de um século; entretanto, ainda 

que não prevaleça o critério racial, continuamos a ser testemunhas do trabalho escravo em nosso país. 

 

Cabe ressaltar que, na atualidade, o problema do trabalho escravo continua estreitamente vinculado à 

questão agrária no Brasil. O processo de arregimentação dos trabalhadores é o seguinte: na época da 

derrubada das matas e da limpeza dos pastos, várias fazendas contratam homens (às vezes, são 

pistoleiros) que se apresentam como empreiteiros. Esses empreiteiros são conhecidos como gatos. São 

eles que entram em contato com os trabalhadores rurais, geralmente pessoas jovens, sem outras 

oportunidades de emprego e sem notícia das atrocidades naquelas fazendas. 

 

Aos poucos, descobrem a verdade: o contrato de trabalho será quebrado, isto é, um salário inferior 

lhes será pago. Além disso, a comida, quando não é fornecida pelo próprio gato, deve ser comprada no 

armazém da fazenda, a preços extorsivos. Ademais, os alojamentos estão sempre em condições 

insalubres e não existem instalações sanitárias. Ainda assim, uma espécie de "taxa pelo alojamento" é 

descontada do salário. Desse modo, quanto mais as pessoas trabalham, mais ficam devendo ao 

fazendeiro. Não existe possibilidade de deixar o local antes de pagar as dívidas, uma vez que o 
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proprietário da terra, ou mesmo o gato, mantém um pequeno exército particular com ordens para 

perseguir, punir e até matar, se for necessário, quem tentar fugir dessa situação. 

 

Eneá de Stutz e Almeida. Trabalho escravo e reforma agrária − solução jurídica. Internet: <http://www.wkve.com.br/forumjuridico/artigo6.htm> (com 

adaptações). 

 

Julgue o item subseqüente, relativo às estruturas lingüísticas do texto acima e a conhecimentos 

extratextuais relacionados ao tema nele enfocado. 

 

O que determina a exigência de sinal indicativo de crase na expressão "à melhoria" é a presença da 

forma verbal "manifestava-se", que antecede essa expressão. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 44: CESPE - AJ TST/TST/Administrativa/2003 

Assunto:  

Há mais de 150 anos, em setembro de 1845, o Instituto dos Advogados Brasileiros pela primeira vez 

manifestava-se favorável à melhoria das condições dos escravos no Brasil. Na década de 60 do século 

dezenove, intensificaram-se as discussões. O Senado Federal brasileiro sempre trilhou os caminhos 

abolicionistas. A escravidão dos negros foi abolida há mais de um século; entretanto, ainda que não 

prevaleça o critério racial, continuamos a ser testemunhas do trabalho escravo em nosso país. 

 

Cabe ressaltar que, na atualidade, o problema do trabalho escravo continua estreitamente vinculado à 

questão agrária no Brasil. O processo de arregimentação dos trabalhadores é o seguinte: na época da 

derrubada das matas e da limpeza dos pastos, várias fazendas contratam homens (às vezes, são 

pistoleiros) que se apresentam como empreiteiros. Esses empreiteiros são conhecidos como gatos. São 

eles que entram em contato com os trabalhadores rurais, geralmente pessoas jovens, sem outras 

oportunidades de emprego e sem notícia das atrocidades naquelas fazendas. 

 

Aos poucos, descobrem a verdade: o contrato de trabalho será quebrado, isto é, um salário inferior 
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lhes será pago. Além disso, a comida, quando não é fornecida pelo próprio gato, deve ser comprada no 

armazém da fazenda, a preços extorsivos. Ademais, os alojamentos estão sempre em condições 

insalubres e não existem instalações sanitárias. Ainda assim, uma espécie de "taxa pelo alojamento" é 

descontada do salário. Desse modo, quanto mais as pessoas trabalham, mais ficam devendo ao 

fazendeiro. Não existe possibilidade de deixar o local antes de pagar as dívidas, uma vez que o 

proprietário da terra, ou mesmo o gato, mantém um pequeno exército particular com ordens para 

perseguir, punir e até matar, se for necessário, quem tentar fugir dessa situação. 

 

Eneá de Stutz e Almeida. Trabalho escravo e reforma agrária − solução jurídica. Internet: <http://www.wkve.com.br/forumjuridico/artigo6.htm> (com 

adaptações). 

 

Julgue o item subseqüente, relativo às estruturas lingüísticas do texto acima e a conhecimentos 

extratextuais relacionados ao tema nele enfocado. 

 

A preferência estilística pela primeira pessoa do plural em "continuamos" e em "nosso" justifica-se por 

tornar o texto mais interativo e incluir o leitor como participante das afirmações do texto. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 45: CESPE - AJ TST/TST/Administrativa/2003 

Assunto:  

Há mais de 150 anos, em setembro de 1845, o Instituto dos Advogados Brasileiros pela primeira vez 

manifestava-se favorável à melhoria das condições dos escravos no Brasil. Na década de 60 do século 

dezenove, intensificaram-se as discussões. O Senado Federal brasileiro sempre trilhou os caminhos 

abolicionistas. A escravidão dos negros foi abolida há mais de um século; entretanto, ainda que não 

prevaleça o critério racial, continuamos a ser testemunhas do trabalho escravo em nosso país. 

 

Cabe ressaltar que, na atualidade, o problema do trabalho escravo continua estreitamente vinculado à 

questão agrária no Brasil. O processo de arregimentação dos trabalhadores é o seguinte: na época da 

derrubada das matas e da limpeza dos pastos, várias fazendas contratam homens (às vezes, são 

pistoleiros) que se apresentam como empreiteiros. Esses empreiteiros são conhecidos como gatos. São 
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eles que entram em contato com os trabalhadores rurais, geralmente pessoas jovens, sem outras 

oportunidades de emprego e sem notícia das atrocidades naquelas fazendas. 

 

Aos poucos, descobrem a verdade: o contrato de trabalho será quebrado, isto é, um salário inferior 

lhes será pago. Além disso, a comida, quando não é fornecida pelo próprio gato, deve ser comprada no 

armazém da fazenda, a preços extorsivos. Ademais, os alojamentos estão sempre em condições 

insalubres e não existem instalações sanitárias. Ainda assim, uma espécie de "taxa pelo alojamento" é 

descontada do salário. Desse modo, quanto mais as pessoas trabalham, mais ficam devendo ao 

fazendeiro. Não existe possibilidade de deixar o local antes de pagar as dívidas, uma vez que o 

proprietário da terra, ou mesmo o gato, mantém um pequeno exército particular com ordens para 

perseguir, punir e até matar, se for necessário, quem tentar fugir dessa situação. 

 

Eneá de Stutz e Almeida. Trabalho escravo e reforma agrária − solução jurídica. Internet: <http://www.wkve.com.br/forumjuridico/artigo6.htm> (com 

adaptações). 

 

Julgue o item subseqüente, relativo às estruturas lingüísticas do texto acima e a conhecimentos 

extratextuais relacionados ao tema nele enfocado. 

 

Embora tardia, a abolição da escravidão no Brasil se fez acompanhar de medidas viabilizadoras da 

inserção da mão-de-obra recém-libertada no mercado de trabalho e nos caminhos da cidadania. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 46: CESPE - AJ TST/TST/Administrativa/2003 

Assunto:  

Há mais de 150 anos, em setembro de 1845, o Instituto dos Advogados Brasileiros pela primeira vez 

manifestava-se favorável à melhoria das condições dos escravos no Brasil. Na década de 60 do século 

dezenove, intensificaram-se as discussões. O Senado Federal brasileiro sempre trilhou os caminhos 

abolicionistas. A escravidão dos negros foi abolida há mais de um século; entretanto, ainda que não 

prevaleça o critério racial, continuamos a ser testemunhas do trabalho escravo em nosso país. 
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Cabe ressaltar que, na atualidade, o problema do trabalho escravo continua estreitamente vinculado à 

questão agrária no Brasil. O processo de arregimentação dos trabalhadores é o seguinte: na época da 

derrubada das matas e da limpeza dos pastos, várias fazendas contratam homens (às vezes, são 

pistoleiros) que se apresentam como empreiteiros. Esses empreiteiros são conhecidos como gatos. São 

eles que entram em contato com os trabalhadores rurais, geralmente pessoas jovens, sem outras 

oportunidades de emprego e sem notícia das atrocidades naquelas fazendas. 

 

Aos poucos, descobrem a verdade: o contrato de trabalho será quebrado, isto é, um salário inferior 

lhes será pago. Além disso, a comida, quando não é fornecida pelo próprio gato, deve ser comprada no 

armazém da fazenda, a preços extorsivos. Ademais, os alojamentos estão sempre em condições 

insalubres e não existem instalações sanitárias. Ainda assim, uma espécie de "taxa pelo alojamento" é 

descontada do salário. Desse modo, quanto mais as pessoas trabalham, mais ficam devendo ao 

fazendeiro. Não existe possibilidade de deixar o local antes de pagar as dívidas, uma vez que o 

proprietário da terra, ou mesmo o gato, mantém um pequeno exército particular com ordens para 

perseguir, punir e até matar, se for necessário, quem tentar fugir dessa situação. 

 

Eneá de Stutz e Almeida. Trabalho escravo e reforma agrária − solução jurídica. Internet: <http://www.wkve.com.br/forumjuridico/artigo6.htm> (com 

adaptações). 

 

Julgue o item subseqüente, relativo às estruturas lingüísticas do texto acima e a conhecimentos 

extratextuais relacionados ao tema nele enfocado. 

 

O fato de nenhum proprietário rural pego em flagrante utilização de trabalho escravo em suas terras 

ter sofrido algum tipo de condenação é, provavelmente, fator de estímulo à continuidade dessa forma 

de exploração de trabalhadores no Brasil. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 47: CESPE - AJ TST/TST/Administrativa/2003 

Assunto:  
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Há mais de 150 anos, em setembro de 1845, o Instituto dos Advogados Brasileiros pela primeira vez 

manifestava-se favorável à melhoria das condições dos escravos no Brasil. Na década de 60 do século 

dezenove, intensificaram-se as discussões. O Senado Federal brasileiro sempre trilhou os caminhos 

abolicionistas. A escravidão dos negros foi abolida há mais de um século; entretanto, ainda que não 

prevaleça o critério racial, continuamos a ser testemunhas do trabalho escravo em nosso país. 

 

Cabe ressaltar que, na atualidade, o problema do trabalho escravo continua estreitamente vinculado à 

questão agrária no Brasil. O processo de arregimentação dos trabalhadores é o seguinte: na época da 

derrubada das matas e da limpeza dos pastos, várias fazendas contratam homens (às vezes, são 

pistoleiros) que se apresentam como empreiteiros. Esses empreiteiros são conhecidos como gatos. São 

eles que entram em contato com os trabalhadores rurais, geralmente pessoas jovens, sem outras 

oportunidades de emprego e sem notícia das atrocidades naquelas fazendas. 

 

Aos poucos, descobrem a verdade: o contrato de trabalho será quebrado, isto é, um salário inferior 

lhes será pago. Além disso, a comida, quando não é fornecida pelo próprio gato, deve ser comprada no 

armazém da fazenda, a preços extorsivos. Ademais, os alojamentos estão sempre em condições 

insalubres e não existem instalações sanitárias. Ainda assim, uma espécie de "taxa pelo alojamento" é 

descontada do salário. Desse modo, quanto mais as pessoas trabalham, mais ficam devendo ao 

fazendeiro. Não existe possibilidade de deixar o local antes de pagar as dívidas, uma vez que o 

proprietário da terra, ou mesmo o gato, mantém um pequeno exército particular com ordens para 

perseguir, punir e até matar, se for necessário, quem tentar fugir dessa situação. 

 

Eneá de Stutz e Almeida. Trabalho escravo e reforma agrária − solução jurídica. Internet: <http://www.wkve.com.br/forumjuridico/artigo6.htm> (com 

adaptações). 

 

Julgue o item subseqüente, relativo às estruturas lingüísticas do texto acima e a conhecimentos 

extratextuais relacionados ao tema nele enfocado. 

 

Cresce, no Brasil dos dias atuais, a luta empreendida pelo poder público e pela sociedade para 

erradicar o trabalho escravo − em suas distintas manifestações − e a exploração ilegal do trabalho 

infantil. 

 Certo 
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 Errado 

 

 

 

Questão 48: CESPE - AJ TST/TST/Administrativa/2003 

Assunto:  

Estudo do Banco Mundial (BIRD) sobre políticas fundiárias em todo o mundo defende que 

a garantia do direito à posse de terra a pessoas pobres e o incremento do mercado fundiário − 

principalmente o sistema de arrendamento − são fatores fundamentais para facilitar o acesso à terra e 

promover o crescimento econômico. 

 

Sobre a reforma agrária, o BIRD conclui que ela tem produzido resultados divergentes, citando como 

exemplos positivos o Japão, a Coréia do Sul e Taiwan, que realizaram reformas logo após a Segunda 

Guerra Mundial (1939-45). Por outro lado, a reforma agrária tem fracassado na América Latina. 

 

De acordo com o BIRD, a falta de políticas claras sobre o uso da terra tem gerado conflitos em vários 

países, como Camboja, Colômbia, Zimbábue e Costa do Marfim. 

 

Por outro lado, em países onde há políticas voltadas para a garantia da posse da terra e para a 

facilitação de transações fundiárias, tem melhorado o acesso de pessoas pobres a um pedaço de terra. 

São exemplos: China, México, Tailândia e Uganda. 

 

Coordenado pelo economista alemão Klaus Deininger, o projeto Políticas Fundiárias para 

Crescimento e Redução da Pobreza levou três anos para ser concluído e é o primeiro do gênero 

financiado pelo Banco Mundial desde 1975. 

 

Fabiano Maisonnave. Mundo. In: Folha de S. Paulo, 20/6/2003, p. A11 (com adaptações). 

 

Com referência ao texto acima e considerando a abrangência do tema que ele focaliza, julgue o item 

seguinte. 

As regras de regência da norma culta exigem o emprego da preposição "a" imediatamente antes de 

"pessoas pobres" para que se complemente sintaticamente o termo "garantia". 
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 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 49: CESPE - AJ TST/TST/Administrativa/2003 

Assunto:  

Estudo do Banco Mundial (BIRD) sobre políticas fundiárias em todo o mundo defende que a garantia 

do direito à posse de terra a pessoas pobres e o incremento do mercado fundiário − principalmente o 

sistema de arrendamento − são fatores fundamentais para facilitar o acesso à terra e promover o 

crescimento econômico. 

 

Sobre a reforma agrária, o BIRD conclui que ela tem produzido resultados divergentes, citando como 

exemplos positivos o Japão, a Coréia do Sul e Taiwan, que realizaram reformas logo após a Segunda 

Guerra Mundial (1939-45). Por outro lado, a reforma agrária tem fracassado na América Latina. 

 

De acordo com o BIRD, a falta de políticas claras sobre o uso da terra tem gerado conflitos em vários 

países, como Camboja, Colômbia, Zimbábue e Costa do Marfim. 

 

Por outro lado, em países onde há políticas voltadas para a garantia da posse da terra e para a 

facilitação de transações fundiárias, tem melhorado o acesso de pessoas pobres a um pedaço de terra. 

São exemplos: China, México, Tailândia e Uganda. 

 

Coordenado pelo economista alemão Klaus Deininger, o projeto Políticas Fundiárias para 

Crescimento e Redução da Pobreza levou três anos para ser concluído e é o primeiro do gênero 

financiado pelo Banco Mundial desde 1975. 

 

Fabiano Maisonnave. Mundo. In: Folha de S. Paulo, 20/6/2003, p. A11 (com adaptações). 

 

Com referência ao texto acima e considerando a abrangência do tema que ele focaliza, julgue o item 

seguinte. 
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O emprego do tempo verbal em "tem produzido", "tem fracassado" e "tem gerado" reforça, no texto, a 

idéia de repetição de atos com continuidade até o presente. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 50: CESPE - AJ TST/TST/Administrativa/2003 

Assunto:  

Estudo do Banco Mundial (BIRD) sobre políticas fundiárias em todo o mundo defende que a garantia 

do direito à posse de terra a pessoas pobres e o incremento do mercado fundiário − principalmente o 

sistema de arrendamento − são fatores fundamentais para facilitar o acesso à terra e promover o 

crescimento econômico. 

 

Sobre a reforma agrária, o BIRD conclui que ela tem produzido resultados divergentes, citando como 

exemplos positivos o Japão, a Coréia do Sul e Taiwan, que realizaram reformas logo após a Segunda 

Guerra Mundial (1939-45). Por outro lado, a reforma agrária tem fracassado na América Latina. 

 

De acordo com o BIRD, a falta de políticas claras sobre o uso da terra tem gerado conflitos em vários 

países, como Camboja, Colômbia, Zimbábue e Costa do Marfim. 

 

Por outro lado, em países onde há políticas voltadas para a garantia da posse da terra e para a 

facilitação de transações fundiárias, tem melhorado o acesso de pessoas pobres a um pedaço de terra. 

São exemplos: China, México, Tailândia e Uganda. 

 

Coordenado pelo economista alemão Klaus Deininger, o projeto Políticas Fundiárias para 

Crescimento e Redução da Pobreza levou três anos para ser concluído e é o primeiro do gênero 

financiado pelo Banco Mundial desde 1975. 

 

Fabiano Maisonnave. Mundo. In: Folha de S. Paulo, 20/6/2003, p. A11 (com adaptações). 

 

Com referência ao texto acima e considerando a abrangência do tema que ele focaliza, julgue o item 

seguinte. 
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É gramaticalmente obrigatório o emprego da forma verbal no singular em "levou três anos" por se 

tratar de verbo impessoal. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 51: CESPE - AJ TST/TST/Administrativa/2003 

 

 

A figura acima mostra uma janela do Word 97 com parte de um texto extraído e adaptado da 

revista Veja de 16/7/2003. A partir dessa janela do Word 97 e considerando não só o texto nela 

contido mas também as múltiplas faces do tema por ele focalizado, julgue o item a seguir. 

 

Pela sua formação, a palavra "empreendida" (ℓℓ.6) faz parte de um grupo de palavras, 

como apreendida ou repreendida, que comprova que as preposições da língua portuguesa podem 

servir como prefixos na formação de novos vocábulos. 
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 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 52: CESPE - AJ TST/TST/Administrativa/2003 

 

 

A figura acima mostra uma janela do Word 97 com parte de um texto extraído e adaptado da 

revista Veja de 16/7/2003. A partir dessa janela do Word 97 e considerando não só o texto nela 

contido mas também as múltiplas faces do tema por ele focalizado, julgue o item a seguir. 

 

Ao empregar "não torna mais fácil" (ℓℓ.8), em lugar de torna mais difícil, o autor sugere que o "desafio", 

mencionado a seguir, é fácil. 

 

 Certo 

 Errado 
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Questão 53: CESPE - AJ TST/TST/Administrativa/2003 

 

 

A figura acima mostra uma janela do Word 97 com parte de um texto extraído e adaptado da 

revista Veja de 16/7/2003. A partir dessa janela do Word 97 e considerando não só o texto nela 

contido mas também as múltiplas faces do tema por ele focalizado, julgue o item a seguir. 

 

No texto, "cujo" (ℓℓ.14), pronome do uso culto da língua, corresponde à forma mais coloquial, mas 

igualmente correta, do qual. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 54: CESPE - AJ TST/TST/Administrativa/2003 
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Dado o tamanho da China e o ritmo de seu crescimento, provavelmente em breve o yuan não será 

mais uma simples moeda de um país em vias de desenvolvimento. Sua espetacular abertura econômica 

foi bem-sucedida porque, a partir dos anos 80 do século XX, ela começou a executar políticas que se 

constituíram em rede de segurança para os que seriam mais atingidos pela modernização. Quando (e 

se) ela caminhar para um regime político mais adequado com respeito aos direitos individuais, teremos 

quatro moedas-reserva: o dólar, o euro, o iene e o yuan. 

 

Um mundo multipolar está em vias de gestação no campo econômico, a despeito de toda a 

superioridade bélica norte-americana. É apenas uma questão de tempo, por exemplo, para que os EUA 

entendam que não podem assistir impassíveis à morte de seus jovens abandonados nos países 

ocupados. Isso foi possível no passado. 

 

Hoje, com a prestação de contas que a televisão faz de hora em hora, o custo político dessa hegemonia 

militar é muito alto. De fato, é insuportável. É preciso insistir, portanto, na política da lógica da 

paciência e da moralidade que encontra apoio nos organismos multilaterais. 

 

Antônio Delfim Netto. Sextante. In: CartaCapital, p. 14 (com adaptações). 

 

Considerando o texto acima e o tema por ele abordado, julgue o item subseqüente. 

 

Pelos mecanismos de coesão textual, "ela" tanto pode referir-se a "China" como a "uma simples 

moeda". 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 55: CESPE - AJ TST/TST/Administrativa/2003 

Dado o tamanho da China e o ritmo de seu crescimento, provavelmente em breve o yuan não será mais 

uma simples moeda de um país em vias de desenvolvimento. Sua espetacular abertura econômica foi 

bem-sucedida porque, a partir dos anos 80 do século XX, ela começou a executar políticas que se 

constituíram em rede de segurança para os que seriam mais atingidos pela modernização. Quando (e 

se) ela caminhar para um regime político mais adequado com respeito aos direitos individuais, teremos 
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quatro moedas-reserva: o dólar, o euro, o iene e o yuan. 

 

Um mundo multipolar está em vias de gestação no campo econômico, a despeito de toda a 

superioridade bélica norte-americana. É apenas uma questão de tempo, por exemplo, para que os EUA 

entendam que não podem assistir impassíveis à morte de seus jovens abandonados nos países 

ocupados. Isso foi possível no passado. 

 

Hoje, com a prestação de contas que a televisão faz de hora em hora, o custo político dessa hegemonia 

militar é muito alto. De fato, é insuportável. É preciso insistir, portanto, na política da lógica da 

paciência e da moralidade que encontra apoio nos organismos multilaterais. 

 

Antônio Delfim Netto. Sextante. In: CartaCapital, p. 14 (com adaptações). 

 

Considerando o texto acima e o tema por ele abordado, julgue o item subseqüente. 

 

Mantêm-se a correção gramatical e as relações semânticas do texto ao se reescrever o período "Um 

(...) norte-americana" como: A despeito de toda superioridade bélica norte-americana, está prestes a 

gestar-se no campo econômico, um mundo multipolar. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 56: CESPE - AJ TST/TST/Administrativa/2003 

Assunto:  

Dado o tamanho da China e o ritmo de seu crescimento, provavelmente em breve o yuan não será mais 

uma simples moeda de um país em vias de desenvolvimento. Sua espetacular abertura econômica foi 

bem-sucedida porque, a partir dos anos 80 do século XX, ela começou a executar políticas que se 

constituíram em rede de segurança para os que seriam mais atingidos pela modernização. Quando (e 

se) ela caminhar para um regime político mais adequado com respeito aos direitos individuais, teremos 

quatro moedas-reserva: o dólar, o euro, o iene e o yuan. 

 

Um mundo multipolar está em vias de gestação no campo econômico, a despeito de toda a 
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superioridade bélica norte-americana. É apenas uma questão de tempo, por exemplo, para que os EUA 

entendam que não podem assistir impassíveis à morte de seus jovens abandonados nos países 

ocupados. Isso foi possível no passado. 

 

Hoje, com a prestação de contas que a televisão faz de hora em hora, o custo político dessa hegemonia 

militar é muito alto. De fato, é insuportável. É preciso insistir, portanto, na política da lógica da 

paciência e da moralidade que encontra apoio nos organismos multilaterais. 

 

Antônio Delfim Netto. Sextante. In: CartaCapital, p. 14 (com adaptações). 

 

Considerando o texto acima e o tema por ele abordado, julgue o item subseqüente. 

Na opinião do ex-ministro da Fazenda e atual deputado federal por São Paulo, a pujança econômica 

chinesa é razão necessária, mas não suficiente, para que o yuan se transforme em moeda-reserva 

mundial. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 57: CESPE - AJ TST/TST/Administrativa/2003 

Dado o tamanho da China e o ritmo de seu crescimento, provavelmente em breve o yuan não será mais 

uma simples moeda de um país em vias de desenvolvimento. Sua espetacular abertura econômica foi 

bem-sucedida porque, a partir dos anos 80 do século XX, ela começou a executar políticas que se 

constituíram em rede de segurança para os que seriam mais atingidos pela modernização. Quando (e 

se) ela caminhar para um regime político mais adequado com respeito aos direitos individuais, teremos 

quatro moedas-reserva: o dólar, o euro, o iene e o yuan. 

 

Um mundo multipolar está em vias de gestação no campo econômico, a despeito de toda a 

superioridade bélica norte-americana. É apenas uma questão de tempo, por exemplo, para que os EUA 

entendam que não podem assistir impassíveis à morte de seus jovens abandonados nos países 

ocupados. Isso foi possível no passado. 

 

Hoje, com a prestação de contas que a televisão faz de hora em hora, o custo político dessa hegemonia 
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militar é muito alto. De fato, é insuportável. É preciso insistir, portanto, na política da lógica da 

paciência e da moralidade que encontra apoio nos organismos multilaterais. 

 

Antônio Delfim Netto. Sextante. In: CartaCapital, p. 14 (com adaptações). 

 

Considerando o texto acima e o tema por ele abordado, julgue o item subseqüente. 

Tudo leva a crer, diz Delfim Netto, que a incontestável superioridade militar norte-americana 

garantirá, por bastante tempo, a unipolaridade econômica mundial representada pelos EUA. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 58: CESPE - AJ TST/TST/Administrativa/2003 

Assunto:  

JBE − Por que o desenvolvimento sustentado pode tornar quem já é socialmente excluído em alguém 

ambientalmente excluído? 

 

CFL − Os modelos de sustentabilidade enfatizam aspectos que minimizam os efeitos ambientais do 

desenvolvimento econômico sem questionar a lógica do livre mercado globalizado. Afirmam que é 

preciso rever os padrões de consumo vigentes, mas não associam tal dimensão ao processo produtivo, 

que exige uma utilização intensa, diferenciada e rápida dos bens naturais. Além disso, a Agenda 21 

defende a cooperação e o consenso de modo idealizado. Buscar consensos ignorando os conflitos é 

impor verdades das classes dominantes a quem está excluído do processo produtivo formal e de 

decisão política. Defender a cooperação diante de relações internacionais tão desiguais de poder 

econômico, militar e político é acreditar romanticamente que os "países centrais" querem a salvação 

do planeta para o benefício de todos indistintamente. 

 

Ana Diniz. In: JB Ecológico, 16/4/2003, p. 21 (com adaptações). 

 

A partir do texto acima − parte de uma entrevista concedida por Carlos Frederico Loureiro (CFL) ao JB 

Ecológico (JBE) − e considerando a abrangência do tema por ele tratado, julgue o item seguinte. 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 

Se a expressão "Os modelos de sustentabilidade" fosse empregada no singular, seria obrigatório o 

emprego de "enfatizam", "Afirmam" e "associam" também no singular, para que fossem respeitadas as 

regras de concordância verbal. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 59: CESPE - AJ TST/TST/Administrativa/2003 

Assunto:  

JBE − Por que o desenvolvimento sustentado pode tornar quem já é socialmente excluído em alguém 

ambientalmente excluído? 

 

CFL − Os modelos de sustentabilidade enfatizam aspectos que minimizam os efeitos ambientais do 

desenvolvimento econômico sem questionar a lógica do livre mercado globalizado. Afirmam que é 

preciso rever os padrões de consumo vigentes, mas não associam tal dimensão ao processo produtivo, 

que exige uma utilização intensa, diferenciada e rápida dos bens naturais. Além disso, a Agenda 21 

defende a cooperação e o consenso de modo idealizado. Buscar consensos ignorando os conflitos é 

impor verdades das classes dominantes a quem está excluído do processo produtivo formal e de 

decisão política. Defender a cooperação diante de relações internacionais tão desiguais de poder 

econômico, militar e político é acreditar romanticamente que os "países centrais" querem a salvação 

do planeta para o benefício de todos indistintamente. 

 

Ana Diniz. In: JB Ecológico, 16/4/2003, p. 21 (com adaptações). 

 

A partir do texto acima − parte de uma entrevista concedida por Carlos Frederico Loureiro (CFL) ao JB 

Ecológico (JBE) − e considerando a abrangência do tema por ele tratado, julgue o item seguinte. 

 

A forma verbal "é" está empregada no singular porque o sujeito da oração em que ocorre é um sujeito 

oracional simples. 

 Certo 
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 Errado 

 

 

Questão 60: CESPE - AJ TST/TST/Administrativa/2003 

Assunto:  

JBE − Por que o desenvolvimento sustentado pode tornar quem já é socialmente excluído em alguém 

ambientalmente excluído? 

 

CFL − Os modelos de sustentabilidade enfatizam aspectos que minimizam os efeitos ambientais do 

desenvolvimento econômico sem questionar a lógica do livre mercado globalizado. Afirmam que é 

preciso rever os padrões de consumo vigentes, mas não associam tal dimensão ao processo produtivo, 

que exige uma utilização intensa, diferenciada e rápida dos bens naturais. Além disso, a Agenda 21 

defende a cooperação e o consenso de modo idealizado. Buscar consensos ignorando os conflitos é 

impor verdades das classes dominantes a quem está excluído do processo produtivo formal e de 

decisão política. Defender a cooperação diante de relações internacionais tão desiguais de poder 

econômico, militar e político é acreditar romanticamente que os "países centrais" querem a salvação 

do planeta para o benefício de todos indistintamente. 

 

Ana Diniz. In: JB Ecológico, 16/4/2003, p. 21 (com adaptações). 

 

A partir do texto acima − parte de uma entrevista concedida por Carlos Frederico Loureiro (CFL) ao JB 

Ecológico (JBE) − e considerando a abrangência do tema por ele tratado, julgue o item seguinte. 

 

Infere-se do texto que, sob o ponto de vista do entrevistado, os padrões de consumo que imperam no 

mundo de hoje são os maiores responsáveis pelos efeitos ambientais danosos decorrentes do 

desenvolvimento econômico. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 61: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Texto – questão 

 

Habeas corpus 

 

No tribunal da minha consciência, 

O teu crime não tem apelação. 

Debalde tu alegas inocência, 

E não terás minha absolvição. 

Os autos do processo da agonia, 

Que me causaste em troca ao bem que eu fiz, 

 

Chegaram lá daquela pretoria 

Na qual o coração foi o juiz. 

 

Tu tens as agravantes da surpresa 

E também as da premeditação 

Mas na minh‖alma tu não ficas presa 

Porque o teu caso é caso de expulsão. 

Tu vais ser deportada do meu peito 

Porque teu crime encheu-me de pavor. 

Talvez o habeas corpus da saudade 

Consinta o teu regresso ao meu amor. 

Orestes Barbosa e Noel Rosa 

 

Com relação à estrutura e às idéias do texto, julgue o item abaixo. 

 

O texto constitui uma paráfrase poética de um julgamento. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 62: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Assunto:  

Texto – questão 

 

Habeas corpus 

 

No tribunal da minha consciência, 

O teu crime não tem apelação. 

Debalde tu alegas inocência, 

E não terás minha absolvição. 

Os autos do processo da agonia, 

Que me causaste em troca ao bem que eu fiz, 

 

Chegaram lá daquela pretoria 

Na qual o coração foi o juiz. 

 

Tu tens as agravantes da surpresa 

E também as da premeditação 

Mas na minh‖alma tu não ficas presa 

Porque o teu caso é caso de expulsão. 

Tu vais ser deportada do meu peito 

Porque teu crime encheu-me de pavor. 

Talvez o habeas corpus da saudade 

Consinta o teu regresso ao meu amor. 

Orestes Barbosa e Noel Rosa 

 

Com relação à estrutura e às idéias do texto, julgue o item abaixo. 

 

O texto caracteriza-se pelo uso predominante da linguagem figurada. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 63: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Texto – questão 

 

Habeas corpus 

 

No tribunal da minha consciência, 

O teu crime não tem apelação. 

Debalde tu alegas inocência, 

E não terás minha absolvição. 

Os autos do processo da agonia, 

Que me causaste em troca ao bem que eu fiz, 

 

Chegaram lá daquela pretoria 

Na qual o coração foi o juiz. 

 

Tu tens as agravantes da surpresa 

E também as da premeditação 

Mas na minh‖alma tu não ficas presa 

Porque o teu caso é caso de expulsão. 

Tu vais ser deportada do meu peito 

Porque teu crime encheu-me de pavor. 

Talvez o habeas corpus da saudade 

Consinta o teu regresso ao meu amor. 

Orestes Barbosa e Noel Rosa 

 

Com relação à estrutura e às idéias do texto, julgue o item abaixo. 

 

Infere-se do texto que os dois autores contam uma história real acontecida com eles. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 64: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Texto – questão 

 

Habeas corpus 

 

No tribunal da minha consciência, 

O teu crime não tem apelação. 

Debalde tu alegas inocência, 

E não terás minha absolvição. 

Os autos do processo da agonia, 

Que me causaste em troca ao bem que eu fiz, 

 

Chegaram lá daquela pretoria 

Na qual o coração foi o juiz. 

 

Tu tens as agravantes da surpresa 

E também as da premeditação 

Mas na minh‖alma tu não ficas presa 

Porque o teu caso é caso de expulsão. 

Tu vais ser deportada do meu peito 

Porque teu crime encheu-me de pavor. 

Talvez o habeas corpus da saudade 

Consinta o teu regresso ao meu amor. 

Orestes Barbosa e Noel Rosa 

 

Com relação à estrutura e às idéias do texto, julgue o item abaixo. 

 

No texto, um dos autores é o juiz, e o outro é o advogado de defesa. 

 Certo 
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 Errado 

 

 

 

Questão 65: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Texto – questão 

 

Habeas corpus 

 

No tribunal da minha consciência, 

O teu crime não tem apelação. 

Debalde tu alegas inocência, 

E não terás minha absolvição. 

Os autos do processo da agonia, 

Que me causaste em troca ao bem que eu fiz, 

 

Chegaram lá daquela pretoria 

Na qual o coração foi o juiz. 

 

Tu tens as agravantes da surpresa 

E também as da premeditação 

Mas na minh‖alma tu não ficas presa 

Porque o teu caso é caso de expulsão. 

Tu vais ser deportada do meu peito 

Porque teu crime encheu-me de pavor. 

Talvez o habeas corpus da saudade 

Consinta o teu regresso ao meu amor. 

Orestes Barbosa e Noel Rosa 

 

Acerca da compreensão e da interpretação das idéias do texto, julgue o item a seguir. 

 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Pelo uso dos pronomes “eu” e “tu”, infere-se que o texto foi estruturado a partir de diálogo ocorrido 

entre namorados. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 66: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Texto – questão 

 

Habeas corpus 

 

No tribunal da minha consciência, 

O teu crime não tem apelação. 

Debalde tu alegas inocência, 

E não terás minha absolvição. 

Os autos do processo da agonia, 

Que me causaste em troca ao bem que eu fiz, 

 

Chegaram lá daquela pretoria 

Na qual o coração foi o juiz. 

 

Tu tens as agravantes da surpresa 

E também as da premeditação 

Mas na minh‖alma tu não ficas presa 

Porque o teu caso é caso de expulsão. 

Tu vais ser deportada do meu peito 

Porque teu crime encheu-me de pavor. 

Talvez o habeas corpus da saudade 

Consinta o teu regresso ao meu amor. 

Orestes Barbosa e Noel Rosa 
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Acerca da compreensão e da interpretação das idéias do texto, julgue o item a seguir. 

 

Alega-se que a ré agia premeditada e surpreendentemente; por isso, seu castigo será a prisão. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 67: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Texto – questão 

 

Habeas corpus 

 

No tribunal da minha consciência, 

O teu crime não tem apelação. 

Debalde tu alegas inocência, 

E não terás minha absolvição. 

Os autos do processo da agonia, 

Que me causaste em troca ao bem que eu fiz, 

 

Chegaram lá daquela pretoria 

Na qual o coração foi o juiz. 

 

Tu tens as agravantes da surpresa 

E também as da premeditação 

Mas na minh‖alma tu não ficas presa 

Porque o teu caso é caso de expulsão. 

Tu vais ser deportada do meu peito 

Porque teu crime encheu-me de pavor. 
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Talvez o habeas corpus da saudade 

Consinta o teu regresso ao meu amor. 

Orestes Barbosa e Noel Rosa 

 

Acerca da compreensão e da interpretação das idéias do texto, julgue o item a seguir. 

 

O habeas corpus é apresentado, no final, como possibilidade de reconciliação. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 68: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Texto – questão 

 

Habeas corpus 

 

No tribunal da minha consciência, 

O teu crime não tem apelação. 

Debalde tu alegas inocência, 

E não terás minha absolvição. 

Os autos do processo da agonia, 

Que me causaste em troca ao bem que eu fiz, 

 

Chegaram lá daquela pretoria 

Na qual o coração foi o juiz. 

 

Tu tens as agravantes da surpresa 

E também as da premeditação 

Mas na minh‖alma tu não ficas presa 

Porque o teu caso é caso de expulsão. 

Tu vais ser deportada do meu peito 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Porque teu crime encheu-me de pavor. 

Talvez o habeas corpus da saudade 

Consinta o teu regresso ao meu amor. 

Orestes Barbosa e Noel Rosa 

 

Acerca da compreensão e da interpretação das idéias do texto, julgue o item a seguir. 

 

No poema, a consciência representa, metaforicamente, o tribunal, e o coração, o juiz da causa. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 69: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Texto – questão 

 

Habeas corpus 

 

No tribunal da minha consciência, 

O teu crime não tem apelação. 

Debalde tu alegas inocência, 

E não terás minha absolvição. 

Os autos do processo da agonia, 

Que me causaste em troca ao bem que eu fiz, 

 

Chegaram lá daquela pretoria 

Na qual o coração foi o juiz. 

 

Tu tens as agravantes da surpresa 

E também as da premeditação 

Mas na minh‖alma tu não ficas presa 

Porque o teu caso é caso de expulsão. 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Tu vais ser deportada do meu peitoPorque teu crime encheu-me de pavor. 

Talvez o habeas corpus da saudade Consinta o teu regresso ao meu amor. 

Orestes Barbosa e Noel Rosa 

 

Quanto aos aspectos coesivos de referência no texto, julgue o item que se segue. 

 

A conjunção “E” (v.4) pode ser corretamente substituída por mas sem prejuízo da coesão textual. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 70: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Texto – questão 

 

Habeas corpus 

 

No tribunal da minha consciência, 

O teu crime não tem apelação. 

Debalde tu alegas inocência, 

E não terás minha absolvição. 

Os autos do processo da agonia, 

Que me causaste em troca ao bem que eu fiz, 

 

Chegaram lá daquela pretoria 

Na qual o coração foi o juiz. 

 

Tu tens as agravantes da surpresa 

E também as da premeditação 

Mas na minh‖alma tu não ficas presa 

Porque o teu caso é caso de expulsão. 

Tu vais ser deportada do meu peito 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Porque teu crime encheu-me de pavor. 

Talvez o habeas corpus da saudade 

Consinta o teu regresso ao meu amor. 

Orestes Barbosa e Noel Rosa 

 

Quanto aos aspectos coesivos de referência no texto, julgue o item que se segue. 

 

O pronome relativo “Que” (v.6) tem como referente semântico “autos do processo” (v.5). 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 71: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Texto – questão 

 

Habeas corpus 

 

No tribunal da minha consciência, 

O teu crime não tem apelação. 

Debalde tu alegas inocência, 

E não terás minha absolvição. 

Os autos do processo da agonia, 

Que me causaste em troca ao bem que eu fiz, 

 

Chegaram lá daquela pretoria 

Na qual o coração foi o juiz. 

 

Tu tens as agravantes da surpresa 

E também as da premeditação 

Mas na minh‖alma tu não ficas presa 

Porque o teu caso é caso de expulsão. 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Tu vais ser deportada do meu peito 

Porque teu crime encheu-me de pavor. 

Talvez o habeas corpus da saudade 

Consinta o teu regresso ao meu amor. 

Orestes Barbosa e Noel Rosa 

 

Quanto aos aspectos coesivos de referência no texto, julgue o item que se segue. 

 

Na expressão “as da premeditação” (v.10), o pronome demonstrativo na forma plural “as” exerce a 

mesma função sintática que no verso 9. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 72: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Texto – questão 

 

Habeas corpus 

 

No tribunal da minha consciência, 

O teu crime não tem apelação. 

Debalde tu alegas inocência, 

E não terás minha absolvição. 

Os autos do processo da agonia, 

Que me causaste em troca ao bem que eu fiz, 

 

Chegaram lá daquela pretoria 

Na qual o coração foi o juiz. 

 

Tu tens as agravantes da surpresa 

E também as da premeditação 
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Mas na minh‖alma tu não ficas presa 

Porque o teu caso é caso de expulsão. 

Tu vais ser deportada do meu peito 

Porque teu crime encheu-me de pavor. 

Talvez o habeas corpus da saudade 

Consinta o teu regresso ao meu amor. 

Orestes Barbosa e Noel Rosa 

 

Quanto aos aspectos coesivos de referência no texto, julgue o item que se segue. 

 

Nos versos 12 e 14, o sentido de causalidade expresso pelo termo “Porque” vem explícito nas 

respectivas frases. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 73: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Texto – questão 

 

Habeas corpus 

 

No tribunal da minha consciência, 

O teu crime não tem apelação. 

Debalde tu alegas inocência, 

E não terás minha absolvição. 

Os autos do processo da agonia, 

Que me causaste em troca ao bem que eu fiz, 

 

Chegaram lá daquela pretoria 

Na qual o coração foi o juiz. 
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Tu tens as agravantes da surpresa 

E também as da premeditação 

Mas na minh‖alma tu não ficas presa 

Porque o teu caso é caso de expulsão. 

Tu vais ser deportada do meu peito 

Porque teu crime encheu-me de pavor. 

Talvez o habeas corpus da saudade 

Consinta o teu regresso ao meu amor. 

Orestes Barbosa e Noel Rosa 

 

Quanto aos aspectos coesivos de referência no texto, julgue o item que se segue. 

 

O advérbio “Talvez” (v.15) admite que a forma verbal “Consinta” (v.16) seja alterada para Consente, no 

modo indicativo. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 74: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Texto – questão 

 

Habeas corpus 

 

No tribunal da minha consciência, 

O teu crime não tem apelação. 

Debalde tu alegas inocência, 

E não terás minha absolvição. 

Os autos do processo da agonia, 

Que me causaste em troca ao bem que eu fiz, 

 

Chegaram lá daquela pretoria 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Na qual o coração foi o juiz. 

 

Tu tens as agravantes da surpresa 

E também as da premeditação 

Mas na minh‖alma tu não ficas presa 

Porque o teu caso é caso de expulsão. 

Tu vais ser deportada do meu peito 

Porque teu crime encheu-me de pavor. 

Talvez o habeas corpus da saudade 

Consinta o teu regresso ao meu amor. 

Orestes Barbosa e Noel Rosa 

  

Considerando a hipótese de se alterar a forma de tratamento no texto, de “tu” para “você”, sem 

prejuízo do sentido original, julgue o item seguinte. 

 

No verso 3, a forma verbal passaria a ser alega. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 75: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Texto – questão 

 

Habeas corpus 

 

No tribunal da minha consciência, 

O teu crime não tem apelação. 

Debalde tu alegas inocência, 

E não terás minha absolvição. 

Os autos do processo da agonia, 

Que me causaste em troca ao bem que eu fiz, 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 

Chegaram lá daquela pretoria 

Na qual o coração foi o juiz. 

 

Tu tens as agravantes da surpresa 

E também as da premeditação 

Mas na minh‖alma tu não ficas presa 

Porque o teu caso é caso de expulsão. 

Tu vais ser deportada do meu peito 

Porque teu crime encheu-me de pavor. 

Talvez o habeas corpus da saudade 

Consinta o teu regresso ao meu amor. 

Orestes Barbosa e Noel Rosa 

  

Considerando a hipótese de se alterar a forma de tratamento no texto, de “tu” para “você”, sem 

prejuízo do sentido original, julgue o item seguinte. 

 

O verso 4 assim seria reescrito: E não terá sua absolvição. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 76: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Texto – questão 

 

Habeas corpus 

 

No tribunal da minha consciência, 

O teu crime não tem apelação. 

Debalde tu alegas inocência, 

E não terás minha absolvição. 
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Os autos do processo da agonia, 

Que me causaste em troca ao bem que eu fiz, 

 

Chegaram lá daquela pretoria 

Na qual o coração foi o juiz. 

 

Tu tens as agravantes da surpresa 

E também as da premeditação 

Mas na minh‖alma tu não ficas presa 

Porque o teu caso é caso de expulsão. 

Tu vais ser deportada do meu peito 

Porque teu crime encheu-me de pavor. 

Talvez o habeas corpus da saudade 

Consinta o teu regresso ao meu amor. 

Orestes Barbosa e Noel Rosa 

  

Considerando a hipótese de se alterar a forma de tratamento no texto, de “tu” para “você”, sem 

prejuízo do sentido original, julgue o item seguinte. 

 

O verso 6 poderia assim ser reescrito: Que me causaram em troca do bem que eu lhe fiz. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 77: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Texto – questão 

 

Habeas corpus 

 

No tribunal da minha consciência, 

O teu crime não tem apelação. 
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Debalde tu alegas inocência, 

E não terás minha absolvição. 

Os autos do processo da agonia, 

Que me causaste em troca ao bem que eu fiz, 

 

Chegaram lá daquela pretoria 

Na qual o coração foi o juiz. 

 

Tu tens as agravantes da surpresa 

E também as da premeditação 

Mas na minh‖alma tu não ficas presa 

Porque o teu caso é caso de expulsão. 

Tu vais ser deportada do meu peito 

Porque teu crime encheu-me de pavor. 

Talvez o habeas corpus da saudade 

Consinta o teu regresso ao meu amor. 

Orestes Barbosa e Noel Rosa 

  

Considerando a hipótese de se alterar a forma de tratamento no texto, de “tu” para “você”, sem 

prejuízo do sentido original, julgue o item seguinte. 

 

Os versos 11 e 12 seriam assim reescritos: Mas na minh’alma você não fica presa / Porque o seu caso 

é caso de expulsão. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 78: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Texto – questão 

 

Habeas corpus 
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No tribunal da minha consciência, 

O teu crime não tem apelação. 

Debalde tu alegas inocência, 

E não terás minha absolvição. 

Os autos do processo da agonia, 

Que me causaste em troca ao bem que eu fiz, 

 

Chegaram lá daquela pretoria 

Na qual o coração foi o juiz. 

 

Tu tens as agravantes da surpresa 

E também as da premeditação 

Mas na minh‖alma tu não ficas presa 

Porque o teu caso é caso de expulsão. 

Tu vais ser deportada do meu peito 

Porque teu crime encheu-me de pavor. 

Talvez o habeas corpus da saudade 

Consinta o teu regresso ao meu amor. 

Orestes Barbosa e Noel Rosa 

  

Considerando a hipótese de se alterar a forma de tratamento no texto, de “tu” para “você”, sem 

prejuízo do sentido original, julgue o item seguinte. 

 

O verso 14 poderia ser alterado para: Porque o crime dela encheu-me de pavor. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 79: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Texto – questão 
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A espada 

 

A inteligência, o direito, a religião são os três poderes legítimos do mundo. Eles representam, cada vez 

um per si, o eu humano, a sociedade humana, e o destino humano, e, associados, as três expressões da 

humanidade: a sua evolução mental, a sua existência na superfície da terra, o misterioso fim do seu 

desenvolvimento. Diante deles a força, nas eras não bárbaras, se reduz a uma entidade subalterna, 

cuja intervenção não valerá nunca senão pelos serviços de que a sua obediência for capaz. Para a 

constituir numa organização geral, a civilização adotou, como símbolo, a espada, coeva das primeiras 

idades históricas, outrora senhora dos povos escravizados, mas hoje, nas mãos dos povos livres, 

criatura das suas leis, dependência da sua administração, instrumento dos seus governos. 

 

Fora daí a espada não é a ordem, mas a opressão, não é a tranqüilidade, mas o terror, não é a disciplina, 

mas a anarquia, não é a moralidade, mas a corrupção, não é a economia, mas a bancarrota, não é a 

ciência, mas a incapacidade, não é a defesa nacional, mas a ruína militar, a invasão e o 

desmembramento. Isto é, e não poderia deixar de ser; porquanto com o domínio da espada se 

estabelece necessariamente o governo da irresponsabilidade, o jubileu dos estados de sítio, a extinção 

da ordem jurídica, a subalternização da justiça à força.  

Rui Barbosa. Escritos e discursos seletos. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995, p. 546. 

 

Considerando a tipologia textual do texto e as relações discursivas nele presentes, julgue o seguinte 

item. 

 

A inteligência, o direito e a religião, como poderes legítimos, constituem a idéia central do texto. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 80: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Texto – questão 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 

A espada 

 

A inteligência, o direito, a religião são os três poderes legítimos do mundo. Eles representam, cada vez 

um per si, o eu humano, a sociedade humana, e o destino humano, e, associados, as três expressões da 

humanidade: a sua evolução mental, a sua existência na superfície da terra, o misterioso fim do seu 

desenvolvimento. Diante deles a força, nas eras não bárbaras, se reduz a uma entidade subalterna, 

cuja intervenção não valerá nunca senão pelos serviços de que a sua obediência for capaz. Para a 

constituir numa organização geral, a civilização adotou, como símbolo, a espada, coeva das primeiras 

idades históricas, outrora senhora dos povos escravizados, mas hoje, nas mãos dos povos livres, 

criatura das suas leis, dependência da sua administração, instrumento dos seus governos. 

 

Fora daí a espada não é a ordem, mas a opressão, não é a tranqüilidade, mas o terror, não é a disciplina, 

mas a anarquia, não é a moralidade, mas a corrupção, não é a economia, mas a bancarrota, não é a 

ciência, mas a incapacidade, não é a defesa nacional, mas a ruína militar, a invasão e o 

desmembramento. Isto é, e não poderia deixar de ser; porquanto com o domínio da espada se 

estabelece necessariamente o governo da irresponsabilidade, o jubileu dos estados de sítio, a extinção 

da ordem jurídica, a subalternização da justiça à força. 

  

Rui Barbosa. Escritos e discursos seletos. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995, p. 546. 

 

Considerando a tipologia textual do texto e as relações discursivas nele presentes, julgue o seguinte 

item. 

 

O texto é, na sua totalidade, descritivo-argumentativo. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 81: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Texto – questão 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 

A espada 

 

A inteligência, o direito, a religião são os três poderes legítimos do mundo. Eles representam, cada vez 

um per si, o eu humano, a sociedade humana, e o destino humano, e, associados, as três expressões da 

humanidade: a sua evolução mental, a sua existência na superfície da terra, o misterioso fim do seu 

desenvolvimento. Diante deles a força, nas eras não bárbaras, se reduz a uma entidade subalterna, 

cuja intervenção não valerá nunca senão pelos serviços de que a sua obediência for capaz. Para a 

constituir numa organização geral, a civilização adotou, como símbolo, a espada, coeva das primeiras 

idades históricas, outrora senhora dos povos escravizados, mas hoje, nas mãos dos povos livres, 

criatura das suas leis, dependência da sua administração, instrumento dos seus governos. 

 

Fora daí a espada não é a ordem, mas a opressão, não é a tranqüilidade, mas o terror, não é a disciplina, 

mas a anarquia, não é a moralidade, mas a corrupção, não é a economia, mas a bancarrota, não é a 

ciência, mas a incapacidade, não é a defesa nacional, mas a ruína militar, a invasão e o 

desmembramento. Isto é, e não poderia deixar de ser; porquanto com o domínio da espada se 

estabelece necessariamente o governo da irresponsabilidade, o jubileu dos estados de sítio, a extinção 

da ordem jurídica, a subalternização da justiça à força. 

 

Rui Barbosa. Escritos e discursos seletos. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995, p. 546. 

 

Considerando a tipologia textual do texto e as relações discursivas nele presentes, julgue o seguinte 

item. 

 

De acordo com o texto, a inteligência está para a pessoa e o direito para a sociedade assim como a 

religião está para o destino do homem. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 82: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Texto – questão 

 

A espada 

 

A inteligência, o direito, a religião são os três poderes legítimos do mundo. Eles representam, cada vez 

um per si, o eu humano, a sociedade humana, e o destino humano, e, associados, as três expressões da 

humanidade: a sua evolução mental, a sua existência na superfície da terra, o misterioso fim do seu 

desenvolvimento. Diante deles a força, nas eras não bárbaras, se reduz a uma entidade subalterna, 

cuja intervenção não valerá nunca senão pelos serviços de que a sua obediência for capaz. Para a 

constituir numa organização geral, a civilização adotou, como símbolo, a espada, coeva das primeiras 

idades históricas, outrora senhora dos povos escravizados, mas hoje, nas mãos dos povos livres, 

criatura das suas leis, dependência da sua administração, instrumento dos seus governos. 

 

Fora daí a espada não é a ordem, mas a opressão, não é a tranqüilidade, mas o terror, não é a disciplina, 

mas a anarquia, não é a moralidade, mas a corrupção, não é a economia, mas a bancarrota, não é a 

ciência, mas a incapacidade, não é a defesa nacional, mas a ruína militar, a invasão e o 

desmembramento. Isto é, e não poderia deixar de ser; porquanto com o domínio da espada se 

estabelece necessariamente o governo da irresponsabilidade, o jubileu dos estados de sítio, a extinção 

da ordem jurídica, a subalternização da justiça à força. 

Rui Barbosa. Escritos e discursos seletos. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995, p. 546. 

 

Considerando a tipologia textual do texto e as relações discursivas nele presentes, julgue o seguinte 

item. 

 

A espada como símbolo da força, nas eras bárbara e civilizada, tem significados diferentes. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 83: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Texto – questão 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 

A espada 

 

A inteligência, o direito, a religião são os três poderes legítimos do mundo. Eles representam, cada vez 

um per si, o eu humano, a sociedade humana, e o destino humano, e, associados, as três expressões da 

humanidade: a sua evolução mental, a sua existência na superfície da terra, o misterioso fim do seu 

desenvolvimento. Diante deles a força, nas eras não bárbaras, se reduz a uma entidade subalterna, 

cuja intervenção não valerá nunca senão pelos serviços de que a sua obediência for capaz. Para a 

constituir numa organização geral, a civilização adotou, como símbolo, a espada, coeva das primeiras 

idades históricas, outrora senhora dos povos escravizados, mas hoje, nas mãos dos povos livres, 

criatura das suas leis, dependência da sua administração, instrumento dos seus governos. 

 

Fora daí a espada não é a ordem, mas a opressão, não é a tranqüilidade, mas o terror, não é a disciplina, 

mas a anarquia, não é a moralidade, mas a corrupção, não é a economia, mas a bancarrota, não é a 

ciência, mas a incapacidade, não é a defesa nacional, mas a ruína militar, a invasão e o 

desmembramento. Isto é, e não poderia deixar de ser; porquanto com o domínio da espada se 

estabelece necessariamente o governo da irresponsabilidade, o jubileu dos estados de sítio, a extinção 

da ordem jurídica, a subalternização da justiça à força. 

Rui Barbosa. Escritos e discursos seletos. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995, p. 546. 

 

Do ponto de vista da coerência e da coesão, julgue o item a seguir, relativo ao texto. 

 

O pronome “Eles” refere-se a “poderes legítimos do mundo”. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 84: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Texto – questão 

 

A espada 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 

A inteligência, o direito, a religião são os três poderes legítimos do mundo. Eles representam, cada vez 

um per si, o eu humano, a sociedade humana, e o destino humano, e, associados, as três expressões da 

humanidade: a sua evolução mental, a sua existência na superfície da terra, o misterioso fim do seu 

desenvolvimento. Diante deles a força, nas eras não bárbaras, se reduz a uma entidade subalterna, 

cuja intervenção não valerá nunca senão pelos serviços de que a sua obediência for capaz. Para a 

constituir numa organização geral, a civilização adotou, como símbolo, a espada, coeva das primeiras 

idades históricas, outrora senhora dos povos escravizados, mas hoje, nas mãos dos povos livres, 

criatura das suas leis, dependência da sua administração, instrumento dos seus governos. 

 

Fora daí a espada não é a ordem, mas a opressão, não é a tranqüilidade, mas o terror, não é a disciplina, 

mas a anarquia, não é a moralidade, mas a corrupção, não é a economia, mas a bancarrota, não é a 

ciência, mas a incapacidade, não é a defesa nacional, mas a ruína militar, a invasão e o 

desmembramento. Isto é, e não poderia deixar de ser; porquanto com o domínio da espada se 

estabelece necessariamente o governo da irresponsabilidade, o jubileu dos estados de sítio, a extinção 

da ordem jurídica, a subalternização da justiça à força. 

 

Rui Barbosa. Escritos e discursos seletos. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995, p. 546. 

 

Do ponto de vista da coerência e da coesão, julgue o item a seguir, relativo ao texto. 

 

Na linha 2, as duas ocorrências do pronome possessivo “sua” têm “inteligência” como referente. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 85: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Texto – questão 

 

A espada 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 

A inteligência, o direito, a religião são os três poderes legítimos do mundo. Eles representam, cada vez 

um per si, o eu humano, a sociedade humana, e o destino humano, e, associados, as três expressões da 

humanidade: a sua evolução mental, a sua existência na superfície da terra, o misterioso fim do seu 

desenvolvimento. Diante deles a força, nas eras não bárbaras, se reduz a uma entidade subalterna, 

cuja intervenção não valerá nunca senão pelos serviços de que a sua obediência for capaz. Para a 

constituir numa organização geral, a civilização adotou, como símbolo, a espada, coeva das primeiras 

idades históricas, outrora senhora dos povos escravizados, mas hoje, nas mãos dos povos livres, 

criatura das suas leis, dependência da sua administração, instrumento dos seus governos. 

 

Fora daí a espada não é a ordem, mas a opressão, não é a tranqüilidade, mas o terror, não é a disciplina, 

mas a anarquia, não é a moralidade, mas a corrupção, não é a economia, mas a bancarrota, não é a 

ciência, mas a incapacidade, não é a defesa nacional, mas a ruína militar, a invasão e o 

desmembramento. Isto é, e não poderia deixar de ser; porquanto com o domínio da espada se 

estabelece necessariamente o governo da irresponsabilidade, o jubileu dos estados de sítio, a extinção 

da ordem jurídica, a subalternização da justiça à força. 

Rui Barbosa. Escritos e discursos seletos. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995, p. 546. 

 

Do ponto de vista da coerência e da coesão, julgue o item a seguir, relativo ao texto. 

 

A expressão “Fora daí” recupera a afirmação anterior, iniciada em “nas mãos dos povos livres”. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 86: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Texto – questão 

 

A espada 

 

A inteligência, o direito, a religião são os três poderes legítimos do mundo. Eles representam, cada vez 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

um per si, o eu humano, a sociedade humana, e o destino humano, e, associados, as três expressões da 

humanidade: a sua evolução mental, a sua existência na superfície da terra, o misterioso fim do seu 

desenvolvimento. Diante deles a força, nas eras não bárbaras, se reduz a uma entidade subalterna, 

cuja intervenção não valerá nunca senão pelos serviços de que a sua obediência for capaz. Para a 

constituir numa organização geral, a civilização adotou, como símbolo, a espada, coeva das primeiras 

idades históricas, outrora senhora dos povos escravizados, mas hoje, nas mãos dos povos livres, 

criatura das suas leis, dependência da sua administração, instrumento dos seus governos. 

 

Fora daí a espada não é a ordem, mas a opressão, não é a tranqüilidade, mas o terror, não é a disciplina, 

mas a anarquia, não é a moralidade, mas a corrupção, não é a economia, mas a bancarrota, não é a 

ciência, mas a incapacidade, não é a defesa nacional, mas a ruína militar, a invasão e o 

desmembramento. Isto é, e não poderia deixar de ser; porquanto com o domínio da espada se 

estabelece necessariamente o governo da irresponsabilidade, o jubileu dos estados de sítio, a extinção 

da ordem jurídica, a subalternização da justiça à força. 

Rui Barbosa. Escritos e discursos seletos. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995, p. 546. 

 

Do ponto de vista da coerência e da coesão, julgue o item a seguir, relativo ao texto. 

 

No primeiro período do último parágrafo, as repetições da conjunção “mas” servem à ênfase na 

apresentação de contrastes. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 87: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Texto – questão 

 

A espada 

 

A inteligência, o direito, a religião são os três poderes legítimos do mundo. Eles representam, cada vez 

um per si, o eu humano, a sociedade humana, e o destino humano, e, associados, as três expressões da 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

humanidade: a sua evolução mental, a sua existência na superfície da terra, o misterioso fim do seu 

desenvolvimento. Diante deles a força, nas eras não bárbaras, se reduz a uma entidade subalterna, 

cuja intervenção não valerá nunca senão pelos serviços de que a sua obediência for capaz. Para a 

constituir numa organização geral, a civilização adotou, como símbolo, a espada, coeva das primeiras 

idades históricas, outrora senhora dos povos escravizados, mas hoje, nas mãos dos povos livres, 

criatura das suas leis, dependência da sua administração, instrumento dos seus governos. 

 

Fora daí a espada não é a ordem, mas a opressão, não é a tranqüilidade, mas o terror, não é a disciplina, 

mas a anarquia, não é a moralidade, mas a corrupção, não é a economia, mas a bancarrota, não é a 

ciência, mas a incapacidade, não é a defesa nacional, mas a ruína militar, a invasão e o 

desmembramento. Isto é, e não poderia deixar de ser; porquanto com o domínio da espada se 

estabelece necessariamente o governo da irresponsabilidade, o jubileu dos estados de sítio, a extinção 

da ordem jurídica, a subalternização da justiça à força. 

Rui Barbosa. Escritos e discursos seletos. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995, p. 546. 

 

Do ponto de vista da coerência e da coesão, julgue o item a seguir, relativo ao texto. 

 

A expressão “Isto é” introduz vários esclarecimentos a respeito do conteúdo do parágrafo anterior. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 88: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Texto – questão 

 

A espada 

 

A inteligência, o direito, a religião são os três poderes legítimos do mundo. Eles representam, cada vez 

um per si, o eu humano, a sociedade humana, e o destino humano, e, associados, as três expressões da 

humanidade: a sua evolução mental, a sua existência na superfície da terra, o misterioso fim do seu 

desenvolvimento. Diante deles a força, nas eras não bárbaras, se reduz a uma entidade subalterna, 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

cuja intervenção não valerá nunca senão pelos serviços de que a sua obediência for capaz. Para a 

constituir numa organização geral, a civilização adotou, como símbolo, a espada, coeva das primeiras 

idades históricas, outrora senhora dos povos escravizados, mas hoje, nas mãos dos povos livres, 

criatura das suas leis, dependência da sua administração, instrumento dos seus governos. 

 

Fora daí a espada não é a ordem, mas a opressão, não é a tranqüilidade, mas o terror, não é a disciplina, 

mas a anarquia, não é a moralidade, mas a corrupção, não é a economia, mas a bancarrota, não é a 

ciência, mas a incapacidade, não é a defesa nacional, mas a ruína militar, a invasão e o 

desmembramento. Isto é, e não poderia deixar de ser; porquanto com o domínio da espada se 

estabelece necessariamente o governo da irresponsabilidade, o jubileu dos estados de sítio, a extinção 

da ordem jurídica, a subalternização da justiça à força. 

Rui Barbosa. Escritos e discursos seletos. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995, p. 546. 

 

Considerando a tipologia textual do texto, julgue o item abaixo. 

 

O texto descreve em detalhes o trajeto da humanidade desde a idade antiga até a moderna. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 89: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Texto – questão 

 

A espada 

 

A inteligência, o direito, a religião são os três poderes legítimos do mundo. Eles representam, cada vez 

um per si, o eu humano, a sociedade humana, e o destino humano, e, associados, as três expressões da 

humanidade: a sua evolução mental, a sua existência na superfície da terra, o misterioso fim do seu 

desenvolvimento. Diante deles a força, nas eras não bárbaras, se reduz a uma entidade subalterna, 

cuja intervenção não valerá nunca senão pelos serviços de que a sua obediência for capaz. Para a 

constituir numa organização geral, a civilização adotou, como símbolo, a espada, coeva das primeiras 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

idades históricas, outrora senhora dos povos escravizados, mas hoje, nas mãos dos povos livres, 

criatura das suas leis, dependência da sua administração, instrumento dos seus governos. 

 

Fora daí a espada não é a ordem, mas a opressão, não é a tranqüilidade, mas o terror, não é a disciplina, 

mas a anarquia, não é a moralidade, mas a corrupção, não é a economia, mas a bancarrota, não é a 

ciência, mas a incapacidade, não é a defesa nacional, mas a ruína militar, a invasão e o 

desmembramento. Isto é, e não poderia deixar de ser; porquanto com o domínio da espada se 

estabelece necessariamente o governo da irresponsabilidade, o jubileu dos estados de sítio, a extinção 

da ordem jurídica, a subalternização da justiça à força. 

Rui Barbosa. Escritos e discursos seletos. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995, p. 546. 

 

Considerando a tipologia textual do texto, julgue o item abaixo. 

 

A estrutura textual apresentada em dois parágrafos foi insuficiente para o autor esclarecer seus 

pontos de vista. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 90: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Texto – questão 

 

A espada 

 

A inteligência, o direito, a religião são os três poderes legítimos do mundo. Eles representam, cada vez 

um per si, o eu humano, a sociedade humana, e o destino humano, e, associados, as três expressões da 

humanidade: a sua evolução mental, a sua existência na superfície da terra, o misterioso fim do seu 

desenvolvimento. Diante deles a força, nas eras não bárbaras, se reduz a uma entidade subalterna, 

cuja intervenção não valerá nunca senão pelos serviços de que a sua obediência for capaz. Para a 

constituir numa organização geral, a civilização adotou, como símbolo, a espada, coeva das primeiras 

idades históricas, outrora senhora dos povos escravizados, mas hoje, nas mãos dos povos livres, 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

criatura das suas leis, dependência da sua administração, instrumento dos seus governos. 

 

Fora daí a espada não é a ordem, mas a opressão, não é a tranqüilidade, mas o terror, não é a disciplina, 

mas a anarquia, não é a moralidade, mas a corrupção, não é a economia, mas a bancarrota, não é a 

ciência, mas a incapacidade, não é a defesa nacional, mas a ruína militar, a invasão e o 

desmembramento. Isto é, e não poderia deixar de ser; porquanto com o domínio da espada se 

estabelece necessariamente o governo da irresponsabilidade, o jubileu dos estados de sítio, a extinção 

da ordem jurídica, a subalternização da justiça à força. 

ui Barbosa. Escritos e discursos seletos. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995, p. 546. 

 

Considerando a tipologia textual do texto, julgue o item abaixo. 

 

Por apresentar frases e períodos longos, o texto não apresenta unidade de sentido nem coerência. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 91: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Texto – questão 

 

A espada 

 

A inteligência, o direito, a religião são os três poderes legítimos do mundo. Eles representam, cada vez 

um per si, o eu humano, a sociedade humana, e o destino humano, e, associados, as três expressões da 

humanidade: a sua evolução mental, a sua existência na superfície da terra, o misterioso fim do seu 

desenvolvimento. Diante deles a força, nas eras não bárbaras, se reduz a uma entidade subalterna, 

cuja intervenção não valerá nunca senão pelos serviços de que a sua obediência for capaz. Para a 

constituir numa organização geral, a civilização adotou, como símbolo, a espada, coeva das primeiras 

idades históricas, outrora senhora dos povos escravizados, mas hoje, nas mãos dos povos livres, 

criatura das suas leis, dependência da sua administração, instrumento dos seus governos. 

 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Fora daí a espada não é a ordem, mas a opressão, não é a tranqüilidade, mas o terror, não é a disciplina, 

mas a anarquia, não é a moralidade, mas a corrupção, não é a economia, mas a bancarrota, não é a 

ciência, mas a incapacidade, não é a defesa nacional, mas a ruína militar, a invasão e o 

desmembramento. Isto é, e não poderia deixar de ser; porquanto com o domínio da espada se 

estabelece necessariamente o governo da irresponsabilidade, o jubileu dos estados de sítio, a extinção 

da ordem jurídica, a subalternização da justiça à força. 

Rui Barbosa. Escritos e discursos seletos. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995, p. 546. 

 

Considerando a tipologia textual do texto, julgue o item abaixo. 

 

A maioria dos vocábulos utilizados no texto tem sentido literal, próprio da linguagem argumentativo-

dissertativa. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 92: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Dentro de uma acepção ampla do vocábulo legislador, havemos de inserir as manifestações singulares 

e plurais emanadas do Poder Judiciário, ao exarar suas sentenças e acórdãos, veículos introdutórios de 

normas individuais e concretas no sistema do direito positivo. O termo abriga também, na sua 

amplitude semântica, os atos administrativos expedidos pelos funcionários do Poder Executivo e até 

os praticados por particulares, ao realizarem as figuras tipificadas nos ordenação jurídica. 

  

Paulo de Barros Carvalho. Curso de direito tributário (com adaptações). 

 

Com relação aos aspectos sintáticos e semânticos do texto acima, julgue o item subseqüente. 

 

Não se altera o sentido original, se a expressão “havemos de inserir” for reescrita como temos de 

inserir. 

 Certo 
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 Errado 

 

 

 

Questão 93: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Dentro de uma acepção ampla do vocábulo legislador, havemos de inserir as manifestações singulares 

e plurais emanadas do Poder Judiciário, ao exarar suas sentenças e acórdãos, veículos introdutórios de 

normas individuais e concretas no sistema do direito positivo. O termo abriga também, na sua 

amplitude semântica, os atos administrativos expedidos pelos funcionários do Poder Executivo e até 

os praticados por particulares, ao realizarem as figuras tipificadas nos ordenação jurídica. 

  

Paulo de Barros Carvalho. Curso de direito tributário (com adaptações). 

 

Com relação aos aspectos sintáticos e semânticos do texto acima, julgue o item subseqüente. 

 

Um título adequado ao texto seria A abrangência conceitual da palavra legislador. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 94: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Julgue se o item abaixo esta gramaticalmente correto. 

Inúmeros outros exemplos poderiam perfilar aos aqui elencados, espera-se o interesse pela pesquisa 

na gramática e a leitura atentas dos usos da linguagem dos bons autores. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 95: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 
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Assunto:  

Julgue se o item abaixo esta gramaticalmente correto. 

Exercício obrigatório ao profissional do Direito é assim, perscutar com zelo os dicionários de palavras 

análogas e firmada uma família ideológica, pesquisar os dicionários especializados para informar-se 

acerca dos usos das palavras. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 96: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Julgue se o item abaixo esta gramaticalmente correto. 

Aparentemente penosa, gratificante é essa tarefa, porque o profissional, ou mesmo o estudante, vai 

aprimorando a sua linguagem, de sorte a não realizar trocas impensadas de palavras; ao contrário, vai 

ajustando com precisão crescente as palavras às idéias, nomeando o pensamento de maneira lógica e 

designando corretamente a idéia na linguagem jurídica. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 97: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Mas, enquanto é lícito afirmar-se que o legislador se exprime numa linguagem livre, natural, 

pontilhada, aqui e ali, de símbolos técnicos, o mesmo já não se passa com o discurso do cientista do 

Direito. Sua linguagem, sobre ser técnica, é científica, na medida em que as proposições descritivas 

que emite vêm carregadas da harmonia dos sistemas presididos pela lógica clássica, com as unidades 

do conjunto arrumadas e escalonadas segundo critérios que observam, estritamente, os princípios da 

identidade, da não-contradição e do meio excluído, que são três imposições formais do pensamento no 

que concerne às proposições apofânticas. 

Idem, Ibidem (com adaptações). 
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Com relação ao texto acima, julgue o item que se segue. 

 

O início com conjunção “Mas” indica que esse texto contém uma idéia oposta ao que se disse 

anteriormente, em parte não-mostrada do texto original. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 98: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Mas, enquanto é lícito afirmar-se que o legislador se exprime numa linguagem livre, natural, 

pontilhada, aqui e ali, de símbolos técnicos, o mesmo já não se passa com o discurso do cientista do 

Direito. Sua linguagem, sobre ser técnica, é científica, na medida em que as proposições descritivas 

que emite vêm carregadas da harmonia dos sistemas presididos pela lógica clássica, com as unidades 

do conjunto arrumadas e escalonadas segundo critérios que observam, estritamente, os princípios da 

identidade, da não-contradição e do meio excluído, que são três imposições formais do pensamento no 

que concerne às proposições apofânticas. 

Idem, Ibidem (com adaptações). 

 

Com relação ao texto acima, julgue o item que se segue. 

 

O trecho “Sua linguagem, sobre ser técnica, é científica” manteria o sentido original do texto se assim 

fosse reescrito: A linguagem do legislador, além de ser técnica, é científica. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 99: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  
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Mas, enquanto é lícito afirmar-se que o legislador se exprime numa linguagem livre, natural, 

pontilhada, aqui e ali, de símbolos técnicos, o mesmo já não se passa com o discurso do cientista do 

Direito. Sua linguagem, sobre ser técnica, é científica, na medida em que as proposições descritivas 

que emite vêm carregadas da harmonia dos sistemas presididos pela lógica clássica, com as unidades 

do conjunto arrumadas e escalonadas segundo critérios que observam, estritamente, os princípios da 

identidade, da não-contradição e do meio excluído, que são três imposições formais do pensamento no 

que concerne às proposições apofânticas. 

Idem, Ibidem (com adaptações). 

 

Com relação ao texto acima, julgue o item que se segue. 

 

As expressões “na medida em que” e à medida em que equivalem-se semanticamente e estão ambas 

corretas. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 100: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Mas, enquanto é lícito afirmar-se que o legislador se exprime numa linguagem livre, natural, 

pontilhada, aqui e ali, de símbolos técnicos, o mesmo já não se passa com o discurso do cientista do 

Direito. Sua linguagem, sobre ser técnica, é científica, na medida em que as proposições descritivas 

que emite vêm carregadas da harmonia dos sistemas presididos pela lógica clássica, com as unidades 

do conjunto arrumadas e escalonadas segundo critérios que observam, estritamente, os princípios da 

identidade, da não-contradição e do meio excluído, que são três imposições formais do pensamento no 

que concerne às proposições apofânticas. 

Idem, Ibidem (com adaptações). 

 

Com relação ao texto acima, julgue o item que se segue. 

 

A supressão da vírgula imediatamente após “estritamente” acarretaria incorreção do período. 

 Certo 
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 Errado 

 

 

 

Questão 101: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  

A história da Ouvidoria, no Brasil, começa com a chegada dos portugueses, em 1500. Inicialmente, a 

função da justiça era exercida pelo Rei, que, auxiliado por funcionários, já à época chamados 

ouvidores, resolvia as questões relacionadas ao dia-a-dia da Colônia. Dotados inicialmente de 

pouquíssimo poder de decisão, tais funcionários de el-Rei organizaram-se gradativamente e 

constituíram a Casa de Justiça da Corte, que, com o tempo, evoluiu para a chamada Casa de 

Suplicação, órgão judicial responsável pelo julgamento das apelações dos cidadãos nas causas 

criminais que envolvessem sentenças de morte. Foi, porém, Tomé de Sousa, em 1549, quem 

verdadeiramente deu início à estruturação do Poder Judiciário no Brasil, ao estabelecer o Governo-

Geral e trazer consigo o primeiro Ouvidor-Geral, Pero Borges. 

  

Internet: <http://www.camara.gov.br>. 

 

Em relação ao texto acima, julgue o item a seguir. 

 

Pelos sentidos do texto, a substituição de “à época” seja por nessa época, seja por naquela 

época preserva a coesão textual e a correção gramatical do texto. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 102: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  

A história da Ouvidoria, no Brasil, começa com a chegada dos portugueses, em 1500. Inicialmente, a 

função da justiça era exercida pelo Rei, que, auxiliado por funcionários, já à época chamados 

ouvidores, resolvia as questões relacionadas ao dia-a-dia da Colônia. Dotados inicialmente de 

pouquíssimo poder de decisão, tais funcionários de el-Rei organizaram-se gradativamente 
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e constituíram a Casa de Justiça da Corte, que, com o tempo, evoluiu para a chamada Casa de 

Suplicação, órgão judicial responsável pelo julgamento das apelações dos cidadãos nas causas 

criminais que envolvessem sentenças de morte. Foi, porém, Tomé de Sousa, em 1549, quem 

verdadeiramente deu início à estruturação do Poder Judiciário no Brasil, ao estabelecer o Governo-

Geral e trazer consigo o primeiro Ouvidor-Geral, Pero Borges. 

Internet: <http://www.camara.gov.br>. 

 

Em relação ao texto acima, julgue o item a seguir. 

 

As formas verbais “organizaram-se” e “constituíram”, ambas na linha 3, estão no plural para concordar 

com o mesmo termo com que concorda “Dotados”. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 103: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  

A história da Ouvidoria, no Brasil, começa com a chegada dos portugueses, em 1500. Inicialmente, a 

função da justiça era exercida pelo Rei, que, auxiliado por funcionários, já à época chamados 

ouvidores, resolvia as questões relacionadas ao dia-a-dia da Colônia. Dotados inicialmente de 

pouquíssimo poder de decisão, tais funcionários de el-Rei organizaram-se gradativamente e 

constituíram a Casa de Justiça da Corte, que, com o tempo, evoluiu para a chamada Casa de 

Suplicação, órgão judicial responsável pelo julgamento das apelações dos cidadãos nas 

causas criminais que envolvessem sentenças de morte. Foi, porém, Tomé de Sousa, em 1549, quem 

verdadeiramente deu início à estruturação do Poder Judiciário no Brasil, ao estabelecer o Governo-

Geral e trazer consigo o primeiro Ouvidor-Geral, Pero Borges. 

  

Internet: <http://www.camara.gov.br>. 

 

Em relação ao texto acima, julgue o item a seguir. 

 

O emprego de vírgula logo após a palavra “criminais” mantém inalterados o sentido e a relação 

sintática do período. 
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 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 104: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  

A história da Ouvidoria, no Brasil, começa com a chegada dos portugueses, em 1500. Inicialmente, a 

função da justiça era exercida pelo Rei, que, auxiliado por funcionários, já à época chamados 

ouvidores, resolvia as questões relacionadas ao dia-a-dia da Colônia. Dotados inicialmente de 

pouquíssimo poder de decisão, tais funcionários de el-Rei organizaram-se gradativamente e 

constituíram a Casa de Justiça da Corte, que, com o tempo, evoluiu para a chamada Casa de 

Suplicação, órgão judicial responsável pelo julgamento das apelações dos cidadãos nas causas 

criminais que envolvessem sentenças de morte. Foi, porém, Tomé de Sousa, em 1549, quem 

verdadeiramente deu início à estruturação do Poder Judiciário no Brasil, ao estabelecer o Governo-

Geral e trazer consigo o primeiro Ouvidor-Geral, Pero Borges. 

  

Internet: <http://www.camara.gov.br>. 

 

Em relação ao texto acima, julgue o item a seguir. 

 

A forma verbal de subjuntivo “envolvessem” está no plural para concordar com “cidadãos”. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 105: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  

Durante um bom tempo, a administração da Justiça, no Brasil, fez-se por intermédio do Ouvidor-

Geral, a quem se podia recorrer no caso de haver discordância com relação às decisões dos ouvidores 

setoriais, responsáveis pelas comarcas estabelecidas em cada uma das capitanias hereditárias. 

Modernamente, a função do ouvidor está relacionada às tarefas de ouvir e de encaminhar as 
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solicitações do cidadão, e as experiências dos municípios e estados que instalaram ouvidorias têm 

comprovado a importância da aliança entre governantes e governados para o fortalecimento de 

nossas instituições democráticas. Ao se fazer um apanhado histórico do papel do ouvidor na estrutura 

do Poder Judiciário, no Brasil, é importante ressaltar que seu surgimento se deu com o objetivo de 

proteger o cidadão contra qualquer tipo de abuso, garantindo-lhe os direitos fundamentais, hoje 

elencados pela própria Constituição Federal. 

  

Internet: <http://www.camara.gov.br>. 

 

Tendo por base o texto acima, julgue o item que se segue. 

 

A preposição empregada em “a quem” justifica-se pela regência do verbo “recorrer”. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 106: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  

Durante um bom tempo, a administração da Justiça, no Brasil, fez-se por intermédio do Ouvidor-Geral, 

a quem se podia recorrer no caso de haver discordância com relação às decisões dos ouvidores 

setoriais, responsáveis pelas comarcas estabelecidas em cada uma das capitanias hereditárias. 

Modernamente, a função do ouvidor está relacionada às tarefas de ouvir e de encaminhar as 

solicitações do cidadão, e as experiências dos municípios e estados que instalaram ouvidorias têm 

comprovado a importância da aliança entre governantes e governados para o fortalecimento de 

nossas instituições democráticas. Ao se fazer um apanhado histórico do papel do ouvidor na estrutura 

do Poder Judiciário, no Brasil, é importante ressaltar que seu surgimento se deu com o objetivo de 

proteger o cidadão contra qualquer tipo de abuso, garantindo-lhe os direitos fundamentais, hoje 

elencados pela própria Constituição Federal. 

Internet: <http://www.camara.gov.br>. 

 

Tendo por base o texto acima, julgue o item que se segue. 
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O uso da vírgula após “cidadão” justifica-se porque o sujeito da oração subseqüente é diferente do 

sujeito da oração anterior. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 107: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  

Durante um bom tempo, a administração da Justiça, no Brasil, fez-se por intermédio do Ouvidor-Geral, 

a quem se podia recorrer no caso de haver discordância com relação às decisões dos ouvidores 

setoriais, responsáveis pelas comarcas estabelecidas em cada uma das capitanias hereditárias. 

Modernamente, a função do ouvidor está relacionada às tarefas de ouvir e de encaminhar as 

solicitações do cidadão, e as experiências dos municípios e estados que instalaram ouvidorias têm 

comprovado a importância da aliança entre governantes e governados para o fortalecimento de 

nossas instituições democráticas. Ao se fazer um apanhado histórico do papel do ouvidor na estrutura 

do Poder Judiciário, no Brasil, é importante ressaltar que seu surgimento se deu com o objetivo de 

proteger o cidadão contra qualquer tipo de abuso, garantindo-lhe os direitos fundamentais, hoje 

elencados pela própria Constituição Federal. 

Internet: <http://www.camara.gov.br>. 

 

Tendo por base o texto acima, julgue o item que se segue. 

 

O emprego de sinal indicativo de crase em “as experiências” preservaria o sentido original e a correção 

gramatical do texto. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 108: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  
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Durante um bom tempo, a administração da Justiça, no Brasil, fez-se por intermédio do Ouvidor-Geral, 

a quem se podia recorrer no caso de haver discordância com relação às decisões dos ouvidores 

setoriais, responsáveis pelas comarcas estabelecidas em cada uma das capitanias hereditárias. 

Modernamente, a função do ouvidor está relacionada às tarefas de ouvir e de encaminhar as 

solicitações do cidadão, e as experiências dos municípios e estados que instalaram ouvidorias têm 

comprovado a importância da aliança entre governantes e governados para o fortalecimento 

de nossas instituições democráticas. Ao se fazer um apanhado histórico do papel do ouvidor na 

estrutura do Poder Judiciário, no Brasil, é importante ressaltar que seu surgimento se deu com o 

objetivo de proteger o cidadão contra qualquer tipo de abuso, garantindo-lhe os direitos 

fundamentais, hoje elencados pela própria Constituição Federal. 

Internet: <http://www.camara.gov.br>. 

 

Tendo por base o texto acima, julgue o item que se segue. 

O emprego do pronome na primeira pessoa do plural “nossas” indica que o autor inclui no texto a voz 

dos brasileiros em geral. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 109: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  

Durante um bom tempo, a administração da Justiça, no Brasil, fez-se por intermédio do Ouvidor-Geral, 

a quem se podia recorrer no caso de haver discordância com relação às decisões dos ouvidores 

setoriais, responsáveis pelas comarcas estabelecidas em cada uma das capitanias hereditárias. 

Modernamente, a função do ouvidor está relacionada às tarefas de ouvir e de encaminhar as 

solicitações do cidadão, e as experiências dos municípios e estados que instalaram ouvidorias têm 

comprovado a importância da aliança entre governantes e governados para o fortalecimento de 

nossas instituições democráticas. Ao se fazer um apanhado histórico do papel do ouvidor na estrutura 

do Poder Judiciário, no Brasil, é importante ressaltar que seu surgimento se deu com o objetivo de 

proteger o cidadão contra qualquer tipo de abuso, garantindo-lhe os direitos fundamentais, hoje 

elencados pela própria Constituição Federal. 

Internet: <http://www.camara.gov.br>. 
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Tendo por base o texto acima, julgue o item que se segue. 

 

Em “garantindo-lhe”, o pronome “lhe” exerce a função sintática de objeto indireto e refere-se a 

“cidadão”. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 110: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  

Desde que Montesquieu, no século XVIII, em O Espírito das Leis, definiu as linhas básicas do sistema 

democrático de governo, a ciência política não logrou conceber, até os nossos dias, forma mais 

significativa de expressão da vontade de um povo no que se refere à convivência em uma sociedade 

politicamente organizada do que a estabelecida por ele, genialmente, na clássica tríplice separação dos 

poderes do Estado. 

O Estado, entidade inanimada e abstrata, que, ao se realizar, materializa-se na concreção de formas, 

atos e sentidos, traduz-se nesse imensurável complexo de ações que dão substância ao desejo de 

conformação política de uma nação. 

Internet: <http://www.stf.gov.br/noticias/imprensa>. 

 

Em relação ao texto acima, julgue o item que se segue. 

Pelos sentidos do texto, a expressão “Desde que” estabelece, entre as orações do período, uma relação 

de condição. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 111: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  
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Desde que Montesquieu, no século XVIII, em O Espírito das Leis, definiu as linhas básicas do sistema 

democrático de governo, a ciência política não logrou conceber, até os nossos dias, forma mais 

significativa de expressão da vontade de um povo no que se refere à convivência em uma sociedade 

politicamente organizada do que a estabelecida por ele, genialmente, na clássica tríplice separação dos 

poderes do Estado. 

O Estado, entidade inanimada e abstrata, que, ao se realizar, materializa-se na concreção de formas, 

atos e sentidos, traduz-se nesse imensurável complexo de ações que dão substância ao desejo de 

conformação política de uma nação. 

Internet: <http://www.stf.gov.br/noticias/imprensa>. 

 

Em relação ao texto acima, julgue o item que se segue. 

Pode-se inferir do contexto que a palavra “logrou” está sendo empregada com o sentido de desejou. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 112: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  

Desde que Montesquieu, no século XVIII, em O Espírito das Leis, definiu as linhas básicas do sistema 

democrático de governo, a ciência política não logrou conceber, até os nossos dias, forma mais 

significativa de expressão da vontade de um povo no que se refere à convivência em uma sociedade 

politicamente organizada do que a estabelecida por ele, genialmente, na clássica tríplice separação dos 

poderes do Estado. 

O Estado, entidade inanimada e abstrata, que, ao se realizar, materializa-se na concreção de formas, 

atos e sentidos, traduz-se nesse imensurável complexo de ações que dão substância ao desejo de 

conformação política de uma nação. 

Internet: <http://www.stf.gov.br/noticias/imprensa>. 

 

Em relação ao texto acima, julgue o item que se segue. 

O emprego do termo “do que” é uma exigência que está vinculada ao uso da expressão antecedente 

“mais significativa”. 

 Certo 
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 Errado 

 

 

 

Questão 113: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  

Desde que Montesquieu, no século XVIII, em O Espírito das Leis, definiu as linhas básicas do sistema 

democrático de governo, a ciência política não logrou conceber, até os nossos dias, forma mais 

significativa de expressão da vontade de um povo no que se refere à convivência em uma sociedade 

politicamente organizada do que a estabelecida por ele, genialmente, na clássica tríplice separação dos 

poderes do Estado. 

O Estado, entidade inanimada e abstrata, que, ao se realizar, materializa-se na concreção de formas, 

atos e sentidos, traduz-se nesse imensurável complexo de ações que dão substância ao desejo de 

conformação política de uma nação.  

Internet: <http://www.stf.gov.br/noticias/imprensa>. 

 

Em relação ao texto acima, julgue o item que se segue. 

 

Em “a estabelecida”, subentende-se, como recurso de coesão textual, a elipse da palavra “forma”, 

citada na linha 2. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 114: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  

Desde que Montesquieu, no século XVIII, em O Espírito das Leis, definiu as linhas básicas do sistema 

democrático de governo, a ciência política não logrou conceber, até os nossos dias, forma mais 

significativa de expressão da vontade de um povo no que se refere à convivência em uma sociedade 

politicamente organizada do que a estabelecida por ele, genialmente, na clássica tríplice separação dos 

poderes do Estado. 
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O Estado, entidade inanimada e abstrata, que, ao se realizar, materializa-se na concreção de formas, 

atos e sentidos, traduz-se nesse imensurável complexo de ações que dão substância ao desejo de 

conformação política de uma nação. 

Internet: <http://www.stf.gov.br/noticias/imprensa>. 

 

Em relação ao texto acima, julgue o item que se segue. 

O pronome masculino singular “ele” está sendo empregado como recurso coesivo que retoma o termo 

antecedente “povo”. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 115: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  

O processo, que é o instrumento que reúne todas as peças da pretensão levada ao juiz, seja do autor, 

seja do réu, da acusação ou da defesa, é uma engrenagem complexa. 

 

A Constituição Federal erigiu o devido processo legal, situado substancialmente no acatamento ao 

primado do contraditório e do amplo direito de defesa, como um conjunto de regras de valores 

supremos não só para os julgadores mas também para as partes do qual não pode se afastar o 

aplicador do direito no momento de exercer a jurisdição. 

 

Entretanto, a esse pretexto, o que se verifica é um eterno vai-e-vem na tramitação do processo, de 

imperdoável irracionalidade, que não pode ser atribuído ao juiz, mas ao nosso já vetusto sistema 

processual, ultrapassado em quilômetros de distância da evolução por que passa o Mundo e da qual o 

Brasil não se pode apartar. 

  

Internet: <http://www.stf.gov.br/noticias/imprensa>. 

 

Julgue o item que se segue, relativo ao texto acima. 
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As vírgulas logo após “processo” e “defesa” têm a função de isolar elementos intercalados entre o 

sujeito e o predicado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 116: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  

O processo, que é o instrumento que reúne todas as peças da pretensão levada ao juiz, seja do autor, 

seja do réu, da acusação ou da defesa, é uma engrenagem complexa. 

A Constituição Federal erigiu o devido processo legal, situado substancialmente no acatamento ao 

primado do contraditório e do amplo direito de defesa, como um conjunto de regras de valores 

supremos não só para os julgadores mas também para as partes do qual não pode se afastar o 

aplicador do direito no momento de exercer a jurisdição. 

Entretanto, a esse pretexto, o que se verifica é um eterno vai-e-vem na tramitação do processo, de 

imperdoável irracionalidade, que não pode ser atribuído ao juiz, mas ao nosso já vetusto sistema 

processual, ultrapassado em quilômetros de distância da evolução por que passa o Mundo e da qual o 

Brasil não se pode apartar. 

 

Internet: <http://www.stf.gov.br/noticias/imprensa>. 

 

Julgue o item que se segue, relativo ao texto acima. 

 

A palavra “erigiu” está sendo empregada com o mesmo significado que apresenta na seguinte frase: O 

governo erigiu um monumento em granito para celebrar a passagem da data nacional. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 117: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  
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O processo, que é o instrumento que reúne todas as peças da pretensão levada ao juiz, seja do autor, 

seja do réu, da acusação ou da defesa, é uma engrenagem complexa. 

 

A Constituição Federal erigiu o devido processo legal, situado substancialmente no acatamento ao 

primado do contraditório e do amplo direito de defesa, como um conjunto de regras de valores 

supremos não só para os julgadores mas também para as partes do qual não pode se afastar o 

aplicador do direito no momento de exercer a jurisdição. 

Entretanto, a esse pretexto, o que se verifica é um eterno vai-e-vem na tramitação do processo, de 

imperdoável irracionalidade, que não pode ser atribuído ao juiz, mas ao nosso já vetusto sistema 

processual, ultrapassado em quilômetros de distância da evolução por que passa o Mundo e da qual o 

Brasil não se pode apartar. 

 

Internet: <http://www.stf.gov.br/noticias/imprensa>. 

 

Julgue o item que se segue, relativo ao texto acima. 

 

Na linha 3, a presença de preposição em “ao primado” justifica-se pela regência de “situado”. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 118: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  

O processo, que é o instrumento que reúne todas as peças da pretensão levada ao juiz, seja do autor, 

seja do réu, da acusação ou da defesa, é uma engrenagem complexa. 

 

A Constituição Federal erigiu o devido processo legal, situado substancialmente no acatamento ao 

primado do contraditório e do amplo direito de defesa, como um conjunto de regras de valores 

supremos não só para os julgadores mas também para as partes do qual não pode se afastar o 

aplicador do direito no momento de exercer a jurisdição. 

 

Entretanto, a esse pretexto, o que se verifica é um eterno vai-e-vem na tramitação do processo, de 
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imperdoável irracionalidade, que não pode ser atribuído ao juiz, mas ao nosso já vetusto sistema 

processual, ultrapassado em quilômetros de distância da evolução por que passa o Mundo e da qual o 

Brasil não se pode apartar. 

  

Internet: <http://www.stf.gov.br/noticias/imprensa>. 

 

Julgue o item que se segue, relativo ao texto acima. 

 

O termo “do qual” é um elemento que estabelece coesão textual ao referir-se ao trecho anteriormente 

expresso: “conjunto de regras de valores supremos”. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 119: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto:  

O processo, que é o instrumento que reúne todas as peças da pretensão levada ao juiz, seja do autor, 

seja do réu, da acusação ou da defesa, é uma engrenagem complexa. 

A Constituição Federal erigiu o devido processo legal, situado substancialmente no acatamento ao 

primado do contraditório e do amplo direito de defesa, como um conjunto de regras de valores 

supremos não só para os julgadores mas também para as partes do qual não pode se afastar o 

aplicador do direito no momento de exercer a jurisdição. 

Entretanto, a esse pretexto, o que se verifica é um eterno vai-e-vem na tramitação do processo, de 

imperdoável irracionalidade, que não pode ser atribuído ao juiz, mas ao nosso já vetusto sistema 

processual, ultrapassado em quilômetros de distância da evolução por que passa o Mundo e da qual o 

Brasil não se pode apartar. 

 

Internet: <http://www.stf.gov.br/noticias/imprensa>. 

 

Julgue o item que se segue, relativo ao texto acima. 

 

A expressão “a esse pretexto” constitui recurso coesivo que retoma a idéia de “não só para os 

julgadores”. 
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 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 120: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto:  

Texto para a questão 

Formalidade bate recorde 

 

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) divulgados ontem pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) apontam para a criação de 554 mil postos de trabalho com 

carteira assinada no primeiro trimestre deste ano, o que representa recorde histórico para esse 

período. A série de dados do CAGED tem início em 1992. Contra os três primeiros meses de 2007, 

quando foram criadas 399 mil vagas (recorde anterior), segundo informações do MTE, o crescimento 

no número de empregos formais criados foi de 38,7%. “Esse primeiro trimestre, como dizem meus 

filhos, bombou”, afirmou o ministro do Trabalho a jornalistas. Para o ano de 2008 fechado, o ministro 

manteve a previsão de criação de 1,8 milhão de postos de trabalho com carteira assinada. “Vai ser 

novo recorde, apesar da taxa de juros”, disse ele em referência à decisão do Comitê de Política 

Monetária (COPOM) do Banco Central de elevar os juros de 11,25% para 11,75% ao ano. Em 2007, 

recorde para um ano fechado, foram criados 1,61 milhão de empregos formais. 

 

Segundo o ministro, a demanda interna permanece “muito aquecida”. “Esse aumento de 0,5 ponto 

percentual na taxa de juros, até chegar ao consumidor, demora. Quem compra fogão, geladeira e carro 

a prazo vai perceber um aumento real de juros maior do que 0,5 ponto percentual. Pode haver uma 

diminuição na escalada de compra de bens duráveis”, disse ele. Para o ministro do Trabalho, a decisão 

do COPOM de subir os juros neste mês, e nos subseqüentes, conforme projeção do mercado 

financeiro, pode impactar um pouco a criação de empregos formais mais para o final de 2008. “Esses 

próximos três meses vão continuar sendo muito fortes na criação de empregos com carteira assinada”, 

avaliou ele. 

O ministro do Trabalho classificou a decisão do COPOM de subir os juros de “precipitada”. “É um erro 

imaginar que há inflação no Brasil. Temos alguns produtos subindo de preços, como o trigo e outros 

produtos, por causa das chuvas, ou falta de chuvas. Os preços dos bens duráveis (fogões, geladeiras e 
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carros, por exemplo, que são impactados pela decisão dos juros) não estão aumentando”, disse ele a 

jornalistas. O ministro avaliou, entretanto, que o impacto maior se dará nas operações de comércio 

exterior. Isso porque a decisão sobre juros tende a trazer mais recursos para o Brasil e, com isso, 

pressionar para baixo o dólar. Dólar baixo, por sua vez, estimula importações e torna as vendas ao 

exterior mais caras. Por conta principalmente do dólar baixo, a balança comercial teve queda de 67% 

no superávit (exportações menos importações) no primeiro trimestre deste ano. A criação de 

empregos formais no primeiro trimestre deste ano cresceu em quase todos os setores da economia. 

No caso da indústria de transformação, por exemplo, foram criadas 146 mil vagas nos três primeiros 

meses deste ano, contra 110 mil em igual período de 2007. 

  

Tribuna do Brasil, 11/4/2008. Internet: <www.tribunadobrasil.com.br> (com adaptações). 

 

De acordo com o texto, 

 a) já foram criados 1,8 milhão de empregos com carteira assinada no primeiro trimestre de 2008. 

 b) a elevação da taxa de juros poderá influenciar negativamente a criação de novos empregos, 

segundo o ministro do Trabalho. 

 c) os preços dos eletrodomésticos e dos automóveis vão ter um aumento real de 0,5 por cento em 

2008. 

 d) a demanda interna aquecida provocará uma diminuição de compra de bens duráveis pelos 

consumidores. 

 e) a indústria de transformação foi o setor da economia que mais cresceu em 2007. 

 

 

Questão 121: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto:  

Texto para a questão 

Formalidade bate recorde 

 

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) divulgados ontem pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) apontam para a criação de 554 mil postos de trabalho com 

carteira assinada no primeiro trimestre deste ano, o que representa recorde histórico para esse 
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período.(e) A série de dados do CAGED tem início em 1992. Contra os três primeiros meses de 2007, 

quando foram criadas 399 mil vagas (recorde anterior), segundo informações do MTE, o crescimento 

no número de empregos formais criados foi de 38,7%. “Esse primeiro trimestre, como dizem meus 

filhos, bombou”, afirmou o ministro do Trabalho a jornalistas. Para o ano de 2008 fechado, o ministro 

manteve a previsão de criação de 1,8 milhão de postos de trabalho com carteira assinada. “Vai ser 

novo recorde, apesar da taxa de juros”, disse ele em referência à decisão do Comitê de Política 

Monetária (COPOM) do Banco Central de elevar os juros de 11,25% para 11,75% ao ano. Em 2007, 

recorde para um ano fechado, foram criados 1,61 milhão de empregos formais. 

 

Segundo o ministro, a demanda interna permanece “muito aquecida”. “Esse aumento de 0,5 ponto 

percentual na taxa de juros, até chegar ao consumidor, demora. Quem compra fogão, geladeira e carro 

a prazo vai perceber um aumento real de juros maior do que 0,5 ponto percentual. Pode haver uma 

diminuição na escalada de compra de bens duráveis”, disse ele. Para o ministro do Trabalho, a decisão 

do COPOM de subir os juros neste mês, e nos subseqüentes, conforme projeção do mercado 

financeiro, pode impactar um pouco a criação de empregos formais mais para o final de 2008. “Esses 

próximos três meses vão continuar sendo muito fortes na criação de empregos com carteira assinada”, 

avaliou ele. 

 

O ministro do Trabalho classificou a decisão do COPOM de subir os juros de “precipitada”. “É um erro 

imaginar que há inflação no Brasil. Temos alguns produtos subindo de preços, como o trigo e outros 

produtos, por causa das chuvas, ou falta de chuvas. Os preços dos bens duráveis (fogões, geladeiras e 

carros, por exemplo, que são impactados pela decisão dos juros) não estão aumentando”, disse ele a 

jornalistas. O ministro avaliou, entretanto, que o impacto maior se dará nas operações de comércio 

exterior. Isso porque a decisão sobre juros tende a trazer mais recursos para o Brasil e, com isso, 

pressionar para baixo o dólar. Dólar baixo, por sua vez, estimula importações e torna as vendas ao 

exterior mais caras. Por conta principalmente do dólar baixo, a balança comercial teve queda de 67% 

no superávit (exportações menos importações) no primeiro trimestre deste ano. A criação de 

empregos formais no primeiro trimestre deste ano cresceu em quase todos os setores da economia. 

No caso da indústria de transformação, por exemplo, foram criadas 146 mil vagas nos três primeiros 

meses deste ano, contra 110 mil em igual período de 2007.  

Tribuna do Brasil, 11/4/2008. Internet: <www.tribunadobrasil.com.br> (com adaptações). 

 

Assinale a opção que contém uma informação correta a respeito da estrutura do texto. 
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 a) O texto representa a transcrição completa da entrevista feita por jornalistas ao ministro do 

Trabalho. 

 b) Observam-se, claramente, no texto, argumentos em favor do aumento da criação de postos de 

trabalho nas indústrias de bens duráveis. 

 c) A intercalação entre os dados a respeito do crescimento da oferta de empregos e as opiniões do 

ministro do Trabalho sobre esse tema caracteriza a estrutura do texto. 

 d) O texto é introduzido por meio de uma narração, em que são apresentados o personagem 

(ministro) e o tempo da narrativa (o primeiro trimestre de 2008). 

 e) No segundo parágrafo, é desenvolvido o seguinte tópico frasal: “Dados do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (...) recorde histórico para esse período”. 

 

 

 

Questão 122: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto:  

Texto para a questão 

Formalidade bate recorde 

 

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) divulgados ontem pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) apontam para a criação de 554 mil postos de trabalho com 

carteira assinada no primeiro trimestre deste ano, o que representa recorde histórico para esse 

período. A série(c) de dados do CAGED tem início em 1992. Contra os três primeiros meses de 2007, 

quando foram criadas 399 mil vagas (recorde anterior), segundo informações do MTE, o crescimento 

no número de empregos formais criados foi de 38,7%. “Esse primeiro trimestre, como dizem meus 

filhos, bombou”, afirmou o ministro do Trabalho a jornalistas. Para o ano de 2008 fechado, o ministro 

manteve a previsão de criação de 1,8 milhão de postos de trabalho com carteira assinada. “Vai ser 

novo recorde, apesar da taxa de juros”, disse ele em referência à decisão do Comitê de Política 

Monetária (COPOM) do Banco Central de elevar os juros de 11,25% para 11,75% ao ano. Em 2007, 

recorde para um ano fechado, foram criados 1,61 milhão de empregos formais. 

 

Segundo o ministro, a demanda interna(e) permanece “muito aquecida”. “Esse aumento de 0,5 ponto 
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percentual na taxa de juros, até chegar ao consumidor, demora. Quem compra fogão, geladeira e carro 

a prazo vai perceber um aumento real de juros maior do que 0,5 ponto percentual. Pode haver uma 

diminuição na escalada de compra de bens duráveis”, disse ele. Para o ministro do Trabalho, a decisão 

do COPOM de subir os juros neste mês, e nos subseqüentes, conforme projeção do mercado 

financeiro, pode impactar um pouco a criação de empregos formais mais para o final de 2008. “Esses 

próximos três meses vão continuar sendo muito fortes na criação de empregos com carteira assinada”, 

avaliou ele. 

 

O ministro do Trabalho classificou a decisão do COPOM de subir os juros de “precipitada”. “É um erro 

imaginar que há inflação no Brasil. Temos alguns produtos subindo de preços, como o trigo e outros 

produtos, por causa das chuvas, ou falta de chuvas. Os preços dos bens duráveis (fogões, geladeiras e 

carros, por exemplo, que são impactados pela decisão dos juros) não estão aumentando”, disse ele a 

jornalistas. O ministro avaliou, entretanto, que o impacto maior se dará nas operações de comércio 

exterior. Isso porque a decisão sobre juros tende a trazer mais recursos para o Brasil e, com isso, 

pressionar para baixo o dólar. Dólar baixo, por sua vez, estimula importações e torna as vendas ao 

exterior mais caras. Por conta principalmente do dólar baixo, a balança comercial teve queda de 67% 

no superávit (exportações menos importações) no primeiro trimestre deste ano. A criação de 

empregos formais no primeiro trimestre deste ano cresceu em quase todos os setores da economia. 

No caso da indústria de transformação, por exemplo, foram criadas 146 mil vagas nos três primeiros 

meses deste ano, contra 110 mil em igual período de 2007. 

  

Tribuna do Brasil, 11/4/2008. Internet: <www.tribunadobrasil.com.br> (com adaptações). 

 

Com referência às idéias e às estruturas do texto, assinale a opção correta. 

 a) De acordo com a argumentação textual, verifica-se que os dados do CAGED são produzidos 

pelo COPOM. 

 b) A palavra “Formalidade”, no título do texto, remete aos postos de trabalho em que é efetuado 

registro na carteira de trabalho dos empregados. 

 c) Na frase que se inicia por “A série”, a substituição da forma verbal no presente pela forma 

correspondente no pretérito perfeito alteraria o sentido do texto. 
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 d) De acordo com a ortografia oficial, a palavra “recorde” admite a grafia alternativa record, que 

deve ser lida como palavra proparoxítona, a exemplo do que ocorre nos textos de muitos telejornais. 

 e) Na linha 9, a expressão “demanda interna” refere-se ao aumento de postos de trabalho de que 

trata o primeiro parágrafo do texto. 

 

 

Questão 123: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto:  

Texto para a questão 

Formalidade bate recorde 

 

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) divulgados ontem pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) apontam para a criação de 554 mil postos de trabalho com 

carteira assinada no primeiro trimestre deste ano, o que representa recorde histórico para esse 

período. A série de dados do CAGED tem início em 1992. Contra os três primeiros meses de 

2007, quando foram criadas 399 mil vagas(a) (recorde anterior), segundo informações do MTE, o 

crescimento no número de empregos formais criados foi de 38,7%. “Esse primeiro trimestre, como 

dizem meus filhos(b), bombou”, afirmou o ministro do Trabalho a jornalistas. Para o ano de 2008 

fechado, o ministro manteve a previsão de criação de 1,8 milhão de postos de trabalho com carteira 

assinada. “Vai ser novo recorde, apesar da taxa de juros”, disse ele em referência à decisão do Comitê 

de Política Monetária (COPOM) do Banco Central de elevar os juros de 11,25% para 11,75% ao ano. 

Em 2007, recorde para um ano fechado, foram criados 1,61 milhão de empregos formais. 

 

Segundo o ministro, a demanda interna permanece “muito aquecida”. “Esse aumento de 0,5 ponto 

percentual na taxa de juros, até chegar ao consumidor, demora. Quem compra fogão, geladeira e carro 

a prazo vai perceber um aumento real de juros maior do que 0,5 ponto percentual. Pode haver uma 

diminuição na escalada de compra de bens duráveis”, disse ele. Para o ministro do Trabalho, a decisão 

do COPOM de subir os juros neste mês, e nos subseqüentes, conforme projeção do mercado 

financeiro, pode impactar um pouco a criação de empregos formais mais para o final de 2008. “Esses 

próximos três meses vão continuar sendo muito fortes na criação de empregos com carteira assinada”, 

avaliou ele. 
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O ministro do Trabalho classificou a decisão do COPOM de subir os juros de “precipitada”. “É um erro 

imaginar que há inflação no Brasil(c). Temos alguns produtos subindo de preços, como o trigo e outros 

produtos, por causa das chuvas, ou falta de chuvas. Os preços dos bens duráveis (fogões, geladeiras e 

carros, por exemplo, que são impactados pela decisão dos juros) não estão aumentando”, disse ele a 

jornalistas. O ministro avaliou, entretanto, que o impacto maior(d) se dará nas operações de comércio 

exterior. Isso porque a decisão sobre juros tende a trazer mais recursos para o Brasil(e) e, com isso, 

pressionar para baixo o dólar. Dólar baixo, por sua vez, estimula importações e torna as vendas ao 

exterior mais caras. Por conta principalmente do dólar baixo, a balança comercial teve queda de 67% 

no superávit (exportações menos importações) no primeiro trimestre deste ano. A criação de 

empregos formais no primeiro trimestre deste ano cresceu em quase todos os setores da economia. 

No caso da indústria de transformação, por exemplo, foram criadas 146 mil vagas nos três primeiros 

meses deste ano, contra 110 mil em igual período de 2007. 

  

Tribuna do Brasil, 11/4/2008. Internet: <www.tribunadobrasil.com.br> (com adaptações). 

 

As conjunções destacadas nos trechos a seguir estão associadas a uma determinada interpretação. 

Assinale a opção que apresenta trecho do texto seguido de interpretação correta da conjunção 

destacada. 

 a) “quando foram criadas 399 mil vagas” – proporcionalidade 

 b) ―como dizem meus filhos‖ – comparação 

 c) ―É um erro imaginar que há inflação no Brasil‖ – conseqüência 

 d) “O ministro avaliou, entretanto, que o impacto maior” – oposição 

 e) “Isso porque a decisão sobre juros tende a trazer mais recursos para o Brasil” – conclusão 

 

 

 

Questão 124: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto:  

Texto para a questão 

Formalidade bate recorde 

 

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) divulgados ontem pelo 
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Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) apontam para a criação de 554 mil postos de trabalho com 

carteira assinada no primeiro trimestre deste ano, o que representa recorde histórico para esse 

período. A série de dados do CAGED tem início em 1992(a). Contra os três primeiros meses de 2007, 

quando foram criadas 399 mil vagas (recorde anterior), segundo informações do MTE, o crescimento 

no número de empregos formais criados foi de 38,7%(b). “Esse primeiro trimestre, como dizem meus 

filhos, bombou”, afirmou o ministro do Trabalho a jornalistas. Para o ano de 2008 fechado, o ministro 

manteve a previsão de criação de 1,8 milhão de postos de trabalho com carteira assinada. “Vai ser 

novo recorde, apesar da taxa de juros”, disse ele em referência à decisão do Comitê de Política 

Monetária (COPOM) do Banco Central de elevar os juros de 11,25% para 11,75% ao ano. Em 2007, 

recorde para um ano fechado, foram criados 1,61 milhão de empregos formais. 

 

Segundo o ministro, a demanda interna permanece “muito aquecida”. “Esse aumento de 0,5 ponto 

percentual na taxa de juros, até chegar ao consumidor, demora. Quem compra fogão, geladeira e carro 

a prazo vai perceber um aumento real de juros maior do que 0,5 ponto percentual. Pode haver uma 

diminuição na escalada de compra de bens duráveis(c)”, disse ele. Para o ministro do Trabalho, a 

decisão do COPOM de subir os juros neste mês, e nos subseqüentes, conforme projeção do mercado 

financeiro, pode impactar um pouco a criação de empregos formais mais para o final de 2008. “Esses 

próximos três meses vão continuar sendo muito fortes na criação de empregos com carteira assinada”, 

avaliou ele. 

 

O ministro do Trabalho classificou a decisão do COPOM de subir os juros de “precipitada”. “É um erro 

imaginar que há inflação no Brasil. Temos alguns produtos subindo de preços, como o trigo e outros 

produtos, por causa das chuvas, ou falta de chuvas. Os preços dos bens duráveis (fogões, geladeiras e 

carros, por exemplo, que são impactados pela decisão dos juros) não estão aumentando(d)”, disse ele a 

jornalistas. O ministro avaliou, entretanto, que o impacto maior se dará nas operações de comércio 

exterior. Isso porque a decisão sobre juros tende a trazer mais recursos para o Brasil e, com isso, 

pressionar para baixo o dólar. Dólar baixo, por sua vez, estimula importações e torna as vendas ao 

exterior mais caras. Por conta principalmente do dólar baixo, a balança comercial teve queda de 67% 

no superávit (exportações menos importações) no primeiro trimestre deste ano. A criação de 

empregos formais no primeiro trimestre deste ano cresceu em quase todos os setores da 

economia. No caso da indústria de transformação, por exemplo, foram criadas 146 mil vagas(e) nos três 

primeiros meses deste ano, contra 110 mil em igual período de 2007. 
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Tribuna do Brasil, 11/4/2008. Internet: <www.tribunadobrasil.com.br> (com adaptações). 

 

O texto apresenta uma oração na voz passiva no trecho 

 a) “A série de dados do CAGED tem início em 1992”. 

 b) “o crescimento no número de empregos formais criados foi de 38,7%”. 

 c) “―Pode haver uma diminuição na escalada de compra de bens duráveis‖”. 

 d) ―Os preços dos bens duráveis (...) não estão aumentando‖. 

 e) “No caso da indústria de transformação, por exemplo, foram criadas 146 mil vagas”. 

 

 

Questão 125: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto:  

Texto para a questão 

A raça humana 

 

A raça humana é 

Uma semana 

Do trabalho de Deus. 

 

A raça humana é a ferida acesa 

Uma beleza, uma podridão 

O fogo eterno e a morte 

A morte e a ressurreição. 

 

A raça humana é o cristal de lágrima 

Da lavra da solidão 

Da mina, cujo mapa 

Traz na palma da mão. 

 

A raça humana risca, rabisca, pinta 
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A tinta, a lápis, carvão ou giz 

O rosto da saudade 

Que traz do Gênesis 

Dessa semana santa 

Entre parênteses 

Desse divino oásis 

Da grande apoteose 

Da perfeição divina 

Na grande síntese. 

 

A raça humana é 

Uma semana 

Do trabalho de Deus. 

Gilberto Gil. 

 

No texto, que é a letra de uma canção, o verbo ser encontra-se no presente do indicativo porque o 

autor pretende 

 a) marcar fatos que ocorrerão em um futuro próximo. 

 b) expressar ações habituais dos seres humanos que ainda não foram concluídas. 

 c) dar vida a fatos ocorridos no passado, como se fossem atuais. 

 d) apresentar uma condição ou situação como permanente. 

 e) enunciar fatos que ocorrem no momento em que o texto é escrito. 

 

 

Questão 126: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto:  

Texto para a questão 

A raça humana 

 

A raça humana é 

Uma semana 
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Do trabalho de Deus. 

 

A raça humana é a ferida acesa 

Uma beleza, uma podridão 

O fogo eterno e a morte 

A morte e a ressurreição. 

 

A raça humana é o cristal de lágrima 

Da lavra da solidão 

Da mina, cujo mapa 

Traz na palma da mão. 

 

A raça humana risca, rabisca, pinta 

A tinta, a lápis, carvão ou giz 

O rosto da saudade 

Que traz do Gênesis 

Dessa semana santa 

Entre parênteses 

Desse divino oásis 

Da grande apoteose 

Da perfeição divina 

Na grande síntese. 

 

A raça humana é 

Uma semana 

Do trabalho de Deus. 

Gilberto Gil. 

 

Assinale a opção em que a preposição em apresenta a mesma interpretação que recebe no verso 11: 

“Traz na palma da mão”. 

 a) Arrumei os livros na estante da sala. 

 b) De vez em quando, vamos juntos ao cinema. 
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 c) A notícia correu de boca em boca. 

 d) A cidade entrou em festa. 

 e) Cremos na vitória da democracia. 

 

 

 

Questão 127: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto:  

Texto para a questão 

A raça humana 

 

A raça humana é 

Uma semana 

Do trabalho de Deus. 

 

A raça humana é a ferida acesa 

Uma beleza, uma podridão 

O fogo eterno e a morte 

A morte e a ressurreição. 

 

A raça humana é o cristal de lágrima 

Da lavra da solidão 

Da mina, cujo mapa 

Traz na palma da mão. 

 

A raça humana risca, rabisca, pinta 

A tinta, a lápis, carvão ou giz 

O rosto da saudade 

Que traz do Gênesis 

Dessa semana santa 

Entre parênteses 

Desse divino oásis 
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Da grande apoteose 

Da perfeição divina 

Na grande síntese. 

 

A raça humana é 

Uma semana 

Do trabalho de Deus. 

Gilberto Gil. 

 

A respeito do emprego dos pronomes relativos, assinale a opção correta. 

 a) É correto colocar artigo após o pronome relativo cujo (cujo o mapa, por exemplo). 

 b) O relativo cujo expressa lugar, motivo pelo qual aparece no texto ligado ao 

substantivo mapa na expressão “cujo mapa” (v.10). 

 c) O pronome cujo é invariável, ou seja, não apresenta flexões de gênero e número. 

 d) O pronome relativo quem, assim como o relativo que, tanto pode referir-se a pessoas quanto a 

coisas em geral. 

 e) O pronome relativo que admite ser substituído por o qual e suas flexões de gênero e número. 

 

 

 

Questão 128: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto:  

Assinale a opção em que a frase apresenta o emprego correto do acento grave indicativo de crase. 

 a) Isto não interessa à ninguém. 

 b) Não costumamos comprar roupas à prazo. 

 c) O estudante se dirigiu à diretoria da escola. 

 d) Caminhamos devagar até à entrada do estabelecimento. 

 e) Essa é a instituição à que nos referimos na conversa com o presidente. 
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Questão 129: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto:  

Uma das funções dos parênteses é a de 

 a) separar os diversos itens de uma enumeração. 

 b) imprimir a um texto um tom coloquial. 

 c) indicar que termos foram deslocados na oração. 

 d) isolar explicações, indicações ou comentários em geral. 

 e) caracterizar um texto como essencialmente didático. 

 

 

Questão 130: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto:  

Julgue os fragmentos de texto apresentados nos itens abaixo quanto à concordância verbal. 

 

I De acordo com o respectivo estatuto, a proteção à criança e ao adolescente não constituem 

obrigação exclusiva da família. 

 

II Na redação da peça exordial, deve haver indicações precisas quanto à identificação das partes bem 

como do representante daquele que figurará no pólo ativo da eventual ação. 

 

III A legislação ambiental prevê que o uso de água para o consumo humano e para a irrigação de 

culturas de subsistência são prioritários em situações de escassez. 

 

IV A administração não pode dispensar a realização do EIA, mesmo que o empreendedor se 

comprometa expressamente a recuperar os danos ambientais que, por ventura, venham a causar. 

 

V A ausência dos elementos e requisitos a que se referem o CPC pode ser suprida de ofício pelo juiz, 

em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não for proferida a sentença de mérito. 

 

A quantidade de itens certos é igual a 
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 a) 1. 

 b) 2. 

 c) 3. 

 d) 4. 

 e) 5. 

 

 

Questão 131: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto:  

Texto para a questão 

 

Podemos distinguir dois tipos de processos imaginativos: o que parte da palavra para chegar à imagem 

visual e o que parte da imagem visual para chegar à expressão verbal. Com relação à arte literária, 

perguntemonos: como se forma o imaginário de uma época em que a literatura, já não mais se 

referindo a uma autoridade ou tradição que seria sua origem ou seu fim, visa antes à novidade, à 

originalidade, à invenção? Parece-me que, nessa situação, a questão da prioridade da imagem visual ou 

da expressão verbal (que é mais ou menos como o problema do ovo e da galinha) se inclina 

decididamente para a imagem visual. Entretanto, que futuro estará reservado à imaginação individual 

nessa que se convencionou chamar “a civilização da imagem”? O poder de evocar imagens in 

absentia continuará a desenvolver-se em uma humanidade cada vez mais inundada pelo dilúvio das 

imagens pré-fabricadas? 

 

Antigamente, a memória visiva do indivíduo estava limitada ao patrimônio de suas experiências 

diretas e a reduzido repertório de imagens refletidas pela cultura; a possibilidade de dar forma a mitos 

pessoais nascia do modo pelo qual os fragmentos dessa memória se combinavam entre si em 

abordagens inesperadas e sugestivas. Hoje, somos bombardeados por uma quantidade de imagens tal, 

que não conseguimos mais distinguir a experiência direta daquilo que vimos há poucos segundos na 

televisão. 

 

Estamos correndo o perigo de perder uma faculdade humana fundamental: a capacidade de pôr em 

foco visões de olhos fechados, de fazer brotar cores e formas de um alinhamento de caracteres 
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alfabéticos negros sobre uma página branca, de “pensar” por imagens. Penso em uma possível 

pedagogia da imaginação que nos habitue a controlar a própria visão interior sem sufocá-la e sem, por 

outro lado, deixá-la cair em confuso e passageiro fantasiar, mas permitindo que as imagens se 

cristalizem em forma bem definida, memorável, auto-suficiente. 

Seja como for, todas as “realidades” e as “fantasias” só podem tomar forma por meio da escrita, na qual 

exterioridade e interioridade, mundo e ego, experiência e fantasia aparecem compostos pela mesma 

matéria verbal; as visões polimorfas obtidas através dos olhos e da alma encontram-se contidas nas 

linhas uniformes de caracteres minúsculos ou maiúsculos, de pontos, de vírgulas, de parênteses; 

páginas inteiras de sinais alinhados, encostados uns nos outros como grãos de areia, representando o 

espetáculo variegado do mundo em uma superfície sempre igual e sempre diversa, como as dunas 

impelidas pelo vento do deserto. 

 

Ítalo Calvino. Seis propostas para o próximo milênio. Visibilidade. Trad. Ivo Barroso. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, p. 102-107-114 (com 

adaptações). 

  

No primeiro parágrafo, nas linhas 4 e 5, é apresentado o seguinte comentário entre parênteses: “que é 

mais ou menos como o problema do ovo e da galinha”. Com esse comentário, o autor 

 a) imprime ao texto um tom misterioso, o que justifica o emprego de parênteses. 

 b) enfatiza sua hesitação ao comparar as discussões, o que se evidencia no emprego da expressão 

“mais ou menos”. 

 c) compara a questão abordada no texto com outra estabelecida como tipicamente polêmica, ou 

seja, aquela acerca da qual é muito difícil se chegar a uma resposta consensual. 

 d) imprime relevância à inclinação da imaginação individual para a imagem na chamada 

“civilização da imagem”. 

 e) antecipa que não apresentará opinião a respeito da questão que menciona, por ser 

controvertida. 

 

 

 

Questão 132: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto:  

Texto para a questão 
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Podemos distinguir dois tipos de processos imaginativos: o que parte da palavra para chegar à imagem 

visual e o que parte da imagem visual para chegar à expressão verbal. Com relação à arte literária, 

perguntemonos: como se forma o imaginário de uma época em que a literatura, já não mais se 

referindo a uma autoridade ou tradição que seria sua origem ou seu fim, visa antes à novidade, à 

originalidade, à invenção? Parece-me que, nessa situação, a questão da prioridade da imagem visual ou 

da expressão verbal (que é mais ou menos como o problema do ovo e da galinha) se inclina 

decididamente para a imagem visual. Entretanto, que futuro estará reservado à imaginação individual 

nessa que se convencionou chamar “a civilização da imagem”? O poder de evocar imagens in 

absentia continuará a desenvolver-se em uma humanidade cada vez mais inundada pelo dilúvio das 

imagens pré-fabricadas? 

 

Antigamente, a memória visiva do indivíduo estava limitada ao patrimônio de suas experiências 

diretas e a reduzido repertório de imagens refletidas pela cultura; a possibilidade de dar forma a mitos 

pessoais nascia do modo pelo qual os fragmentos dessa memória se combinavam entre si em 

abordagens inesperadas e sugestivas. Hoje, somos bombardeados por uma quantidade de imagens tal, 

que não conseguimos mais distinguir a experiência direta daquilo que vimos há poucos segundos na 

televisão. 

 

Estamos correndo o perigo de perder uma faculdade humana fundamental: a capacidade de pôr em 

foco visões de olhos fechados, de fazer brotar cores e formas de um alinhamento de caracteres 

alfabéticos negros sobre uma página branca, de “pensar” por imagens. Penso em uma possível 

pedagogia da imaginação que nos habitue a controlar a própria visão interior sem sufocá-la e sem, por 

outro lado, deixá-la cair em confuso e passageiro fantasiar, mas permitindo que as imagens se 

cristalizem em forma bem definida, memorável, auto-suficiente. 

 

Seja como for, todas as “realidades” e as “fantasias” só podem tomar forma por meio da escrita, na qual 

exterioridade e interioridade, mundo e ego, experiência e fantasia aparecem compostos pela mesma 

matéria verbal; as visões polimorfas obtidas através dos olhos e da alma encontram-se contidas nas 

linhas uniformes de caracteres minúsculos ou maiúsculos, de pontos, de vírgulas, de parênteses; 

páginas inteiras de sinais alinhados, encostados uns nos outros como grãos de areia, representando o 
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espetáculo variegado do mundo em uma superfície sempre igual e sempre diversa, como as dunas 

impelidas pelo vento do deserto. 

 

Ítalo Calvino. Seis propostas para o próximo milênio. Visibilidade. Trad. Ivo Barroso. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, p. 102-107-114 (com 

adaptações). 

  

Acerca da estruturação dos parágrafos e dos períodos do texto, assinale a opção incorreta. 

 a) Um dos parágrafos é iniciado por um verbo no modo subjuntivo. 

 b) O primeiro período do segundo parágrafo contém um verbo na voz reflexiva recíproca. 

 c) No terceiro parágrafo, é apresentada uma proposta para se evitar o perigo anunciado no início 

desse parágrafo. 

 d) No último parágrafo, compõem-se enumerações por meio do emprego da vírgula e do ponto-e-

vírgula. 

 e) Todos os parágrafos apresentam linguagem formal e todas as palavras do texto foram 

empregadas em seu sentido objetivo, literal. 

 

 

 

Questão 133: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto:  

Texto para a questão 

 

Podemos distinguir dois tipos de processos imaginativos: o que parte da palavra para chegar à imagem 

visual e o que parte da imagem visual para chegar à expressão verbal. Com relação à arte literária, 

perguntemonos: como se forma o imaginário de uma época em que a literatura, já não mais se 

referindo a uma autoridade ou tradição que seria sua origem ou seu fim, visa antes à novidade, à 

originalidade, à invenção? Parece-me que, nessa situação, a questão da prioridade da imagem visual ou 

da expressão verbal (que é mais ou menos como o problema do ovo e da galinha) se inclina 

decididamente para a imagem visual. Entretanto, que futuro estará reservado à imaginação individual 

nessa que se convencionou chamar “a civilização da imagem”? O poder de evocar imagens in 

absentia continuará a desenvolver-se em uma humanidade cada vez mais inundada pelo dilúvio das 

imagens pré-fabricadas? 
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Antigamente, a memória visiva do indivíduo estava limitada ao patrimônio de suas experiências 

diretas e a reduzido repertório de imagens refletidas pela cultura; a possibilidade de dar forma a mitos 

pessoais nascia do modo pelo qual os fragmentos dessa memória se combinavam entre si em 

abordagens inesperadas e sugestivas. Hoje, somos bombardeados por uma quantidade de imagens tal, 

que não conseguimos mais distinguir a experiência direta daquilo que vimos há poucos segundos na 

televisão. 

 

Estamos correndo o perigo de perder uma faculdade humana fundamental: a capacidade de pôr em 

foco visões de olhos fechados, de fazer brotar cores e formas de um alinhamento de caracteres 

alfabéticos negros sobre uma página branca, de “pensar” por imagens. Penso em uma possível 

pedagogia da imaginação que nos habitue a controlar a própria visão interior sem sufocá-la e sem, por 

outro lado, deixá-la cair em confuso e passageiro fantasiar, mas permitindo que as imagens se 

cristalizem em forma bem definida, memorável, auto-suficiente. 

 

Seja como for, todas as “realidades” e as “fantasias” só podem tomar forma por meio da escrita, na qual 

exterioridade e interioridade, mundo e ego, experiência e fantasia aparecem compostos pela mesma 

matéria verbal; as visões polimorfas obtidas através dos olhos e da alma encontram-se contidas nas 

linhas uniformes de caracteres minúsculos ou maiúsculos, de pontos, de vírgulas, de parênteses; 

páginas inteiras de sinais alinhados, encostados uns nos outros como grãos de areia, representando o 

espetáculo variegado do mundo em uma superfície sempre igual e sempre diversa, como as dunas 

impelidas pelo vento do deserto. 

 

Ítalo Calvino. Seis propostas para o próximo milênio. Visibilidade. Trad. Ivo Barroso. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, p. 102-107-114 (com 

adaptações). 

  

Assinale a opção em que, na alteração feita em trecho do texto, verifica-se o correto emprego do 

acento indicativo de crase. 

 a) A literatura já não mais se refere à autoridade ou tradição que seria sua origem ou seu fim. 

 b) O poder de provocar imagens in absentia continuará à desenvolver-se em uma humanidade 

cada vez mais inundada pelo dilúvio das imagens pré-fabricadas? 
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 c) A memória visiva do indivíduo estava limitada ao patrimônio de suas experiências diretas e à 

imagens refletidas pela cultura. 

 d) Penso em uma possível pedagogia da imaginação que nos controle à própria visão interior sem 

sufocá-la. 

 e) Seja como for, às realidades e às fantasias tomam forma por meio da escrita. 

 

 

 

Questão 134: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto:  

Texto para a questão 

 

No Brasil, as distâncias abismais entre os diferentes estratos sociais e o caráter intencional do 

processo formativo da estratificação social condicionaram a camada senhorial para encarar o povo 

como mera força de trabalho destinada a desgastar-se no esforço produtivo e sem outros direitos 

senão o de comer enquanto trabalha, para refazer as suas energias produtivas, e o de reproduzir-se 

para repor a mão-de-obra gasta. 

 

Nem podia ser de outro modo no caso de um patronato que se formou lidando com escravos, tidos 

como coisas e manipulados  com objetivos puramente pecuniários, procurando tirar de cada peça o 

maior proveito possível. Quando ao escravo sucede o parceiro, depois, o assalariado agrícola, as 

relações continuam impregnadas dos mesmos valores, que se exprimem na desumanização do 

trabalho. 

 

Em conseqüência, nas vilas próximas às fazendas, se concentra uma população detritária de velhos 

desgastados no trabalho e de crianças entregues a seus avós. O grosso da população em idade ativa 

passa a vida fora, sobre os caminhões de bóias-frias ou como empregadas domésticas, prostitutas etc. 

 

Nas metrópoles, essa situação se agrava e, também, se abranda. Nas camadas mais pobres, se podem 

distinguir famílias se esforçando para ascender e outras tantas soterradas cada vez mais na pobreza, 

na delinqüência e na marginalidade. 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 

Além disso, dada a diversidade de situações regionais, de prosperidade e de pobreza, o simples 

translado de um trabalhador, que vá de uma região a outra, pode representar ascensão substancial, se 

ele consegue incorporar-se a um núcleo mais próspero. 

 

Darcy Ribeiro. O povo brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 194-5 (com adaptações). 

  

Com relação às idéias desse texto, assinale a opção correta. 

 a) Um dos direitos do trabalhador, no Brasil, é poder repor a mão-de-obra quando percebe que ela 

é escassa para a realização de determinada tarefa. 

 b) Antes da escravidão, havia, nas relações de trabalho no Brasil, o denominado parceiro, que, por 

essa condição de parceria, tinha autonomia em relação ao seu patrão. 

 c) Infere-se do texto que não há mobilidade social no Brasil por meio do trabalho. 

 d) As relações de trabalho no Brasil exercem papel significativo na manutenção da estratificação 

social. 

 e) Nas grandes cidades, o trabalhador é mais valorizado e mais qualificado que no campo ou nas 

cidades do interior. 

 

 

 

Questão 135: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto:  

Texto para a questão 

No Brasil, as distâncias abismais entre os diferentes estratos sociais e o caráter intencional do 

processo formativo da estratificação social condicionaram a camada senhorial para encarar o povo 

como mera força de trabalho destinada a desgastar-se no esforço produtivo e sem outros direitos 

senão o de comer enquanto trabalha, para refazer as suas energias produtivas, e o de reproduzir-se 

para repor a mão-de-obra gasta. 

Nem podia ser de outro modo no caso de um patronato que se formou lidando com escravos, tidos 

como coisas e manipulados  com objetivos puramente pecuniários, procurando tirar de cada peça o 

maior proveito possível. Quando ao escravo sucede o parceiro, depois, o assalariado agrícola, as 

relações continuam impregnadas dos mesmos valores, que se exprimem na desumanização do 
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trabalho. 

Em conseqüência, nas vilas próximas às fazendas, se concentra uma população detritária de velhos 

desgastados no trabalho e de crianças entregues a seus avós. O grosso da população em idade ativa 

passa a vida fora, sobre os caminhões de bóias-frias ou como empregadas domésticas, prostitutas etc. 

 

Nas metrópoles, essa situação se agrava e, também, se abranda. Nas camadas mais pobres, se podem 

distinguir famílias se esforçando para ascender e outras tantas soterradas cada vez mais na pobreza, 

na delinqüência e na marginalidade. 

 

Além disso, dada a diversidade de situações regionais, de prosperidade e de pobreza, o simples 

translado de um trabalhador, que vá de uma região a outra, pode representar ascensão substancial, se 

ele consegue incorporar-se a um núcleo mais próspero. 

 

Darcy Ribeiro. O povo brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 194-5 (com adaptações). 

  

No que concerne à estrutura do texto, assinale a opção correta. 

 a) A idéia principal do texto é apresentada no primeiro parágrafo: o desenvolvimento histórico das 

relações de trabalho no Brasil. 

 b) No segundo parágrafo do texto, o autor utiliza o recurso da interrogação indireta para 

desenvolver seu argumento, o que se pode observar pelo emprego de “Quando”. 

 c) No terceiro parágrafo, o autor utilizou a exemplificação como forma de desenvolvimento do 

texto. 

 d) Sem prejuízo para os sentidos do texto, a ordem de aparecimento do terceiro e do quarto 

parágrafos poderia ser invertida. 

 e) No último parágrafo, é apresentada a conseqüência das relações de trabalho para a divisão de 

classes no Brasil como conclusão das idéias desenvolvidas anteriormente. 

 

 

 

Questão 136: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto:  

Texto para a questão 
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No Brasil, as distâncias abismais entre os diferentes estratos sociais e o caráter intencional do 

processo formativo da estratificação social condicionaram a camada senhorial para encarar o povo 

como mera força de trabalho destinada a desgastar-se no esforço produtivo e sem outros direitos 

senão o de comer enquanto trabalha, para refazer as suas energias produtivas, e o de reproduzir-se 

para repor a mão-de-obra gasta. 

Nem podia ser de outro modo no caso de um patronato que se formou lidando com escravos, tidos 

como coisas e manipulados  com objetivos puramente pecuniários, procurando tirar de cada peça o 

maior proveito possível. Quando ao escravo sucede o parceiro, depois, o assalariado agrícola, as 

relações continuam impregnadas dos mesmos valores, que se exprimem na desumanização do 

trabalho(b). 

 

Em conseqüência, nas vilas próximas às fazendas, se concentra(c) uma população detritária de velhos 

desgastados no trabalho e de crianças entregues a seus avós(d). O grosso da população em idade ativa 

passa a vida fora, sobre os caminhões de bóias-frias ou como empregadas domésticas, prostitutas etc. 

 

Nas metrópoles, essa situação se agrava e, também, se abranda. Nas camadas mais pobres, se podem 

distinguir famílias se esforçando para ascender e outras tantas soterradas cada vez mais na pobreza, 

na delinqüência e na marginalidade. 

 

Além disso, dada a diversidade de situações regionais, de prosperidade e de pobreza, o simples 

translado de um trabalhador, que vá de uma região a outra(e), pode representar ascensão substancial, 

se ele consegue incorporar-se a um núcleo mais próspero. 

 

Darcy Ribeiro. O povo brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 194-5 (com adaptações). 

  

Acerca das estruturas lingüísticas do texto, assinale a opção correta. 

 a) Na linha 2, a palavra “destinada” poderia ser flexionada no masculino, caso em que passaria a 

concordar com “trabalho”, sem que houvesse alteração no sentido do texto. 

 b) No trecho “que se exprimem na desumanização do trabalho”, mantendo-se a correção 

gramatical do período, o verbo poderia ser flexionado no singular:exprime. 

 c) Seria mantida a correção gramatical caso se empregasse o pronome posposto ao 

verbo: concentra-se. 
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 d) No trecho “crianças entregues a seus avós”, estaria também correto o emprego do acento 

indicativo de crase no “a”, pois trata-se de caso em que esse acento é facultativo. 

 e) Em “que vá de uma região a outra”, a forma verbal “vá” poderia ser substituída, sem prejuízo 

para o sentido original do texto ou para a sua correção gramatical, pela forma do pretérito imperfeito 

do subjuntivo: fosse. 

 

 

 

Questão 137: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto:  

Texto para a questão 

No Brasil, as distâncias abismais entre os diferentes estratos sociais e o caráter intencional do 

processo formativo da estratificação social condicionaram a camada senhorial para(a) encarar o povo 

como mera força de trabalho destinada a desgastar-se no esforço produtivo e sem outros direitos 

senão o de comer enquanto trabalha, para(a) refazer as suas energias produtivas, e o de reproduzir-

se para(a) repor a mão-de-obra gasta. 

Nem podia ser de outro modo no caso de um patronato que se formou lidando com escravos, tidos 

como coisas e manipulados  com objetivos puramente pecuniários, procurando tirar de cada peça o 

maior proveito possível. Quando(b) ao escravo sucede o parceiro, depois, o assalariado agrícola, as 

relações continuam impregnadas dos mesmos valores, que se exprimem na desumanização do 

trabalho. 

Em conseqüência, nas vilas próximas às fazendas, se concentra uma população detritária de velhos 

desgastados no trabalho e de crianças entregues a seus avós. O grosso da população em idade 

ativa passa(c) a vida fora, sobre os caminhões de bóias-frias ou como empregadas domésticas, 

prostitutas etc. 

Nas metrópoles, essa situação se agrava e, também, se abranda. Nas camadas mais pobres, se podem 

distinguir famílias se esforçando para ascender e outras tantas soterradas cada vez mais na pobreza, 

na delinqüência e na marginalidade. 

Além disso, dada a diversidade de situações regionais(d), de prosperidade e de pobreza, o simples 

translado de um trabalhador, que vá de uma região a outra, pode representar ascensão 

substancial, se(e) ele consegue incorporar-se a um núcleo mais próspero. 
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Darcy Ribeiro. O povo brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 194-5 (com adaptações). 

  

Com base no texto, assinale a opção correta no que se refere ao valor lógico e sintático das 

preposições e conjunções. 

 a) No primeiro parágrafo, a preposição “para”, em suas três ocorrências, introduz a idéia de 

finalidade. 

 b) A conjunção “Quando” tem valor condicional e, por isso, poderia ser substituída por Se, sem 

prejuízo para os sentidos do texto. 

 c) Mantendo-se as relações de sentido originais do texto, os dois períodos do terceiro parágrafo 

poderiam ser ligados por meio da conjunção embora, desde que a forma verbal “passa” fosse 

substituída pela forma de subjuntivo passe, o ponto-final que separa os dois períodos fosse substituído 

por vírgula e fosse feita a troca da letra inicial maiúscula “O” por minúscula. 

 d) Sem alterar o sentido original do texto e mantendo-se a correção gramatical, o trecho “dada a 

diversidade de situações regionais” poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma: devido a 

diversidade de situações regionais. 

 e) A conjunção “se”, poderia, sem prejuízo para a correção sintática do período, ser substituída 

por caso. 

 

 

 

Questão 138: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto:  

Texto para a questão 

No Brasil, as distâncias(a) abismais entre os diferentes estratos sociais e o caráter(a) intencional do 

processo formativo da estratificação social condicionaram a camada senhorial para encarar o povo 

como mera força de trabalho destinada a desgastar-se no esforço produtivo e sem outros direitos 

senão o de comer enquanto trabalha, para refazer as suas energias produtivas(b), e o de reproduzir-se 

para repor a mão-de-obra(c) gasta. 

 

Nem podia ser de outro modo no caso de um patronato que se formou lidando com escravos, tidos 

como coisas e manipulados  com objetivos puramente pecuniários, procurando tirar de cada peça o 

maior proveito possível. Quando ao escravo sucede o parceiro, depois, o assalariado agrícola, as 
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relações continuam impregnadas dos mesmos valores,(d) que se exprimem na desumanização do 

trabalho. 

 

Em conseqüência, nas vilas próximas às fazendas, se concentra uma população detritária de velhos 

desgastados no trabalho e de crianças entregues a seus avós. O grosso da população em idade ativa 

passa a vida fora, sobre os caminhões de bóias-frias(c) ou como empregadas domésticas, prostitutas 

etc. 

 

Nas metrópoles, essa situação se agrava e, também, se abranda. Nas camadas mais pobres, se podem 

distinguir famílias se esforçando para ascender(e) e outras tantas soterradas cada vez mais na pobreza, 

na delinqüência e na marginalidade. 

 

Além disso, dada a diversidade de situações regionais, de prosperidade e de pobreza, o simples 

translado de um trabalhador, que vá de uma região a outra, pode representar ascensão substancial, se 

ele consegue incorporar-se a um núcleo mais próspero.  

Darcy Ribeiro. O povo brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 194-5 (com adaptações). 

  

Considerando aspectos de grafia, acentuação, flexão nominal e pontuação, assinale a opção correta. 

 a) As palavras “distâncias” e “caráter”, acentuam-se com base na mesma regra de acentuação. 

 b) A retirada das vírgulas que isolam a oração “para refazer as suas energias produtivas” alteraria 

o sentido original do texto. 

 c) A flexão de plural da palavra “mão-de-obra” corresponde a mãos-de-obras, ou seja, utiliza-se o 

mesmo processo de flexão de plural utilizado no substantivo “bóias-frias”. 

 d) O emprego da vírgula logo após “valores” é facultativo e, por isso, sua retirada não alteraria o 

sentido do texto. 

 e) A palavra “ascender” poderia ser corretamente grafada, nesse contexto, também 

como acender. 

 

 

 

Questão 139: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto:  
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Texto para a questão 

Não se prendendo à visão comum da informalidade nas relações de trabalho como simplesmente 

doença da economia do país, o economista Márcio Pochmann, presidente do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), mostra-se lúcido diante do problema, metaforizando-o como “colchão 

amortecedor da crise social”. Sem a informalidade, segundo ele, a crise social brasileira decorrente do 

desemprego seria muito maior. Pochmann defende uma reforma trabalhista inclusiva que traga para o 

abrigo da lei a multidão de trabalhadores informais. 

 

MIDIAMAX: Como se pode definir a informalidade? 

POCHMANN: Essa definição deve ser bem clara. Não podemos confundir trabalho informal com 

trabalho ilegal. Nós temos, por exemplo, o trabalhador assalariado sem carteira. Isso não é trabalho 

informal. Isso é trabalho ilegal. A legislação proíbe que o trabalho assalariado não tenha proteção. A 

ausência de proteção é ilegal. A informalidade deve ser reconhecida não pela ilegalidade, mas pela 

ausência da legalidade. Os informais são trabalhadores alegais. Eles estão à margem do regime de 

proteção, porque não existe uma legislação apropriada para uma série de formas de ocupação que não 

passa pelo assalariamento. 

 

MIDIAMAX: Qual o perfil do trabalhador informal brasileiro? 

POCHMANN: Nós temos uma heterogeneidade grande. Nós temos os novos autônomos, que são os 

trabalhadores PJ, pessoa jurídica que são as próprias empresas que abrem. São pessoas com alta 

escolaridade: jornalistas, economistas, advogados que prestam serviço para grandes empresas. Mas 

tem também o trabalhador autônomo, que é o encanador, o eletricista, o pedreiro... Nós temos uma 

realidade muito díspar. Mas o grosso da informalidade é de trabalhadores com baixa escolaridade, com 

remuneração muito reduzida. 

 

MIDIAMAX: Quais as raízes da informalidade no Brasil? 

POCHMANN: A informalidade é um fenômeno das relações de trabalho que remonta ao século 

passado. Nós tivemos, nos anos 30 e 40 do século XX, uma redução drástica da informalidade. Na 

década de 30, nós tínhamos nove trabalhadores informais para cada dez com contrato formal. Mas, 

tendo em vista o ciclo de expansão econômica e o papel que teve a CLT, a partir dos anos 40, a 

informalidade retraiu-se drasticamente. Chegamos ao final da década de 70 com quantidade de 

trabalhadores informais relativamente menor do que tínhamos há cinqüenta anos. No entanto, nas 
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décadas de 80 e 90, a informalidade voltou a crescer. Principalmente nos anos 90, o Brasil perdeu o 

dinamismo econômico e passamos a ter uma terceirização selvagem. As empresas usaram como 

medida de redução de custo a contratação de trabalhadores sem o registro formal. Também houve o 

crescimento dos trabalhadores PJ. 

 

Revista Desafios do Desenvolvimento. Internet: <desafios2.ipea.gov.br> (com adaptações). 

 

A metáfora proposta pelo economista entrevistado — ―colchão amortecedor da crise social‖ — 

evidencia que, segundo ele, as relações de trabalho informais 

 a) devem ser estimuladas, para que se evite o agravamento da crise social brasileira e se viabilize o 

desenvolvimento das empresas já estabelecidas. 

 b) constituem um mal necessário porque não há como inserir a imensa quantidade de 

trabalhadores brasileiros no mercado formal de trabalho. 

 c) devem ser entendidas como um mecanismo de defesa utilizado pelos trabalhadores diante da 

crise social decorrente do desemprego. 

 d) são consideradas como uma doença da economia brasileira pelos que, inseridos no mercado 

formal de trabalho, delas obtêm algum tipo de benefício financeiro. 

 e) refletem o temor de agravamento da crise social e se fundamentam em propostas de reforma 

trabalhista inclusiva. 

 

 

 

Questão 140: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto:  

Texto para a questão 

Não se prendendo à visão comum da informalidade nas relações de trabalho como simplesmente 

doença da economia do país, o economista Márcio Pochmann, presidente do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), mostra-se lúcido diante do problema, metaforizando-o como “colchão 

amortecedor da crise social”. Sem a informalidade, segundo ele, a crise social brasileira decorrente do 

desemprego seria muito maior. Pochmann defende uma reforma trabalhista inclusiva que traga para o 

abrigo da lei a multidão de trabalhadores informais. 
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MIDIAMAX: Como se pode definir a informalidade? 

POCHMANN: Essa definição deve ser bem clara. Não podemos confundir trabalho informal com 

trabalho ilegal. Nós temos, por exemplo, o trabalhador assalariado sem carteira. Isso não é trabalho 

informal. Isso é trabalho ilegal. A legislação proíbe que o trabalho assalariado não tenha proteção. A 

ausência de proteção é ilegal. A informalidade deve ser reconhecida não pela ilegalidade, mas pela 

ausência da legalidade. Os informais são trabalhadores alegais. Eles estão à margem do regime de 

proteção, porque não existe uma legislação apropriada para uma série de formas de ocupação que não 

passa pelo assalariamento. 

MIDIAMAX: Qual o perfil do trabalhador informal brasileiro? 

POCHMANN: Nós temos uma heterogeneidade grande. Nós temos os novos autônomos, que são os 

trabalhadores PJ, pessoa jurídica que são as próprias empresas que abrem. São pessoas com alta 

escolaridade: jornalistas, economistas, advogados que prestam serviço para grandes empresas. Mas 

tem também o trabalhador autônomo, que é o encanador, o eletricista, o pedreiro... Nós temos uma 

realidade muito díspar. Mas o grosso da informalidade é de trabalhadores com baixa escolaridade, com 

remuneração muito reduzida. 

 

MIDIAMAX: Quais as raízes da informalidade no Brasil? 

POCHMANN: A informalidade é um fenômeno das relações de trabalho que remonta ao século 

passado. Nós tivemos, nos anos 30 e 40 do século XX, uma redução drástica da informalidade. Na 

década de 30, nós tínhamos nove trabalhadores informais para cada dez com contrato formal. Mas, 

tendo em vista o ciclo de expansão econômica e o papel que teve a CLT, a partir dos anos 40, a 

informalidade retraiu-se drasticamente. Chegamos ao final da década de 70 com quantidade de 

trabalhadores informais relativamente menor do que tínhamos há cinqüenta anos. No entanto, nas 

décadas de 80 e 90, a informalidade voltou a crescer. Principalmente nos anos 90, o Brasil perdeu o 

dinamismo econômico e passamos a ter uma terceirização selvagem. As empresas usaram como 

medida de redução de custo a contratação de trabalhadores sem o registro formal. Também houve o 

crescimento dos trabalhadores PJ. 

 

Revista Desafios do Desenvolvimento. Internet: <desafios2.ipea.gov.br> (com adaptações). 

 

Assinale a opção que está de acordo com as regras de concordância nominal e verbal. 
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 a) Apesar das campanhas governamentais em favor da legalidade das relações de trabalho, existe, 

ainda, no Brasil, muitos trabalhadores que, mesmo sendo assalariados, não tem carteira de trabalho, 

ou seja, se submetem a formas ilegais de trabalho. 

 b) Conforme análises de especialistas da área do trabalho, verificam-se, nas relações trabalhistas 

brasileiras, várias distorções que se originaram na ausência de legislação específica para determinadas 

ocupações no mundo do trabalho. 

 c) Fazem bem mais de 50 anos que foi promulgado, após muitas reivindicações dos trabalhadores, 

a CLT, mas ainda se observa, no Brasil, que muitas empresas resistem a cumprir seus deveres como 

empregadores de trabalhadores assalariados. 

 d) Os que defendem os direitos dos trabalhadores afirmam que devem haver, em nosso país, leis 

que disponham sobre as novas formas de trabalho autônomo e coíbam o estabelecimento de relações 

informais de trabalho por aqueles que detém poder de oferecer empregos. 

 e) Grande parte dos grandes empresários relutou em considerar ilegal ou informal, apesar das 

evidências em contrário, as relações de trabalho que eles mantêm com os chamados novos 

autônomos. 

 

 

 

Questão 141: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Administrativa/2008 

Assunto:  

A realidade é constitutivamente heterogênea. Nela, coexistem vários povos, diversas orientações 

sexuais, diferentes culturas, muitos modos de falar etc. No entanto, observa-se que uma das 

dificuldades da vida social é a aceitação da diferença. Os preconceitos aparecem quando se considera 

uma especificidade como toda uma realidade ou como elemento superior a todos os outros. Nesse 

caso, tudo o que é diferente é visto seja como inexistente, seja como inferior, feio, errado. A raiz do 

preconceito está na rejeição da alteridade ou na consideração das diferenças como patologia, erro, 

vício etc. 

 

Apesar da dificuldade de eliminar os preconceitos, nossa época caracteriza-se por um esforço para 

vencê-los. Assim, começa a existir a consciência de que a diversidade étnica, cultural, de gênero ou de 

orientação sexual não constitui uma aberração, mas é, antes, parte integrante da vida do homem em 
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sociedade e, como tal, deve ser respeitada. Há, no entanto, um preconceito que parece ser mais 

resistente do que os outros, o lingüístico. 

 

J. L. Fiorin. Os Aldrovandos Cantagalos e o preconceito lingüístico. In: Fábio Lopes da Silva e Heronides M. de M. Moura. O direito à fala. Florianópolis: 

Insular, p. 23-4 (com adaptações). 

 

Com base na organização do texto acima, julgue o item. 

 

Preservam-se a correção gramatical do texto e as relações semânticas do período, reforçando-se a 

idéia de variedade, ao se substituir “vários povos” por grande variedade de povos. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 142: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Administrativa/2008 

Assunto:  

A realidade é constitutivamente heterogênea. Nela, coexistem vários povos, diversas orientações 

sexuais, diferentes culturas, muitos modos de falar etc. No entanto, observa-se que uma das 

dificuldades da vida social é a aceitação da diferença. Os preconceitos aparecem quando se considera 

uma especificidade como toda uma realidade ou como elemento superior a todos os outros. Nesse 

caso, tudo o que é diferente é visto seja como inexistente, seja como inferior, feio, errado. A raiz do 

preconceito está na rejeição da alteridade ou na consideração das diferenças como patologia, erro, 

vício etc. 

 

Apesar da dificuldade de eliminar os preconceitos, nossa época caracteriza-se por um esforço para 

vencê-los. Assim, começa a existir a consciência de que a diversidade étnica, cultural, de gênero ou de 

orientação sexual não constitui uma aberração, mas é, antes, parte integrante da vida do homem em 

sociedade e, como tal, deve ser respeitada. Há, no entanto, um preconceito que parece ser mais 

resistente do que os outros, o lingüístico. 

 

J. L. Fiorin. Os Aldrovandos Cantagalos e o preconceito lingüístico. In: Fábio Lopes da Silva e Heronides M. de M. Moura. O direito à fala. Florianópolis: 

Insular, p. 23-4 (com adaptações). 
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Com base na organização do texto acima, julgue o item. 

 

O respeito às regras da norma culta, requisito da redação de documentos oficiais, exigiria que a 

contração em “das dificuldades” fosse desfeita, grafando-se de as dificuldades, se o período em que 

ocorre esse termo constasse de um texto oficial. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 143: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Administrativa/2008 

Assunto:  

A realidade é constitutivamente heterogênea. Nela, coexistem vários povos, diversas orientações 

sexuais, diferentes culturas, muitos modos de falar etc. No entanto, observa-se que uma das 

dificuldades da vida social é a aceitação da diferença. Os preconceitos aparecem quando se considera 

uma especificidade como toda uma realidade ou como elemento superior a todos os outros. Nesse 

caso, tudo o que é diferente é visto seja como inexistente, seja como inferior, feio, errado. A raiz do 

preconceito está na rejeição da alteridade ou na consideração das diferenças como patologia, erro, 

vício etc. 

 

Apesar da dificuldade de eliminar os preconceitos, nossa época caracteriza-se por um esforço para 

vencê-los. Assim, começa a existir a consciência de que a diversidade étnica, cultural, de gênero ou de 

orientação sexual não constitui uma aberração, mas é, antes, parte integrante da vida do homem em 

sociedade e, como tal, deve ser respeitada. Há, no entanto, um preconceito que parece ser mais 

resistente do que os outros, o lingüístico. 

 

J. L. Fiorin. Os Aldrovandos Cantagalos e o preconceito lingüístico. In: Fábio Lopes da Silva e Heronides M. de M. Moura. O direito à fala. Florianópolis: 

Insular, p. 23-4 (com adaptações). 

 

Com base na organização do texto acima, julgue o item. 
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Respeitam-se as regras gramaticais e torna-se a argumentação mais clara ao se inserir a expressão 

verbal se fosse imediatamente antes de “toda”. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 144: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Administrativa/2008 

Assunto:  

A realidade é constitutivamente heterogênea. Nela, coexistem vários povos, diversas orientações 

sexuais, diferentes culturas, muitos modos de falar etc. No entanto, observa-se que uma das 

dificuldades da vida social é a aceitação da diferença. Os preconceitos aparecem quando se considera 

uma especificidade como toda uma realidade ou como elemento superior a todos os outros. Nesse 

caso, tudo o que é diferente é visto seja como inexistente, seja como inferior, feio, errado. A raiz do 

preconceito está na rejeição da alteridade ou na consideração das diferenças como patologia, erro, 

vício etc. 

 

Apesar da dificuldade de eliminar os preconceitos, nossa época caracteriza-se por um esforço para 

vencê-los. Assim, começa a existir a consciência de que a diversidade étnica, cultural, de gênero ou de 

orientação sexual não constitui uma aberração, mas é, antes, parte integrante da vida do homem em 

sociedade e, como tal, deve ser respeitada. Há, no entanto, um preconceito que parece ser mais 

resistente do que os outros, o lingüístico. 

 

J. L. Fiorin. Os Aldrovandos Cantagalos e o preconceito lingüístico. In: Fábio Lopes da Silva e Heronides M. de M. Moura. O direito à fala. Florianópolis: 

Insular, p. 23-4 (com adaptações). 

 

Com base na organização do texto acima, julgue o item. 

 

As relações de sentido entre os termos do período em que ocorre a enumeração “inferior, feio, errado” 

indicam que a conjunção ou é adequada para substituir correta e coerentemente a vírgula antes do 

último termo. 

 Certo 
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 Errado 

 

 

 

Questão 145: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Administrativa/2008 

Assunto:  

A realidade é constitutivamente heterogênea. Nela, coexistem vários povos, diversas orientações 

sexuais, diferentes culturas, muitos modos de falar etc. No entanto, observa-se que uma das 

dificuldades da vida social é a aceitação da diferença. Os preconceitos aparecem quando se considera 

uma especificidade como toda uma realidade ou como elemento superior a todos os outros. Nesse 

caso, tudo o que é diferente é visto seja como inexistente, seja como inferior, feio, errado. A raiz do 

preconceito está na rejeição da alteridade ou na consideração das diferenças como patologia, erro, 

vício etc. 

 

Apesar da dificuldade de eliminar os preconceitos, nossa época caracteriza-se por um esforço para 

vencê-los. Assim, começa a existir a consciência de que a diversidade étnica, cultural, de gênero ou de 

orientação sexual não constitui uma aberração, mas é, antes, parte integrante da vida do homem em 

sociedade e, como tal, deve ser respeitada. Há, no entanto, um preconceito que parece ser mais 

resistente do que os outros, o lingüístico. 

 

J. L. Fiorin. Os Aldrovandos Cantagalos e o preconceito lingüístico. In: Fábio Lopes da Silva e Heronides M. de M. Moura. O direito à fala. Florianópolis: 

Insular, p. 23-4 (com adaptações). 

 

Com base na organização do texto acima, julgue o item. 

 

Mantêm-se tanto a coerência entre os argumentos quanto a correção gramatical ao se reescrever o 

trecho: “Apesar da dificuldade de eliminar” da seguinte forma: Mas, apesar da dificuldade para se 

eliminar. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 146: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Administrativa/2008 

Assunto:  

A realidade é constitutivamente heterogênea. Nela, coexistem vários povos, diversas orientações 

sexuais, diferentes culturas, muitos modos de falar etc. No entanto, observa-se que uma das 

dificuldades da vida social é a aceitação da diferença. Os preconceitos aparecem quando se considera 

uma especificidade como toda uma realidade ou como elemento superior a todos os outros. Nesse 

caso, tudo o que é diferente é visto seja como inexistente, seja como inferior, feio, errado. A raiz do 

preconceito está na rejeição da alteridade ou na consideração das diferenças como patologia, erro, 

vício etc. 

 

Apesar da dificuldade de eliminar os preconceitos, nossa época caracteriza-se por um esforço para 

vencê-los. Assim, começa a existir a consciência de que a diversidade étnica, cultural, de gênero ou de 

orientação sexual não constitui uma aberração, mas é, antes, parte integrante da vida do homem em 

sociedade e, como tal, deve ser respeitada. Há, no entanto, um preconceito que parece ser mais 

resistente do que os outros, o lingüístico. 

 

J. L. Fiorin. Os Aldrovandos Cantagalos e o preconceito lingüístico. In: Fábio Lopes da Silva e Heronides M. de M. Moura. O direito à fala. Florianópolis: 

Insular, p. 23-4 (com adaptações). 

 

Com base na organização do texto acima, julgue o item. 

 

As regras gramaticais da língua culta exigem que qualquer oração complementando o nome 

“consciência” seja iniciada pela preposição “de”, como ocorre no texto; mas, se o complemento for 

apenas um nome, como, por exemplo, o pronome isso, a preposição deve ser omitida. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 147: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Administrativa/2008 

O preconceito apresenta-se como construção enviesada do outro (nesse caso, outro ser humano, 

grupo ou sociedade), não baseada em princípios reais, mas na configuração de uma relação na qual 

sujeito e objeto dessa relação estão dissociados e as determinações do sujeito frente ao objeto dessa 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

relação são autoritárias, unilaterais e não passíveis de serem transformadas por esse outro. Nesse tipo 

de relação, sujeito e objeto encontram-se cindidos, assim como o homem, de suas relações sociais. O 

preconceito é constituído nas mediações da subjetividade e das relações sociais e, portanto, tanto o 

estudo desse tema como sua transformação são extensos, complexos e envolvem uma variedade de 

fatores que devem ser analisados, mesmo nas manifestações mais subjetivas e específicas de 

preconceito. 

  

Mônica Mastrantonio Martins. Reflexões sobre preconceito – em busca de relações mais humanas. In: Interação, Curitiba, 1998, p. 9-27 (com 

adaptações). 

 

A respeito da organização das idéias do texto acima, julgue o item. 

 

A argumentação do texto associa preconceito a uma relação autoritária de um sujeito frente a um 

objeto, considerado outro, em posição mais frágil na relação social. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 148: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Administrativa/2008 

O preconceito apresenta-se como construção enviesada do outro (nesse caso, outro ser humano, 

grupo ou sociedade), não baseada em princípios reais, mas na configuração de uma relação na qual 

sujeito e objeto dessa relação estão dissociados e as determinações do sujeito frente ao objeto dessa 

relação são autoritárias, unilaterais e não passíveis de serem transformadas por esse outro. Nesse tipo 

de relação, sujeito e objeto encontram-se cindidos, assim como o homem, de suas relações sociais. O 

preconceito é constituído nas mediações da subjetividade e das relações sociais e, portanto, tanto o 

estudo desse tema como sua transformação são extensos, complexos e envolvem uma variedade de 

fatores que devem ser analisados, mesmo nas manifestações mais subjetivas e específicas de 

preconceito. 

  

Mônica Mastrantonio Martins. Reflexões sobre preconceito – em busca de relações mais humanas. In: Interação, Curitiba, 1998, p. 9-27 (com 

adaptações). 

 

A respeito da organização das idéias do texto acima, julgue o item. 
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No início do texto, a substituição dos parênteses por travessões ou por duas vírgulas preserva a 

coerência textual e respeita as regras de pontuação da norma padrão da língua portuguesa; mas, para 

evitar duas vírgulas, ao final da inserção, uma solução respaldada na gramática é inserir uma vírgula no 

lugar do primeiro sinal de parêntese e um travessão no lugar do segundo. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 149: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Administrativa/2008 

O preconceito apresenta-se como construção enviesada do outro (nesse caso, outro ser humano, 

grupo ou sociedade), não baseada em princípios reais, mas na configuração de uma relação 

na qual sujeito e objeto dessa relação estão dissociados e as determinações do sujeito frente ao objeto 

dessa relação são autoritárias, unilaterais e não passíveis de serem transformadas por esse outro. 

Nesse tipo de relação, sujeito e objeto encontram-se cindidos, assim como o homem, de suas relações 

sociais. O preconceito é constituído nas mediações da subjetividade e das relações sociais e, portanto, 

tanto o estudo desse tema como sua transformação são extensos, complexos e envolvem uma 

variedade de fatores que devem ser analisados, mesmo nas manifestações mais subjetivas e 

específicas de preconceito. 

 

Mônica Mastrantonio Martins. Reflexões sobre preconceito – em busca de relações mais humanas. In: Interação, Curitiba, 1998, p. 9-27 (com 

adaptações). 

 

A respeito da organização das idéias do texto acima, julgue o item. 

 

A função desempenhada por “qual”, retomando “relação”, corresponde à função do pronome que; por 

isso, preservam-se a correção gramatical e a coerência do texto ao se substituir “na qual” por em que. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 150: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Administrativa/2008 

Assunto:  

O preconceito apresenta-se como construção enviesada do outro (nesse caso, outro ser humano, 

grupo ou sociedade), não baseada em princípios reais, mas na configuração de uma relação na 

qual sujeito e objeto dessa relação estão dissociados e as determinações do sujeito frente ao objeto 

dessa relação são autoritárias, unilaterais e não passíveis de serem transformadas por esse outro. 

Nesse tipo de relação, sujeito e objeto encontram-se cindidos, assim como o homem, de suas relações 

sociais. O preconceito é constituído nas mediações da subjetividade e das relações sociais e, portanto, 

tanto o estudo desse tema como sua transformação são extensos, complexos e envolvem uma 

variedade de fatores que devem ser analisados, mesmo nas manifestações mais subjetivas e 

específicas de preconceito. 

Mônica Mastrantonio Martins. Reflexões sobre preconceito – em busca de relações mais humanas. In: Interação, Curitiba, 1998, p. 9-27 (com 

adaptações). 

 

A respeito da organização das idéias do texto acima, julgue o item. 

 

No desenvolvimento da argumentação, o termo “outro” retoma “sujeito”. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 151: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Administrativa/2008 

Assunto:  

O preconceito apresenta-se como construção enviesada do outro (nesse caso, outro ser humano, 

grupo ou sociedade), não baseada em princípios reais, mas na configuração de uma relação na qual 

sujeito e objeto dessa relação estão dissociados e as determinações do sujeito frente ao objeto dessa 

relação são autoritárias, unilaterais e não passíveis de serem transformadas por esse outro. Nesse tipo 

de relação, sujeito e objeto encontram-se cindidos, assim como o homem, de suas relações sociais. O 

preconceito é constituído nas mediações da subjetividade e das relações sociais e, portanto, tanto o 

estudo desse tema como sua transformação são extensos, complexos e envolvem uma variedade de 

fatores que devem ser analisados, mesmo nas manifestações mais subjetivas e específicas de 
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preconceito. 

  

Mônica Mastrantonio Martins. Reflexões sobre preconceito – em busca de relações mais humanas. In: Interação, Curitiba, 1998, p. 9-27 (com 

adaptações). 

 

A respeito da organização das idéias do texto acima, julgue o item. 

 

A flexão do plural em “são” justifica-se pela concordância com “extensos, complexos”, já que o sujeito 

da oração está no singular. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 152: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Administrativa/2008 

Assunto:  

É raro passar muito tempo, hoje em dia, sem que o brasileiro comum se veja acusado de alguma coisa. 

Se algo está errado, se um grupo de pessoas tem um problema ou se alguém sofre um tipo qualquer de 

injustiça, o cidadão já pode ir se preparando: a culpa provavelmente é dele. A maneira de dizer isso é 

conhecida: “A culpa é da sociedade”. Ou “A culpa é de todos nós”. A culpa também pode ser “das elites”, 

ou “da classe média”. A hipótese de que as pessoas atingidas por qualquer dificuldade da vida tenham 

alguma responsabilidade, por menor que seja, por sua situação não é sequer considerada. Os culpados 

são os outros. 

 

J. R. Guzzo. Pró-culpa. In: Veja, 1.o/10/2008 (com adaptações). 

 

Julgue o seguinte item, a respeito da organização das idéias do texto acima. 

 

Ao mostrar as maneiras como é atribuída a culpa ao “brasileiro comum”, o texto estabelece uma 

identidade entre o indivíduo, a sociedade e ―todos nós‖. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 153: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Administrativa/2008 

Assunto:  

É raro passar muito tempo, hoje em dia, sem que o brasileiro comum se veja acusado de alguma coisa. 

Se algo está errado, se um grupo de pessoas tem um problema ou se alguém sofre um tipo qualquer de 

injustiça, o cidadão já pode ir se preparando: a culpa provavelmente é dele. A maneira de dizer isso é 

conhecida: “A culpa é da sociedade”. Ou “A culpa é de todos nós”. A culpa também pode ser “das elites”, 

ou “da classe média”. A hipótese de que as pessoas atingidas por qualquer dificuldade da vida tenham 

alguma responsabilidade, por menor que seja, por sua situação não é sequer considerada. Os culpados 

são os outros. 

 

J. R. Guzzo. Pró-culpa. In: Veja, 1.o/10/2008 (com adaptações). 

 

Julgue o seguinte item, a respeito da organização das idéias do texto acima. 

De acordo com os argumentos do texto, basta que uma das condições, expressas nas linhas 1 e 2 pelas 

orações iniciadas por se, seja realizada, para que a culpa seja do “brasileiro comum”. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 154: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Administrativa/2008 

Assunto:  

É raro passar muito tempo, hoje em dia, sem que o brasileiro comum se veja acusado de alguma coisa. 

Se algo está errado, se um grupo de pessoas tem um problema ou se alguém sofre um tipo qualquer de 

injustiça, o cidadão já pode ir se preparando: a culpa provavelmente é dele. A maneira de dizer isso é 

conhecida: “A culpa é da sociedade”. Ou “A culpa é de todos nós”. A culpa também pode ser “das elites”, 

ou “da classe média”. A hipótese de que as pessoas atingidas por qualquer dificuldade da vida tenham 

alguma responsabilidade, por menor que seja, por sua situação não é sequer considerada. Os culpados 

são os outros. 

 

J. R. Guzzo. Pró-culpa. In: Veja, 1.o/10/2008 (com adaptações). 
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Julgue o seguinte item, a respeito da organização das idéias do texto acima. 

 

Mantém-se o respeito às regras da norma culta, ao se retirar do texto a preposição que antecede a 

conjunção em “de que”. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 155: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Administrativa/2008 

É raro passar muito tempo, hoje em dia, sem que o brasileiro comum se veja acusado de alguma coisa. 

Se algo está errado, se um grupo de pessoas tem um problema ou se alguém sofre um tipo qualquer de 

injustiça, o cidadão já pode ir se preparando: a culpa provavelmente é dele. A maneira de dizer isso é 

conhecida: “A culpa é da sociedade”. Ou “A culpa é de todos nós”. A culpa também pode ser “das elites”, 

ou “da classe média”. A hipótese de que as pessoas atingidas por qualquer dificuldade da 

vida tenham alguma responsabilidade, por menor que seja, por sua situação não é sequer considerada. 

Os culpados são os outros. 

 

J. R. Guzzo. Pró-culpa. In: Veja, 1.o/10/2008 (com adaptações). 

 

Julgue o seguinte item, a respeito da organização das idéias do texto acima. 

 

A idéia de hipótese ou possibilidade, associada ao modo subjuntivo de “tenham”, já está explicitamente 

presente na oração; por isso, a substituição desse verbo por têmpreserva a coerência e a correção 

gramatical do texto. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 156: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto:  
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Em muitos lugares, as mulheres não têm apoio para funções essenciais da vida humana. Elas são menos 

nutridas que os homens, menos saudáveis e mais vulneráveis à violência física e ao abuso sexual. Em 

comparação aos homens, têm chances menores de serem alfabetizadas, e menores ainda de terem 

educação técnica ou profissionalizante. Quando tentam ingressar no mundo do trabalho, enfrentam 

obstáculos maiores, inclusive intimidação da família ou do cônjuge, discriminação sexual na 

contratação e assédio sexual no trabalho ― todos frequentemente sem medidas de proteção legal 

eficazes. Obstáculos semelhantes costumam impedir sua participação efetiva na vida política. Em 

muitas nações, as mulheres não são devidamente iguais perante a lei: não têm os mesmos direitos de 

propriedade que os homens, os mesmos direitos de firmar um contrato, os mesmos direitos de 

associação, mobilidade e liberdade religiosa. Frequentemente sobrecarregadas pela dupla jornada de 

um trabalho fatigante e uma total responsabilidade pelos trabalhos domésticos e pelo cuidado com os 

filhos, elas perdem oportunidades de lazer e cultivo da imaginação e cognição. Todos esses fatores 

comprometem o bem-estar emocional: as mulheres têm menos oportunidades que os homens de 

viverem livres do medo e de desfrutarem de tipos gratificantes de amor ― especialmente quando, 

como frequentemente ocorre, são casadas por obrigação na infância e não têm a quem recorrer diante 

de um casamento ruim. De todas essas formas, circunstâncias sociais e políticas desiguais dão às 

mulheres capacidades humanas desiguais. 

 

Martha Nussbaum. Capacidades e justiça social. In: Debora Diniz; Marcelo Medeiros; Lívia Barbosa (Org.). Deficiência e igualdade. Brasília: 

LetrasLivres; EdUnB, 2010, p. 21-2 (com adaptações). 

  

A respeito das ideias e de aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item. 

  

No último período, é apresentada uma síntese das ideias desenvolvidas no texto. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 157: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto:  

Em muitos lugares, as mulheres não têm apoio para funções essenciais da vida humana. Elas são menos 

nutridas que os homens, menos saudáveis e mais vulneráveis à violência física e ao abuso sexual. Em 
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comparação aos homens, têm chances menores de serem alfabetizadas, e menores ainda de terem 

educação técnica ou profissionalizante. Quando tentam ingressar no mundo do trabalho, enfrentam 

obstáculos maiores, inclusive intimidação da família ou do cônjuge, discriminação sexual na 

contratação e assédio sexual no trabalho ― todos frequentemente sem medidas de proteção legal 

eficazes. Obstáculos semelhantes costumam impedir sua participação efetiva na vida política. Em 

muitas nações, as mulheres não são devidamente iguais perante a lei: não têm os mesmos direitos de 

propriedade que os homens, os mesmos direitos de firmar um contrato, os mesmos direitos de 

associação, mobilidade e liberdade religiosa. Frequentemente sobrecarregadas pela dupla jornada de 

um trabalho fatigante e uma total responsabilidade pelos trabalhos domésticos e pelo cuidado com os 

filhos, elas perdem oportunidades de lazer e cultivo da imaginação e cognição. Todos esses fatores 

comprometem o bem-estar emocional: as mulheres têm menos oportunidades que os homens de 

viverem livres do medo e de desfrutarem de tipos gratificantes de amor ― especialmente quando, 

como frequentemente ocorre, são casadas por obrigação na infância e não têm a quem recorrer diante 

de um casamento ruim. De todas essas formas, circunstâncias sociais e políticas desiguais dão às 

mulheres capacidades humanas desiguais. 

 

Martha Nussbaum. Capacidades e justiça social. In: Debora Diniz; Marcelo Medeiros; Lívia Barbosa (Org.). Deficiência e igualdade. Brasília: 

LetrasLivres; EdUnB, 2010, p. 21-2 (com adaptações). 

  

A respeito das ideias e de aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item. 

  

Depreende-se da leitura do texto que a situação de desigualdade das mulheres em relação aos homens 

no que se refere ao mercado de trabalho é evidenciada pela dupla jornada de trabalho, pela existência 

de obstáculos sociais e pelo menor acesso à educação, fatores que as impedem de competir em 

condição de igualdade com os homens. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 158: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto:  
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Em muitos lugares, as mulheres não têm apoio para funções essenciais da vida humana. Elas são menos 

nutridas que os homens, menos saudáveis e mais vulneráveis à violência física e ao abuso sexual. Em 

comparação aos homens, têm chances menores de serem alfabetizadas, e menores ainda 

de terem educação técnica ou profissionalizante. Quando tentam ingressar no mundo do trabalho, 

enfrentam obstáculos maiores, inclusive intimidação da família ou do cônjuge, discriminação sexual na 

contratação e assédio sexual no trabalho ― todos frequentemente sem medidas de proteção legal 

eficazes. Obstáculos semelhantes costumam impedir sua participação efetiva na vida política. Em 

muitas nações, as mulheres não são devidamente iguais perante a lei: não têm os mesmos direitos de 

propriedade que os homens, os mesmos direitos de firmar um contrato, os mesmos direitos de 

associação, mobilidade e liberdade religiosa. Frequentemente sobrecarregadas pela dupla jornada de 

um trabalho fatigante e uma total responsabilidade pelos trabalhos domésticos e pelo cuidado com os 

filhos, elas perdem oportunidades de lazer e cultivo da imaginação e cognição. Todos esses fatores 

comprometem o bem-estar emocional: as mulheres têm menos oportunidades que os homens de 

viverem livres do medo e de desfrutarem de tipos gratificantes de amor ― especialmente quando, 

como frequentemente ocorre, são casadas por obrigação na infância e não têm a quem recorrer diante 

de um casamento ruim. De todas essas formas, circunstâncias sociais e políticas desiguais dão às 

mulheres capacidades humanas desiguais. 

 

Martha Nussbaum. Capacidades e justiça social. In: Debora Diniz; Marcelo Medeiros; Lívia Barbosa (Org.). Deficiência e igualdade. Brasília: 

LetrasLivres; EdUnB, 2010, p. 21-2 (com adaptações). 

  

A respeito das ideias e de aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item. 

  

Mantendo-se a correção gramatical do texto, as formas verbais “serem” e “terem” poderiam ser 

substituídas por ser e ter, respectivamente. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 159: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Em muitos lugares, as mulheres não têm apoio para funções essenciais da vida humana. Elas são menos 

nutridas que os homens, menos saudáveis e mais vulneráveis à violência física e ao abuso sexual. Em 
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comparação aos homens, têm chances menores de serem alfabetizadas, e menores ainda de terem 

educação técnica ou profissionalizante. Quando tentam ingressar no mundo do trabalho, enfrentam 

obstáculos maiores, inclusive intimidação da família ou do cônjuge, discriminação sexual na 

contratação e assédio sexual no trabalho ― todos frequentemente sem medidas de proteção legal 

eficazes. Obstáculos semelhantes costumam impedir sua participação efetiva na vida política. Em 

muitas nações, as mulheres não são devidamente iguais perante a lei: não têm os mesmos direitos de 

propriedade que os homens, os mesmos direitos de firmar um contrato, os mesmos direitos de 

associação, mobilidade e liberdade religiosa. Frequentemente sobrecarregadas pela dupla jornada de 

um trabalho fatigante e uma total responsabilidade pelos trabalhos domésticos e pelo cuidado com os 

filhos, elas perdem oportunidades de lazer e cultivo da imaginação e cognição. Todos esses fatores 

comprometem o bem-estar emocional: as mulheres têm menos oportunidades que os homens de 

viverem livres do medo e de desfrutarem de tipos gratificantes de amor ― especialmente quando, 

como frequentemente ocorre, são casadas por obrigação na infância e não têm a quem recorrer diante 

de um casamento ruim. De todas essas formas, circunstâncias sociais e políticas desiguais dão às 

mulheres capacidades humanas desiguais. 

 

Martha Nussbaum. Capacidades e justiça social. In: Debora Diniz; Marcelo Medeiros; Lívia Barbosa (Org.). Deficiência e igualdade. Brasília: 

LetrasLivres; EdUnB, 2010, p. 21-2 (com adaptações). 

  

A respeito das ideias e de aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item. 

  

O termo “sobrecarregadas” está flexionado no feminino plural porque se refere a “elas”. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 160: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto:  

Em muitos lugares, as mulheres não têm apoio para funções essenciais da vida humana. Elas são menos 

nutridas que os homens, menos saudáveis e mais vulneráveis à violência física e ao abuso sexual. Em 

comparação aos homens, têm chances menores de serem alfabetizadas, e menores ainda de terem 

educação técnica ou profissionalizante. Quando tentam ingressar no mundo do trabalho, 
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enfrentam obstáculos maiores, inclusive intimidação da família ou do cônjuge, discriminação sexual na 

contratação e assédio sexual no trabalho ― todos frequentemente sem medidas de proteção legal 

eficazes. Obstáculos semelhantes costumam impedir sua participação efetiva na vida política. Em 

muitas nações, as mulheres não são devidamente iguais perante a lei: não têm os mesmos direitos de 

propriedade que os homens, os mesmos direitos de firmar um contrato, os mesmos direitos de 

associação, mobilidade e liberdade religiosa. Frequentemente sobrecarregadas pela dupla jornada de 

um trabalho fatigante e uma total responsabilidade pelos trabalhos domésticos e pelo cuidado com os 

filhos, elas perdem oportunidades de lazer e cultivo da imaginação e cognição. Todos esses fatores 

comprometem o bem-estar emocional: as mulheres têm menos oportunidades que os homens de 

viverem livres do medo e de desfrutarem de tipos gratificantes de amor ― especialmente quando, 

como frequentemente ocorre, são casadas por obrigação na infância e não têm a quem recorrer diante 

de um casamento ruim. De todas essas formas, circunstâncias sociais e políticas desiguais dão às 

mulheres capacidades humanas desiguais. 

 

Martha Nussbaum. Capacidades e justiça social. In: Debora Diniz; Marcelo Medeiros; Lívia Barbosa (Org.). Deficiência e igualdade. Brasília: 

LetrasLivres; EdUnB, 2010, p. 21-2 (com adaptações). 

  

A respeito das ideias e de aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item. 

  

O termo “todos” forma uma cadeia coesiva com o termo “obstáculos”, retomando-o. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 161: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

É a revolução industrial que liberta os escravos, mas não com base na religião ou na defesa de uma 

ética. Pela primeira vez se generaliza uma racionalidade independente do processo de sobrevivência, 

independente das necessidades imediatas da população. Construindo máquinas, o capitalismo pode 

dispensar mão de obra, criando um exército de desempregados que torna mais barato o salário do 

homem livre do que o investimento na compra de um escravo. Além disso, parte desses homens livres, 

ao ter de comprar bens, cria um mercado de que o processo econômico necessita para se dinamizar. 
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Na medida em que liberta os escravos, o capitalismo da revolução industrial torna ética toda forma de 

exploração que não implique cortar a liberdade de cada indivíduo, tanto para ser explorador, se puder, 

como para ser explorado, se necessitar, desde que ambos livremente. Da mesma forma, o capitalismo 

libera todas as formas de ação econômica, tornando-as neutras e, portanto, eticamente lícitas. 

 

Cristovam Buarque. A necessidade da ética. In: A desordem do progresso. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990, p. 21 (com adaptações). 

 

Com base no texto acima, julgue o item subsequente. 

O termo “desde” introduz oração, com verbo elíptico, que expressa circunstância temporal. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 162: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto:  

É a revolução industrial que liberta os escravos, mas não com base na religião ou na defesa de uma 

ética. Pela primeira vez se generaliza uma racionalidade independente do processo de sobrevivência, 

independente das necessidades imediatas da população. Construindo máquinas, o capitalismo pode 

dispensar mão de obra, criando um exército de desempregados que torna mais barato o salário do 

homem livre do que o investimento na compra de um escravo. Além disso, parte desses homens livres, 

ao ter de comprar bens, cria um mercado de que o processo econômico necessita para se dinamizar. 

  

Na medida em que liberta os escravos, o capitalismo da revolução industrial torna ética toda forma de 

exploração que não implique cortar a liberdade de cada indivíduo, tanto para ser explorador, se puder, 

como para ser explorado, se necessitar, desde que ambos livremente. Da mesma forma, o capitalismo 

libera todas as formas de ação econômica, tornando-as neutras e, portanto, eticamente lícitas. 

 

Cristovam Buarque. A necessidade da ética. In: A desordem do progresso. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990, p. 21 (com adaptações). 

 

Com base no texto acima, julgue o item subsequente. 
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Infere-se do texto que o capitalismo da revolução industrial favorece a obtenção de mais vantagens 

com a mão de obra de homens livres do que com a de mão de obra escrava, atualizando, assim, as 

formas de exploração do trabalho humano. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 163: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

É a revolução industrial que liberta os escravos, mas não com base na religião ou na defesa de uma 

ética. Pela primeira vez se generaliza uma racionalidade independente do processo de sobrevivência, 

independente das necessidades imediatas da população. Construindo máquinas, o capitalismo pode 

dispensar mão de obra, criando um exército de desempregados que torna mais barato o salário do 

homem livre do que o investimento na compra de um escravo. Além disso, parte desses homens livres, 

ao ter de comprar bens, cria um mercado de que o processo econômico necessita para se dinamizar. 

  

Na medida em que liberta os escravos, o capitalismo da revolução industrial torna ética toda forma de 

exploração que não implique cortar a liberdade de cada indivíduo, tanto para ser explorador, se puder, 

como para ser explorado, se necessitar, desde que ambos livremente. Da mesma forma, o capitalismo 

libera todas as formas de ação econômica, tornando-as neutras e, portanto, eticamente lícitas. 

 

Cristovam Buarque. A necessidade da ética. In: A desordem do progresso. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990, p. 21 (com adaptações). 

 

Com base no texto acima, julgue o item subsequente. 

  

A forma verbal “Construindo” poderia ser corretamente substituída por Ao construir ou por Porque 

constrói. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 164: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 
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Trabalhar é condição essencial, não somente pela manutenção financeira, mas pela dignificação da 

vida. Trabalhar constitui uma parte importante da vida. E vai além do ganha-pão. Tem a ver com 

realização pessoal, com sentir-se útil e encontrar sentido para os dias. “A importância do trabalho na 

vida do ser humano vai muito além da satisfação de nossas necessidades básicas. O trabalho, por si só, 

é revelador da nossa humanidade, uma vez que possibilita a ação transformadora sobre a natureza e si 

mesmo. Além disso, a nossa capacidade inventiva e criadora é exteriorizada através do ofício que 

realizamos”, afirma a psicóloga organizacional Vanessa Rissi. 

 

De outro lado, o fato de não trabalhar pode ter consequências negativas, que afetam a personalidade. 

“Em razão da centralidade que o trabalho ocupa em nossas vidas é que podemos compreender as 

consequências negativas do não trabalho, da inatividade. Um sujeito sem trabalho é impedido de se 

realizar como homem e cidadão, o que atinge sua dignidade”, salienta a psicóloga. 

 

Tão importante quanto desempenhar o seu ofício é gostar do que se faz. Quem realiza o seu trabalho 

sem estar contente com o que executa certamente não terá empenho e renderá menos, além de ficar 

propenso ao desenvolvimento da depressão. “Trabalhar sem sentir prazer é sinônimo de sofrimento e 

de adoecimento. Um trabalho que não for considerado gerador de bem-estar trará mais prejuízos do 

que benefícios. Não é possível que um trabalho, ao causar sofrimento, cumpra a sua função de 

dignificar o homem.” 

  

“A sensação de bem-estar está ligada a características como trabalho estimulante e desafiador, 

possibilidade de crescimento na carreira, aprendizado e desenvolvimento, clima organizacional 

positivo, remuneração e benefícios justos”, afirma Vanessa. Por isso, tão importante quanto gostar do 

que se faz é desempenhar essa função em um local que ofereça as condições necessárias. 

 

Glenda Mendes. O trabalho dignifica o homem. In: O Nacional, 1.º/5/2013. Internet: <http://onacional.com.br> (com adaptações). 

 

Julgue o item a seguir, referente às ideias e às estruturas linguísticas apresentadas no texto acima. 

  

O emprego da vírgula logo após a expressão ―não trabalho‖ justifica-se por isolar termo de natureza 

explicativa. 

 Certo 
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 Errado 

 

 

 

Questão 165: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto:  

Trabalhar é condição essencial, não somente pela manutenção financeira, mas pela dignificação da 

vida. Trabalhar constitui uma parte importante da vida. E vai além do ganha-pão. Tem a ver com 

realização pessoal, com sentir-se útil e encontrar sentido para os dias. “A importância do trabalho na 

vida do ser humano vai muito além da satisfação de nossas necessidades básicas. O trabalho, por si só, 

é revelador da nossa humanidade, uma vez que possibilita a ação transformadora sobre a natureza e si 

mesmo. Além disso, a nossa capacidade inventiva e criadora é exteriorizada através do ofício que 

realizamos”, afirma a psicóloga organizacional Vanessa Rissi. 

 

De outro lado, o fato de não trabalhar pode ter consequências negativas, que afetam a personalidade. 

“Em razão da centralidade que o trabalho ocupa em nossas vidas é que podemos compreender as 

consequências negativas do não trabalho, da inatividade. Um sujeito sem trabalho é impedido de se 

realizar como homem e cidadão, o que atinge sua dignidade”, salienta a psicóloga. 

 

Tão importante quanto desempenhar o seu ofício é gostar do que se faz. Quem realiza o seu trabalho 

sem estar contente com o que executa certamente não terá empenho e renderá menos, além de ficar 

propenso ao desenvolvimento da depressão. “Trabalhar sem sentir prazer é sinônimo de sofrimento e 

de adoecimento. Um trabalho que não for considerado gerador de bem-estar trará mais prejuízos do 

que benefícios. Não é possível que um trabalho, ao causar sofrimento, cumpra a sua função de 

dignificar o homem.” 

  

“A sensação de bem-estar está ligada a características como trabalho estimulante e desafiador, 

possibilidade de crescimento na carreira, aprendizado e desenvolvimento, clima organizacional 

positivo, remuneração e benefícios justos”, afirma Vanessa. Por isso, tão importante quanto gostar do 

que se faz é desempenhar essa função em um local que ofereça as condições necessárias. 

 

Glenda Mendes. O trabalho dignifica o homem. In: O Nacional, 1.º/5/2013. Internet: <http://onacional.com.br> (com adaptações). 
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Julgue o item a seguir, referente às ideias e às estruturas linguísticas apresentadas no texto acima. 

  

O sujeito das orações expressas pelas formas verbais “terá” e “renderá” é indeterminado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 166: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto:  

Trabalhar é condição essencial, não somente pela manutenção financeira, mas pela dignificação da 

vida. Trabalhar constitui uma parte importante da vida. E vai além do ganha-pão. Tem a ver com 

realização pessoal, com sentir-se útil e encontrar sentido para os dias. “A importância do trabalho na 

vida do ser humano vai muito além da satisfação de nossas necessidades básicas. O trabalho, por si só, 

é revelador da nossa humanidade, uma vez que possibilita a ação transformadora sobre a natureza e si 

mesmo. Além disso, a nossa capacidade inventiva e criadora é exteriorizada através do ofício que 

realizamos”, afirma a psicóloga organizacional Vanessa Rissi. 

 

De outro lado, o fato de não trabalhar pode ter consequências negativas, que afetam a personalidade. 

“Em razão da centralidade que o trabalho ocupa em nossas vidas é que podemos compreender as 

consequências negativas do não trabalho, da inatividade. Um sujeito sem trabalho é impedido de se 

realizar como homem e cidadão, o que atinge sua dignidade”, salienta a psicóloga. 

 

Tão importante quanto desempenhar o seu ofício é gostar do que se faz. Quem realiza o seu trabalho 

sem estar contente com o que executa certamente não terá empenho e renderá menos, além de ficar 

propenso ao desenvolvimento da depressão. “Trabalhar sem sentir prazer é sinônimo de sofrimento e 

de adoecimento. Um trabalho que não for considerado gerador de bem-estar trará mais prejuízos do 

que benefícios. Não é possível que um trabalho, ao causar sofrimento, cumpra a sua função de 

dignificar o homem.” 
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“A sensação de bem-estar está ligada a características como trabalho estimulante e desafiador, 

possibilidade de crescimento na carreira, aprendizado e desenvolvimento, clima organizacional 

positivo, remuneração e benefícios justos”, afirma Vanessa. Por isso, tão importante quanto gostar do 

que se faz é desempenhar essa função em um local que ofereça as condições necessárias. 

 

Glenda Mendes. O trabalho dignifica o homem. In: O Nacional, 1.º/5/2013. Internet: <http://onacional.com.br> (com adaptações). 

 

Julgue o item a seguir, referente às ideias e às estruturas linguísticas apresentadas no texto acima. 

  

Os vocábulos “prejuízos” e “benefícios” são acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação 

gráfica. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 167: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto:  

Cult — O que significa exatamente “capitalismo do desastre”? 

 

Naomi Klein — Veja o que aconteceu após o furacão Katrina, exemplo clássico do capitalismo do 

desastre. Não considero o Katrina um desastre “natural” porque envolveu uma clara omissão do 

Estado — no sentido de que as barragens estavam deterioradas. Imediatamente depois do ocorrido, 

um político republicano, Richard Baker, disse “não pudemos limpar os projetos de conjuntos 

habitacionais, mas Deus fez isso por nós”. Isso é o capitalismo do desastre! É uma ideia muito velha, 

que já existia na mentalidade colonial. Na América do Norte, os colonos que ocuparam a Nova 

Inglaterra tinham uma teoria religiosa sobre a varíola, pois a causa principal de mortalidade dos índios 

era a doença. Nos diários da época, falava-se da moléstia como uma dádiva de Deus. De diversas 

maneiras, estavam usando a mesma formulação que o político republicano. Quando a varíola acabou 

com diversas comunidades dos iroquois e a terra deles foi invadida pelos colonos, Deus foi invocado, e 

o desastre foi visto como um ato divino. Então, sim, isso não é novidade. Mas, o que há de novo aqui, e 

que vimos em Nova Orleans, é que não apenas o desastre foi utilizado para a privatização do sistema 

educacional e habitacional, mas a resposta ao próprio desastre foi vista como oportunidade de 
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mercado. E essa é realmente a última fronteira para o neoliberalismo. Todas as partes do estado foram 

privatizadas: estradas, eletricidade, telefone, água. Haviam sobrado apenas as funções fundamentais: 

os militares, a polícia, os bombeiros. Mas agora estamos assistindo ao surgimento de um complexo do 

capitalismo do desastre: negócios que dependem diretamente desse conjunto de crises e desastres. 

 

Naomi Klein. Resistindo ao choque. In: Cult – Revista Brasileira de Cultura. São Paulo: Bregantini, n./125, jun./2008, p. 10 (com adaptações). 

 

Com relação aos sentidos e às estruturas do texto acima, que é parte de uma entrevista de Naomi 

Klein à revista Cult, julgue o item a seguir. 

 

A entrevistada considera o furacão Katrina um exemplo clássico do capitalismo do desastre, porque 

sua ocorrência está relacionada à omissão do Estado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 168: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto:  

Cult — O que significa exatamente “capitalismo do desastre”? 

 

Naomi Klein — Veja o que aconteceu após o furacão Katrina, exemplo clássico do capitalismo do 

desastre. Não considero o Katrina um desastre “natural” porque envolveu uma clara omissão do 

Estado — no sentido de que as barragens estavam deterioradas. Imediatamente depois do ocorrido, 

um político republicano, Richard Baker, disse “não pudemos limpar os projetos de conjuntos 

habitacionais, mas Deus fez isso por nós”. Isso é o capitalismo do desastre! É uma ideia muito velha, 

que já existia na mentalidade colonial. Na América do Norte, os colonos que ocuparam a Nova 

Inglaterra tinham uma teoria religiosa sobre a varíola, pois a causa principal de mortalidade dos índios 

era a doença. Nos diários da época, falava-se da moléstia como uma dádiva de Deus. De diversas 

maneiras, estavam usando a mesma formulação que o político republicano. Quando a varíola acabou 

com diversas comunidades dos iroquois e a terra deles foi invadida pelos colonos, Deus foi invocado, e 

o desastre foi visto como um ato divino. Então, sim, isso não é novidade. Mas, o que há de novo aqui, e 

que vimos em Nova Orleans, é que não apenas o desastre foi utilizado para a privatização do sistema 
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educacional e habitacional, mas a resposta ao próprio desastre foi vista como oportunidade de 

mercado. E essa é realmente a última fronteira para o neoliberalismo. Todas as partes do estado foram 

privatizadas: estradas, eletricidade, telefone, água. Haviam sobrado apenas as funções fundamentais: 

os militares, a polícia, os bombeiros. Mas agora estamos assistindo ao surgimento de um complexo do 

capitalismo do desastre: negócios que dependem diretamente desse conjunto de crises e desastres. 

 

Naomi Klein. Resistindo ao choque. In: Cult – Revista Brasileira de Cultura. São Paulo: Bregantini, n./125, jun./2008, p. 10 (com adaptações). 

 

Com relação aos sentidos e às estruturas do texto acima, que é parte de uma entrevista de Naomi 

Klein à revista Cult, julgue o item a seguir. 

  

Para a entrevistada, o capitalismo do desastre promove, além da privatização de bens públicos, a 

criação de um mercado que se alimenta dos desastres e das crises do próprio sistema. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 169: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto:  

Cult — O que significa exatamente “capitalismo do desastre”? 

 

Naomi Klein — Veja o que aconteceu após o furacão Katrina, exemplo clássico do capitalismo do 

desastre. Não considero o Katrina um desastre “natural” porque envolveu uma clara omissão do 

Estado — no sentido de que as barragens estavam deterioradas. Imediatamente depois do ocorrido, 

um político republicano, Richard Baker, disse “não pudemos limpar os projetos de conjuntos 

habitacionais, mas Deus fez isso por nós”. Isso é o capitalismo do desastre! É uma ideia muito velha, 

que já existia na mentalidade colonial. Na América do Norte, os colonos que ocuparam a Nova 

Inglaterra tinham uma teoria religiosa sobre a varíola, pois a causa principal de mortalidade dos índios 

era a doença. Nos diários da época, falava-se da moléstia como uma dádiva de Deus. De diversas 

maneiras, estavam usando a mesma formulação que o político republicano. Quando a varíola acabou 

com diversas comunidades dos iroquois e a terra deles foi invadida pelos colonos, Deus foi invocado, e 

o desastre foi visto como um ato divino. Então, sim, isso não é novidade. Mas, o que há de novo aqui, e 
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que vimos em Nova Orleans, é que não apenas o desastre foi utilizado para a privatização do sistema 

educacional e habitacional, mas a resposta ao próprio desastre foi vista como oportunidade de 

mercado. E essa é realmente a última fronteira para o neoliberalismo. Todas as partes do estado foram 

privatizadas: estradas, eletricidade, telefone, água. Haviam sobrado apenas as funções fundamentais: 

os militares, a polícia, os bombeiros. Mas agora estamos assistindo ao surgimento de um complexo do 

capitalismo do desastre: negócios que dependem diretamente desse conjunto de crises e desastres. 

 

Naomi Klein. Resistindo ao choque. In: Cult – Revista Brasileira de Cultura. São Paulo: Bregantini, n./125, jun./2008, p. 10 (com adaptações). 

 

Com relação aos sentidos e às estruturas do texto acima, que é parte de uma entrevista de Naomi 

Klein à revista Cult, julgue o item a seguir. 

  

O trecho “Veja o que aconteceu” é exemplo de um dos elementos característicos de entrevistas: o 

recurso de o interlocutor dirigir a mensagem diretamente ao seu receptor. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 170: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto:  

Cult — O que significa exatamente “capitalismo do desastre”? 

 

Naomi Klein — Veja o que aconteceu após o furacão Katrina, exemplo clássico do capitalismo do 

desastre. Não considero o Katrina um desastre “natural” porque envolveu uma clara omissão 

do Estado — no sentido de que as barragens estavam deterioradas. Imediatamente depois do ocorrido, 

um político republicano, Richard Baker, disse “não pudemos limpar os projetos de conjuntos 

habitacionais, mas Deus fez isso por nós”. Isso é o capitalismo do desastre! É uma ideia muito velha, 

que já existia na mentalidade colonial. Na América do Norte, os colonos que ocuparam a Nova 

Inglaterra tinham uma teoria religiosa sobre a varíola, pois a causa principal de mortalidade dos índios 

era a doença. Nos diários da época, falava-se da moléstia como uma dádiva de Deus. De diversas 

maneiras, estavam usando a mesma formulação que o político republicano. Quando a varíola acabou 

com diversas comunidades dos iroquois e a terra deles foi invadida pelos colonos, Deus foi invocado, e 
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o desastre foi visto como um ato divino. Então, sim, isso não é novidade. Mas, o que há de novo aqui, e 

que vimos em Nova Orleans, é que não apenas o desastre foi utilizado para a privatização do sistema 

educacional e habitacional, mas a resposta ao próprio desastre foi vista como oportunidade de 

mercado. E essa é realmente a última fronteira para o neoliberalismo. Todas as partes do estado foram 

privatizadas: estradas, eletricidade, telefone, água. Haviam sobrado apenas as funções fundamentais: 

os militares, a polícia, os bombeiros. Mas agora estamos assistindo ao surgimento de um complexo do 

capitalismo do desastre: negócios que dependem diretamente desse conjunto de crises e desastres. 

 

Naomi Klein. Resistindo ao choque. In: Cult – Revista Brasileira de Cultura. São Paulo: Bregantini, n./125, jun./2008, p. 10 (com adaptações). 

 

Com relação aos sentidos e às estruturas do texto acima, que é parte de uma entrevista de Naomi 

Klein à revista Cult, julgue o item a seguir. 

  

A grafia diferenciada de “Estado” e “estado” indica a diferença de sentido entre as palavras no texto, as 

quais remetem, respectivamente, ao ente que governa e à concreta unidade da federação: Nova 

Orleans. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 171: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto:  

Cult — O que significa exatamente “capitalismo do desastre”? 

 

Naomi Klein — Veja o que aconteceu após o furacão Katrina, exemplo clássico do capitalismo do 

desastre. Não considero o Katrina um desastre “natural” porque envolveu uma clara omissão do 

Estado — no sentido de que as barragens estavam deterioradas. Imediatamente depois do ocorrido, 

um político republicano, Richard Baker, disse “não pudemos limpar os projetos de conjuntos 

habitacionais, mas Deus fez isso por nós”. Isso é o capitalismo do desastre! É uma ideia muito velha, 

que já existia na mentalidade colonial. Na América do Norte, os colonos que ocuparam a Nova 

Inglaterra tinham uma teoria religiosa sobre a varíola, pois a causa principal de mortalidade dos índios 

era a doença. Nos diários da época, falava-se da moléstia como uma dádiva de Deus. De diversas 
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maneiras, estavam usando a mesma formulação que o político republicano. Quando a varíola acabou 

com diversas comunidades dos iroquois e a terra deles foi invadida pelos colonos, Deus foi invocado, e 

o desastre foi visto como um ato divino. Então, sim, isso não é novidade. Mas, o que há de novo aqui, e 

que vimos em Nova Orleans, é que não apenas o desastre foi utilizado para a privatização do sistema 

educacional e habitacional, mas a resposta ao próprio desastre foi vista como oportunidade de 

mercado. E essa é realmente a última fronteira para o neoliberalismo. Todas as partes do estado foram 

privatizadas: estradas, eletricidade, telefone, água. Haviam sobrado apenas as funções fundamentais: 

os militares, a polícia, os bombeiros. Mas agora estamos assistindo ao surgimento de um complexo do 

capitalismo do desastre: negócios que dependem diretamente desse conjunto de crises e desastres. 

 

Naomi Klein. Resistindo ao choque. In: Cult – Revista Brasileira de Cultura. São Paulo: Bregantini, n./125, jun./2008, p. 10 (com adaptações). 

 

Com relação aos sentidos e às estruturas do texto acima, que é parte de uma entrevista de Naomi 

Klein à revista Cult, julgue o item a seguir. 

  

Segundo a entrevistada, a fala do político republicano — trecho entre aspas nas linhas de 3 a 4 — e o 

discurso dos diários da colonização norte-americana, em nome de interesses econômicos, naturalizam 

e justificam desastres como o furacão e a dizimação da população provocada pela varíola, ao 

considerá-los obras divinas. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 172: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto:  

No novo mundo e em especial no Brasil, onde a escravidão foi particularmente cruenta e predatória, o 

senhor podia tomar qualquer decisão quanto à vida de seu escravo, conforme seu arbítrio. Se 

considerasse que um escravo o ameaçava, podia mandar cortar seus pés, cegá-lo, supliciá-lo com 

chibatadas ou matá-lo. A relação senhor/escravo não era um pacto: o senhor não estava obrigado a 

preservar a vida de seu escravo individual; muito ao contrário, sua liberdade de tirar a vida daquele 

que coisificara definia sua posição de senhor, tanto mais quanto o fluxo de escravos no mercado lhe 

permitia repor o plantel sem maiores restrições. A escravidão longeva acabou por abstrair o rosto do 
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escravo, despersonalizando-o e coisificando-o de maneira reiterada e permanente. Ao final, restava 

apenas a sua cor, definitivamente associada ao trabalho pesado e degradante. A imagem do trabalho e 

do trabalhador consolidada ao longo da escravidão fez-se, portanto, da sobreposição de hierarquias 

sociais de cor, de status social associado à propriedade e de dominação material e simbólica, em uma 

mescla de sentidos que convergiram para a percepção do trabalho manual como algo degradado. 

Dizendo-o de modo mais enfático, a ética do trabalho oriunda da escravidão foi uma ética de 

desvalorização do trabalho, e seu resgate do ressaibo da impureza e da degradação levaria ainda 

muitas décadas. Esse quadro de inércia estrutural configurou o ambiente em que se teceu a 

sociabilidade capitalista no país. 

 

Adalberto Cardoso. Escravidão e sociabilidade capitalista: um ensaio sobre inércia social. In: Novos estudos – CEBRAP. São Paulo: UNESP, 

n./80, mar./ 2008, p. 25 (com adaptações). 

 

Acerca dos sentidos e das estruturas linguísticas do texto acima, julgue o item que se segue. 

 

De acordo com o texto, a dominação imposta pela escravidão foi simbólica, pois, desvinculada das 

condições materiais da produção escravista, atribuiu um sentido degradante ao trabalho escravo. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 173: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

No novo mundo e em especial no Brasil, onde a escravidão foi particularmente cruenta e predatória, o 

senhor podia tomar qualquer decisão quanto à vida de seu escravo, conforme seu arbítrio. Se 

considerasse que um escravo o ameaçava, podia mandar cortar seus pés, cegá-lo, supliciá-lo com 

chibatadas ou matá-lo. A relação senhor/escravo não era um pacto: o senhor não estava obrigado a 

preservar a vida de seu escravo individual; muito ao contrário, sua liberdade de tirar a vida daquele 

que coisificara definia sua posição de senhor, tanto mais quanto o fluxo de escravos no mercado lhe 

permitia repor o plantel sem maiores restrições. A escravidão longeva acabou por abstrair o rosto do 

escravo, despersonalizando-o e coisificando-o de maneira reiterada e permanente. Ao final, restava 

apenas a sua cor, definitivamente associada ao trabalho pesado e degradante. A imagem do trabalho e 

do trabalhador consolidada ao longo da escravidão fez-se, portanto, da sobreposição de hierarquias 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

sociais de cor, de status social associado à propriedade e de dominação material e simbólica, em uma 

mescla de sentidos que convergiram para a percepção do trabalho manual como algo degradado. 

Dizendo-o de modo mais enfático, a ética do trabalho oriunda da escravidão foi uma ética de 

desvalorização do trabalho, e seu resgate do ressaibo da impureza e da degradação levaria ainda 

muitas décadas. Esse quadro de inércia estrutural configurou o ambiente em que se teceu a 

sociabilidade capitalista no país. 

 

Adalberto Cardoso. Escravidão e sociabilidade capitalista: um ensaio sobre inércia social. In: Novos estudos – CEBRAP. São Paulo: UNESP, 

n./80, mar./ 2008, p. 25 (com adaptações). 

 

Acerca dos sentidos e das estruturas linguísticas do texto acima, julgue o item que se segue. 

  

Nas linhas 1 e 2, as vírgulas são empregadas para isolar oração intercalada que destaca a 

especificidade da escravidão no Brasil. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 174: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto:  

No novo mundo e em especial no Brasil, onde a escravidão foi particularmente cruenta e predatória, o 

senhor podia tomar qualquer decisão quanto à vida de seu escravo, conforme seu arbítrio. Se 

considerasse que um escravo o ameaçava, podia mandar cortar seus pés, cegá-lo, supliciá-lo com 

chibatadas ou matá-lo. A relação senhor/escravo não era um pacto: o senhor não estava obrigado a 

preservar a vida de seu escravo individual; muito ao contrário, sua liberdade de tirar a vida daquele 

que coisificara definia sua posição de senhor, tanto mais quanto o fluxo de escravos no mercado lhe 

permitia repor o plantel sem maiores restrições. A escravidão longeva acabou por abstrair o rosto do 

escravo, despersonalizando-o e coisificando-o de maneira reiterada e permanente. Ao final, restava 

apenas a sua cor, definitivamente associada ao trabalho pesado e degradante. A imagem do trabalho e 

do trabalhador consolidada ao longo da escravidão fez-se, portanto, da sobreposição de hierarquias 

sociais de cor, de status social associado à propriedade e de dominação material e simbólica, em uma 

mescla de sentidos que convergiram para a percepção do trabalho manual como algo degradado. 
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Dizendo-o de modo mais enfático, a ética do trabalho oriunda da escravidão foi uma ética de 

desvalorização do trabalho, e seu resgate do ressaibo da impureza e da degradação levaria ainda 

muitas décadas. Esse quadro de inércia estrutural configurou o ambiente em que se teceu a 

sociabilidade capitalista no país. 

 

Adalberto Cardoso. Escravidão e sociabilidade capitalista: um ensaio sobre inércia social. In: Novos estudos – CEBRAP. São Paulo: UNESP, 

n./80, mar./ 2008, p. 25 (com adaptações). 

 

Acerca dos sentidos e das estruturas linguísticas do texto acima, julgue o item que se segue. 

  A significação do vocábulo “coisificara” remete ao processo de despersonalização do negro 

transformado em mercadoria pela escravidão. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 175: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto:  

No novo mundo e em especial no Brasil, onde a escravidão foi particularmente cruenta e predatória, o 

senhor podia tomar qualquer decisão quanto à vida de seu escravo, conforme seu arbítrio. Se 

considerasse que um escravo o ameaçava, podia mandar cortar seus pés, cegá-lo, supliciá-lo com 

chibatadas ou matá-lo. A relação senhor/escravo não era um pacto: o senhor não estava obrigado a 

preservar a vida de seu escravo individual; muito ao contrário, sua liberdade de tirar a vida daquele 

que coisificara definia sua posição de senhor, tanto mais quanto o fluxo de escravos no mercado lhe 

permitia repor o plantel sem maiores restrições. A escravidão longeva acabou por abstrair o rosto do 

escravo, despersonalizando-o e coisificando-o de maneira reiterada e permanente. Ao final, restava 

apenas a sua cor, definitivamente associada ao trabalho pesado e degradante. A imagem do trabalho e 

do trabalhador consolidada ao longo da escravidão fez-se, portanto, da sobreposição de hierarquias 

sociais de cor, de status social associado à propriedade e de dominação material e simbólica, em uma 

mescla de sentidos que convergiram para a percepção do trabalho manual como algo degradado. 

Dizendo-o de modo mais enfático, a ética do trabalho oriunda da escravidão foi uma ética de 

desvalorização do trabalho, e seu resgate do ressaibo da impureza e da degradação levaria ainda 
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muitas décadas. Esse quadro de inércia estrutural configurou o ambiente em que se teceu a 

sociabilidade capitalista no país. 

 

Adalberto Cardoso. Escravidão e sociabilidade capitalista: um ensaio sobre inércia social. In: Novos estudos – CEBRAP. São Paulo: UNESP, 

n./80, mar./ 2008, p. 25 (com adaptações). 

 

Acerca dos sentidos e das estruturas linguísticas do texto acima, julgue o item que se segue. 

A expressão “tanto mais quanto” indica a relação de proporcionalidade entre a liberdade do senhor de 

dispor da vida de seu escravo e o alto fluxo de escravos no mercado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 176: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto:  

No novo mundo e em especial no Brasil, onde a escravidão foi particularmente cruenta e predatória, o 

senhor podia tomar qualquer decisão quanto à vida de seu escravo, conforme seu arbítrio. Se 

considerasse que um escravo o ameaçava, podia mandar cortar seus pés, cegá-lo, supliciá-lo com 

chibatadas ou matá-lo. A relação senhor/escravo não era um pacto: o senhor não estava obrigado a 

preservar a vida de seu escravo individual; muito ao contrário, sua liberdade de tirar a vida daquele 

que coisificara definia sua posição de senhor, tanto mais quanto o fluxo de escravos no mercado lhe 

permitia repor o plantel sem maiores restrições. A escravidão longeva acabou por abstrair o rosto do 

escravo, despersonalizando-o e coisificando-o de maneira reiterada e permanente. Ao final, restava 

apenas a sua cor, definitivamente associada ao trabalho pesado e degradante. A imagem do trabalho e 

do trabalhador consolidada ao longo da escravidão fez-se, portanto, da sobreposição de hierarquias 

sociais de cor, de status social associado à propriedade e de dominação material e simbólica, em uma 

mescla de sentidos que convergiram para a percepção do trabalho manual como algo degradado. 

Dizendo-o de modo mais enfático, a ética do trabalho oriunda da escravidão foi uma ética de 

desvalorização do trabalho, e seu resgate do ressaibo da impureza e da degradação levaria ainda 

muitas décadas. Esse quadro de inércia estrutural configurou o ambiente em que se teceu a 

sociabilidade capitalista no país. 
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Adalberto Cardoso. Escravidão e sociabilidade capitalista: um ensaio sobre inércia social. In: Novos estudos – CEBRAP. São Paulo: UNESP, 

n./80, mar./ 2008, p. 25 (com adaptações). 

 

Acerca dos sentidos e das estruturas linguísticas do texto acima, julgue o item que se segue. 

 Considerando-se o contexto da escravidão abordado no texto, a expressão “à propriedade” poderia 

ser substituída por ao imóvel, uma vez que o substantivo “propriedade” refere-se às terras, um bem 

fixo dos grandes proprietários rurais. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 177: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto:  

13 DE JUNHO... Vesti as crianças e eles foram para a escola. Eu fui catar papel. No Frigorifico vi uma 

mocinha comendo salsichas do lixo. (...) Os preços aumentam igual as ondas do mar. Cada qual mais 

forte. Quem luta com as ondas? Só os tubarões. Mas o tubarão mais feroz é o racional. É o terrestre. É o 

atacadista. A lentilha está a 100 cruzeiros o quilo. Um fato que alegrou-me imensamente. Eu dancei, 

cantei e pulei. E agradeci o rei dos juízes que é Deus. Foi em janeiro quando as águas invadiu os 

armazens e estragou os alimentos. Bem feito. Em vez de vender barato, guarda esperando alta de 

preços: Vi os homens jogar sacos de arroz dentro do rio. Bacalhau, queijo, doces. Fiquei com inveja dos 

peixes que não trabalham e passam bem. 

 

Carolina Maria de Jesus. Quarto de despejo: diário de uma favelada. São Paulo: Ática, 2004, p. 54 (com adaptações). 

 

Considerando os sentidos e as estruturas linguísticas do texto acima, julgue o item seguinte. 

 

A indicação da data da escrita, o emprego da primeira pessoa do singular e a exposição de fatos reais 

permitem caracterizar o texto como um diário, embora se verifique no texto, também, o emprego da 

linguagem conotativa, típica do texto literário. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 178: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto:  

13 DE JUNHO... Vesti as crianças e eles foram para a escola. Eu fui catar papel. No Frigorifico vi uma 

mocinha comendo salsichas do lixo. (...) Os preços aumentam igual as ondas do mar. Cada qual mais 

forte. Quem luta com as ondas? Só os tubarões. Mas o tubarão mais feroz é o racional. É o terrestre. É o 

atacadista. A lentilha está a 100 cruzeiros o quilo. Um fato que alegrou-me imensamente. Eu dancei, 

cantei e pulei. E agradeci o rei dos juízes que é Deus. Foi em janeiro quando as águas invadiu os 

armazens e estragou os alimentos. Bem feito. Em vez de vender barato, guarda esperando alta de 

preços: Vi os homens jogar sacos de arroz dentro do rio. Bacalhau, queijo, doces. Fiquei com inveja dos 

peixes que não trabalham e passam bem. 

 

Carolina Maria de Jesus. Quarto de despejo: diário de uma favelada. São Paulo: Ática, 2004, p. 54 (com adaptações). 

 

Considerando os sentidos e as estruturas linguísticas do texto acima, julgue o item seguinte. 

O emprego do sinal indicativo de crase em “as ondas” é facultativo, uma vez que a palavra “igual”, que 

equivale a como, dispensa a preposição. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 179: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto:  

13 DE JUNHO... Vesti as crianças e eles foram para a escola. Eu fui catar papel. No Frigorifico vi uma 

mocinha comendo salsichas do lixo. (...) Os preços aumentam igual as ondas do mar. Cada qual mais 

forte. Quem luta com as ondas? Só os tubarões. Mas o tubarão mais feroz é o racional. É o terrestre. É o 

atacadista. A lentilha está a 100 cruzeiros o quilo. Um fato que alegrou-me imensamente. Eu dancei, 

cantei e pulei. E agradeci o rei dos juízes que é Deus. Foi em janeiro quando as águas invadiu os 

armazens e estragou os alimentos. Bem feito. Em vez de vender barato, guarda esperando alta de 
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preços: Vi os homens jogar sacos de arroz dentro do rio. Bacalhau, queijo, doces. Fiquei com inveja dos 

peixes que não trabalham e passam bem. 

 

Carolina Maria de Jesus. Quarto de despejo: diário de uma favelada. São Paulo: Ática, 2004, p. 54 (com adaptações). 

 

Considerando os sentidos e as estruturas linguísticas do texto acima, julgue o item seguinte. 

O ponto final logo após as orações coordenadas “dancei, cantei e pulei” pode ser substituído por 

vírgula sem prejuízo gramatical ou de sentido, desde que a conjunção “E” seja escrita em minúscula. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 180: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto:  

13 DE JUNHO... Vesti as crianças e eles foram para a escola. Eu fui catar papel. No Frigorifico vi uma 

mocinha comendo salsichas do lixo. (...) Os preços aumentam igual as ondas do mar. Cada qual mais 

forte. Quem luta com as ondas? Só os tubarões. Mas o tubarão mais feroz é o racional. É o terrestre. É 

o atacadista. A lentilha está a 100 cruzeiros o quilo. Um fato que alegrou-me imensamente. Eu dancei, 

cantei e pulei. E agradeci o rei dos juízes que é Deus. Foi em janeiro quando as águas invadiu os 

armazens e estragou os alimentos. Bem feito. Em vez de vender barato, guarda esperando alta de 

preços: Vi os homens jogar sacos de arroz dentro do rio. Bacalhau, queijo, doces. Fiquei com inveja dos 

peixes que não trabalham e passam bem. 

 

Carolina Maria de Jesus. Quarto de despejo: diário de uma favelada. São Paulo: Ática, 2004, p. 54 (com adaptações). 

 

Considerando os sentidos e as estruturas linguísticas do texto acima, julgue o item seguinte. 

  

O referente da forma verbal “guarda" é a expressão “o atacadista”. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 181: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2007 

Assunto:  

Relação é uma coisa que não pode existir, que não pode ser, sem que haja uma outra coisa para 

completá-la. Mas essa “outra coisa” fica sendo essencial dela. Passa a pertencer à sua definição 

específica. 

  

Muitas vezes ficamos com a impressão, principalmente devido aos exemplos que são dados, de que 

relação seja algo que “une”, que “liga” duas coisas. Nem sempre é assim. O conflito, por exemplo, é uma 

relação, como a rejeição, a exclusão. Relação existe sempre que uma coisa não pode, sozinha, dar conta 

de sua existência, de seu ser. O conflito, a exclusão são relações, pois ninguém pode brigar sozinho, e 

se há exclusão, há alguém que exclui e alguém que é excluído. A percepção da exclusão é, pois, uma 

relação dialética, percepção de que algumas coisas “necessitam” de outras para serem elas mesmas. 

  

Pedrinho Guareschi. Relações comunitárias. Relações de dominação. In: 

Psicologia social comunitária. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 83 (com adaptações). 

  

Acerca das idéias e das estruturas lingüísticas do texto acima, julgue o seguinte item. 

  

Depreende-se do conjunto das idéias do texto que a definição de “Relação” é diferente da definição de 

ligação, pois as partes que integram uma relação não precisam estar unidas ou ligadas. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 182: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2007 

Assunto:  

Relação é uma coisa que não pode existir, que não pode ser, sem que haja uma outra coisa 

para completá-la. Mas essa “outra coisa” fica sendo essencial dela. Passa a pertencer à sua definição 

específica. 
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Muitas vezes ficamos com a impressão, principalmente devido aos exemplos que são dados, de que 

relação seja algo que “une”, que “liga” duas coisas. Nem sempre é assim. O conflito, por exemplo, é uma 

relação, como a rejeição, a exclusão. Relação existe sempre que uma coisa não pode, sozinha, dar conta 

de sua existência, de seu ser. O conflito, a exclusão são relações, pois ninguém pode brigar sozinho, e 

se há exclusão, há alguém que exclui e alguém que é excluído. A percepção da exclusão é, pois, uma 

relação dialética, percepção de que algumas coisas “necessitam” de outras para serem elas mesmas. 

  

Pedrinho Guareschi. Relações comunitárias. Relações de dominação. In: 

Psicologia social comunitária. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 83 (com adaptações). 

  

Acerca das idéias e das estruturas lingüísticas do texto acima, julgue o seguinte item. 

  

Os pronomes “essa” e “dela” são flexionados no feminino porque remetem ao mesmo referente do 

pronome em “completá-la”. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 183: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2007 

Assunto:  

Relação é uma coisa que não pode existir, que não pode ser, sem que haja uma outra coisa para 

completá-la. Mas essa “outra coisa” fica sendo essencial dela. Passa a pertencer à sua definição 

específica. 

  

Muitas vezes ficamos com a impressão, principalmente devido aos exemplos que são dados, de que 

relação seja algo que “une”, que “liga” duas coisas. Nem sempre é assim. O conflito, por exemplo, é uma 

relação, como a rejeição, a exclusão. Relação existe sempre que uma coisa não pode, sozinha, dar conta 

de sua existência, de seu ser. O conflito, a exclusão são relações, pois ninguém pode brigar sozinho, e 

se há exclusão, há alguém que exclui e alguém que é excluído. A percepção da exclusão é, pois, uma 

relação dialética, percepção de que algumas coisas “necessitam” de outras para serem elas mesmas. 

  

Pedrinho Guareschi. Relações comunitárias. Relações de dominação. In: 
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Psicologia social comunitária. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 83 (com adaptações). 

  

Acerca das idéias e das estruturas lingüísticas do texto acima, julgue o seguinte item. 

  

Preservam-se a correção gramatical e a coerência textual, ao se retirar do texto a expressão “que são”. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 184: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2007 

Assunto:  

Relação é uma coisa que não pode existir, que não pode ser, sem que haja uma outra coisa para 

completá-la. Mas essa “outra coisa” fica sendo essencial dela. Passa a pertencer à sua definição 

específica. 

  

Muitas vezes ficamos com a impressão, principalmente devido aos exemplos que são dados, de que 

relação seja algo que “une”, que “liga” duas coisas. Nem sempre é assim. O conflito, por exemplo, é uma 

relação, como a rejeição, a exclusão. Relação existe sempre que uma coisa não pode, sozinha, dar conta 

de sua existência, de seu ser. O conflito, a exclusão são relações, pois ninguém pode brigar sozinho, e 

se há exclusão, há alguém que exclui e alguém que é excluído. A percepção da exclusão é, pois, uma 

relação dialética, percepção de que algumas coisas “necessitam” de outras para serem elas mesmas. 

  

Pedrinho Guareschi. Relações comunitárias. Relações de dominação. In: 

Psicologia social comunitária. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 83 (com adaptações). 

  

Acerca das idéias e das estruturas lingüísticas do texto acima, julgue o seguinte item. 

  

Em “a rejeição, a exclusão”, a substituição da vírgula pela conjunção e preserva a coerência e a 

correção gramatical do texto. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 185: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2007 

Assunto:  

Relação é uma coisa que não pode existir, que não pode ser, sem que haja uma outra coisa para 

completá-la. Mas essa “outra coisa” fica sendo essencial dela. Passa a pertencer à sua definição 

específica. 

  

Muitas vezes ficamos com a impressão, principalmente devido aos exemplos que são dados, de que 

relação seja algo que “une”, que “liga” duas coisas. Nem sempre é assim. O conflito, por exemplo, é uma 

relação, como a rejeição, a exclusão. Relação existe sempre que uma coisa não pode, sozinha, dar conta 

de sua existência, de seu ser. O conflito, a exclusão são relações, pois ninguém pode brigar sozinho, e 

se há exclusão, há alguém que exclui e alguém que é excluído. A percepção da exclusão é, pois, uma 

relação dialética, percepção de que algumas coisas “necessitam” de outras para serem elas mesmas. 

  

Pedrinho Guareschi. Relações comunitárias. Relações de dominação. In: 

Psicologia social comunitária. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 83 (com adaptações). 

  

Acerca das idéias e das estruturas lingüísticas do texto acima, julgue o seguinte item. 

  

No contexto em que ocorre, o emprego da flexão de plural em “serem” é opcional segundo as regras 

gramaticais, podendo, portanto, a forma “serem” ser substituída pelo singular correspondente: ser. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 186: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2007 

Assunto:  

Costumamos olhar pouco para fora do Brasil quando tentamos compreender o que estamos vivendo. 

Faz muito que a distância entre os países desapareceu, no plano objetivo. Continuamos, porém, 

vivendo “isolados do mundo”, como diz uma canção, ainda que apenas na subjetividade. 
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Se pensarmos no que está à nossa volta, na América do Sul, então, mais ainda. Mesmo quando é bem 

informado, o brasileiro típico se mostra mais capaz de dar notícia do que ocorre na Europa e nos 

Estados Unidos da América do que em qualquer de nossos vizinhos. 

  

É pena, pois estar mais informados sobre o que acontece além das fronteiras pode ajudar muito a que 

nos entendamos como país. 

  

Marcos Coimbra. Olhando à nossa volta. In: 

Correio Braziliense, 23/9/2007 (com adaptações). 

  

Com relação às idéias e estruturas lingüísticas do texto acima, julgue o item a seguir. 

  

O emprego da primeira pessoa do plural nos verbos do texto tem o efeito argumentativo de situar 

autor e leitor como brasileiros, ou como pessoas que vivem no Brasil. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 187: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2007 

Assunto:  

Costumamos olhar pouco para fora do Brasil quando tentamos compreender o que estamos vivendo. 

Faz muito que a distância entre os países desapareceu, no plano objetivo. Continuamos, porém, 

vivendo “isolados do mundo”, como diz uma canção, ainda que apenas na subjetividade. 

  

Se pensarmos no que está à nossa volta, na América do Sul, então, mais ainda. Mesmo quando é bem 

informado, o brasileiro típico se mostra mais capaz de dar notícia do que ocorre na Europa e nos 

Estados Unidos da América do que em qualquer de nossos vizinhos. 

  

É pena, pois estar mais informados sobre o que acontece além das fronteiras pode ajudar muito a que 

nos entendamos como país. 

  

Marcos Coimbra. Olhando à nossa volta. In: 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Correio Braziliense, 23/9/2007 (com adaptações). 

  

Com relação às idéias e estruturas lingüísticas do texto acima, julgue o item a seguir. 

  

O autor do texto, em sua argumentação, opõe o desaparecimento da distância entre os Estados Unidos 

da América e a Europa, no “plano objetivo”, à preservação dessa distância entre os países da América 

do Sul, no plano subjetivo. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 188: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2007 

Costumamos olhar pouco para fora do Brasil quando tentamos compreender o que estamos vivendo. 

Faz muito que a distância entre os países desapareceu, no plano objetivo. Continuamos, porém, 

vivendo “isolados do mundo”, como diz uma canção, ainda que apenas na subjetividade. 

  

Se pensarmos no que está à nossa volta, na América do Sul, então, mais ainda. Mesmo quando é bem 

informado, o brasileiro típico se mostra mais capaz de dar notícia do que ocorre na Europa e nos 

Estados Unidos da América do que em qualquer de nossos vizinhos. 

  

É pena, pois estar mais informados sobre o que acontece além das fronteiras pode ajudar muito a que 

nos entendamos como país. 

  

Marcos Coimbra. Olhando à nossa volta. In: 

Correio Braziliense, 23/9/2007 (com adaptações). 

  

Com relação às idéias e estruturas lingüísticas do texto acima, julgue o item a seguir. 

  

Depreende-se do desenvolvimento das idéias do texto que “mais ainda” intensifica a característica de 

os brasileiros viverem ―isolados do mundo‖. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 189: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2007 

Assunto:  

Costumamos olhar pouco para fora do Brasil quando tentamos compreender o que estamos vivendo. 

Faz muito que a distância entre os países desapareceu, no plano objetivo. Continuamos, porém, 

vivendo “isolados do mundo”, como diz uma canção, ainda que apenas na subjetividade. 

  

Se pensarmos no que está à nossa volta, na América do Sul, então, mais ainda. Mesmo quando é bem 

informado, o brasileiro típico se mostra mais capaz de dar notícia do que ocorre na Europa e nos 

Estados Unidos da América do que em qualquer de nossos vizinhos. 

  

É pena, pois estar mais informados sobre o que acontece além das fronteiras pode ajudar muito a que 

nos entendamos como país. 

  

Marcos Coimbra. Olhando à nossa volta. In: 

Correio Braziliense, 23/9/2007 (com adaptações). 

  

Com relação às idéias e estruturas lingüísticas do texto acima, julgue o item a seguir. 

  

A preposição de, em “do que”, introduz o segundo termo de uma comparação iniciada com “mais capaz 

de”. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 190: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2007 

Assunto:  

Costumamos olhar pouco para fora do Brasil quando tentamos compreender o que estamos vivendo. 

Faz muito que a distância entre os países desapareceu, no plano objetivo. Continuamos, porém, 

vivendo “isolados do mundo”, como diz uma canção, ainda que apenas na subjetividade. 
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Se pensarmos no que está à nossa volta, na América do Sul, então, mais ainda. Mesmo quando é bem 

informado, o brasileiro típico se mostra mais capaz de dar notícia do que ocorre na Europa e nos 

Estados Unidos da América do que em qualquer de nossos vizinhos. 

  

É pena, pois estar mais informados sobre o que acontece além das fronteiras pode ajudar muito a que 

nos entendamos como país. 

  

Marcos Coimbra. Olhando à nossa volta. In: 

Correio Braziliense, 23/9/2007 (com adaptações). 

  

Com relação às idéias e estruturas lingüísticas do texto acima, julgue o item a seguir. 

  

Preservam-se a coerência textual e a correção gramatical ao se empregar o artigo o em lugar de 

“como”. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 191: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2007 

Assunto:  

Não somos livres como acreditamos ser. Quando se entende isso, fica evidente que a maior parte 

dos nossos atos e pensamentos não é tão livre de condicionamentos como gostamos de acreditar. 

Nossa certeza de sermos livres, de fazermos tudo aquilo que queremos, e quando queremos, é quase 

sempre uma ilusão. Quase todos, na verdade, carregamos condicionamentos mais ou menos ocultos 

que, com freqüência, tornam difícil a manifestação de uma honestidade genuína, uma criatividade 

livre, uma intimidade simples e pura. É preciso sublinhar o fato de que todas as posições existenciais 

necessitam de pelo menos duas pessoas cujos papéis combinem entre si. O algoz, por exemplo, não 

pode continuar a sê-lo sem ao menos uma vítima. A vítima procurará seu salvador e este último, uma 

vítima para salvar. O condicionamento para o desempenho de um dos papéis é bastante sorrateiro e 

trabalha de forma invisível. 
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Planeta, set./2007 (com adaptações). 

  

Julgue o próximo item, a respeito das idéias e estruturas lingüísticas do texto acima. 

  

A expressão “a maior parte dos” poderia ser substituída por quase todos os, sem prejuízo da coerência 

ou da correção gramatical do texto, já que as duas expressões têm função significativa semelhante. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 192: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2007 

Assunto:  

Não somos livres como acreditamos ser. Quando se entende isso, fica evidente que a maior parte dos 

nossos atos e pensamentos não é tão livre de condicionamentos como gostamos de acreditar. Nossa 

certeza de sermos livres, de fazermos tudo aquilo que queremos, e quando queremos, é quase 

sempre uma ilusão. Quase todos, na verdade, carregamos condicionamentos mais ou menos ocultos 

que, com freqüência, tornam difícil a manifestação de uma honestidade genuína, uma criatividade 

livre, uma intimidade simples e pura. É preciso sublinhar o fato de que todas as posições existenciais 

necessitam de pelo menos duas pessoas cujos papéis combinem entre si. O algoz, por exemplo, não 

pode continuar a sê-lo sem ao menos uma vítima. A vítima procurará seu salvador e este último, uma 

vítima para salvar. O condicionamento para o desempenho de um dos papéis é bastante sorrateiro e 

trabalha de forma invisível. 

  

Planeta, set./2007 (com adaptações). 

  

Julgue o próximo item, a respeito das idéias e estruturas lingüísticas do texto acima. 

  

O período iniciado por “Quase todos” fundamenta ou justifica a afirmação imediatamente anterior, de 

que ser livre é “uma ilusão”; por isso, seria coerente e gramaticalmente correto assim iniciá-lo: Por que 

na verdade, quase todos carregamos. 

 Certo 
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 Errado 

 

 

 

Questão 193: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2007 

Não somos livres como acreditamos ser. Quando se entende isso, fica evidente que a maior parte dos 

nossos atos e pensamentos não é tão livre de condicionamentos como gostamos de acreditar. Nossa 

certeza de sermos livres, de fazermos tudo aquilo que queremos, e quando queremos, é quase sempre 

uma ilusão. Quase todos, na verdade, carregamos condicionamentos mais ou menos ocultos que, com 

freqüência, tornam difícil a manifestação de uma honestidade genuína, uma criatividade livre, uma 

intimidade simples e pura. É preciso sublinhar o fato de que todas as posições existenciais necessitam 

de pelo menos duas pessoas cujos papéis combinem entre si. O algoz, por exemplo, não pode continuar 

a sê-lo sem ao menos uma vítima. A vítima procurará seu salvador e este último, uma vítima para 

salvar. O condicionamento para o desempenho de um dos papéis é bastante sorrateiro e trabalha de 

forma invisível. 

  

Planeta, set./2007 (com adaptações). 

  

Julgue o próximo item, a respeito das idéias e estruturas lingüísticas do texto acima. 

  

A flexão da primeira pessoa do plural em “carregamos” enfatiza que o sujeito subentendido desse 

verbo é nós, utilizado nas orações anteriores, mas seria também coerente e gramaticalmente correto 

empregar a flexão na terceira pessoa: carregam. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 194: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2007 

Assunto:  

Não somos livres como acreditamos ser. Quando se entende isso, fica evidente que a maior parte dos 

nossos atos e pensamentos não é tão livre de condicionamentos como gostamos de acreditar. Nossa 

certeza de sermos livres, de fazermos tudo aquilo que queremos, e quando queremos, é quase sempre 

uma ilusão. Quase todos, na verdade, carregamos condicionamentos mais ou menos ocultos que, com 
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freqüência, tornam difícil a manifestação de uma honestidade genuína, uma criatividade livre, uma 

intimidade simples e pura. É preciso sublinhar o fato de que todas as posições existenciais necessitam 

de pelo menos duas pessoas cujos papéis combinem entre si. O algoz, por exemplo, não pode continuar 

a sê-lo sem ao menos uma vítima. A vítima procurará seu salvador e este último, uma vítima para 

salvar. O condicionamento para o desempenho de um dos papéis é bastante sorrateiro e trabalha de 

forma invisível. 

  

Planeta, set./2007 (com adaptações). 

  

Julgue o próximo item, a respeito das idéias e estruturas lingüísticas do texto acima. 

  

A inserção da preposição de imediatamente antes de “uma criatividade” e de “uma intimidade” 

preservaria a coerência e a correção gramatical do texto, explicitando haver mais de um complemento 

para “manifestação”. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 195: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2007 

Assunto:  

Não somos livres como acreditamos ser. Quando se entende isso, fica evidente que a maior parte dos 

nossos atos e pensamentos não é tão livre de condicionamentos como gostamos de acreditar. Nossa 

certeza de sermos livres, de fazermos tudo aquilo que queremos, e quando queremos, é quase sempre 

uma ilusão. Quase todos, na verdade, carregamos condicionamentos mais ou menos ocultos que, com 

freqüência, tornam difícil a manifestação de uma honestidade genuína, uma criatividade livre, uma 

intimidade simples e pura. É preciso sublinhar o fato de que todas as posições existenciais necessitam 

de pelo menos duas pessoas cujos papéis combinem entre si. O algoz, por exemplo, não pode continuar 

a sê-lo sem ao menos uma vítima. A vítima procurará seu salvador e este último, uma vítima para 

salvar. O condicionamento para o desempenho de um dos papéis é bastante sorrateiro e trabalha de 

forma invisível. 

  

Planeta, set./2007 (com adaptações). 
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 Julgue o próximo item, a respeito das idéias e estruturas lingüísticas do texto acima. 

 Em decorrência da organização das idéias no texto, admite-se a inserção do sinal de dois-pontos logo 

depois de “sublinhar” para ressaltar o que será sublinhado, sem prejuízo da coerência ou da correção 

gramatical. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 196: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2007 

Não somos livres como acreditamos ser. Quando se entende isso, fica evidente que a maior parte dos 

nossos atos e pensamentos não é tão livre de condicionamentos como gostamos de acreditar. Nossa 

certeza de sermos livres, de fazermos tudo aquilo que queremos, e quando queremos, é quase sempre 

uma ilusão. Quase todos, na verdade, carregamos condicionamentos mais ou menos ocultos que, com 

freqüência, tornam difícil a manifestação de uma honestidade genuína, uma criatividade livre, uma 

intimidade simples e pura. É preciso sublinhar o fato de que todas as posições existenciais necessitam 

de pelo menos duas pessoas cujos papéis combinem entre si. O algoz, por exemplo, não pode continuar 

a sê-lo sem ao menos uma vítima. A vítima procurará seu salvador e este último, uma vítima para 

salvar. O condicionamento para o desempenho de um dos papéis é bastante sorrateiro e trabalha de 

forma invisível. 

  

Planeta, set./2007 (com adaptações). 

  

Julgue o próximo item, a respeito das idéias e estruturas lingüísticas do texto acima. 

  

O pronome “cujos” atribui a “pessoas” a posse de uma característica que também pode ser expressa da 

seguinte maneira: com papéis que combinem entre si. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 197: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2007 

Assunto:  
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Não somos livres como acreditamos ser. Quando se entende isso, fica evidente que a maior parte dos 

nossos atos e pensamentos não é tão livre de condicionamentos como gostamos de acreditar. Nossa 

certeza de sermos livres, de fazermos tudo aquilo que queremos, e quando queremos, é quase sempre 

uma ilusão. Quase todos, na verdade, carregamos condicionamentos mais ou menos ocultos que, com 

freqüência, tornam difícil a manifestação de uma honestidade genuína, uma criatividade livre, uma 

intimidade simples e pura. É preciso sublinhar o fato de que todas as posições existenciais necessitam 

de pelo menos duas pessoas cujos papéis combinem entre si. O algoz, por exemplo, não pode continuar 

a sê-lo sem ao menos uma vítima. A vítima procurará seu salvador e este último, uma vítima para 

salvar. O condicionamento para o desempenho de um dos papéis é bastante sorrateiro e trabalha de 

forma invisível. 

  

Planeta, set./2007 (com adaptações). 

  

Julgue o próximo item, a respeito das idéias e estruturas lingüísticas do texto acima. 

  

O uso do futuro do presente em “procurará” sugere mais uma probabilidade ou suposição decorrente 

da situação do que uma realização em tempo posterior à fala. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 198: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2007 

Assunto:  

Há séculos os estudiosos tentam entender os motivos que levam algumas sociedades a evoluir mais 

rápido que outras. Só recentemente ficou patente que, além da liberdade, outros fatores intangíveis 

são essenciais ao desenvolvimento das nações. O principal deles é a capacidade de as sociedades 

criarem regras de conduta que, caso desrespeitadas, sejam implacavelmente seguidas de sanções. 

Veja, 5/9/2007 (com adaptações). 

  

Julgue o seguinte item, a respeito da organização das idéias no texto acima. 
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A ausência de sinal indicativo de crase em “a evoluir” indica que o fato de evoluir é considerado de 

maneira genérica e indeterminada; se a opção fosse pela determinação, com a presença de artigo 

definido, seria obrigatório o uso de crase. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 199: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2007 

Assunto:  

Há séculos os estudiosos tentam entender os motivos que levam algumas sociedades a evoluir mais 

rápido que outras. Só recentemente ficou patente que, além da liberdade, outros fatores intangíveis 

são essenciais ao desenvolvimento das nações. O principal deles é a capacidade de as sociedades 

criarem regras de conduta que, caso desrespeitadas, sejam implacavelmente seguidas de sanções. 

 Veja, 5/9/2007 (com adaptações). 

  

Julgue o seguinte item, a respeito da organização das idéias no texto acima. 

  

Ao expressar a relação de comparação como “mais rápido que outras”, e, não, como mais rápido do 

que outras, o autor do texto faz opção por um maior grau de formalidade, respeitando regra 

gramatical da norma culta que prescreve ser errado o emprego da preposição nesse contexto. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 200: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2007 

Assunto:  

Há séculos os estudiosos tentam entender os motivos que levam algumas sociedades a evoluir mais 

rápido que outras. Só recentemente ficou patente que, além da liberdade, outros fatores intangíveis 

são essenciais ao desenvolvimento das nações. O principal deles é a capacidade de as sociedades 

criarem regras de conduta que, caso desrespeitadas, sejam implacavelmente seguidas de sanções. 
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Veja, 5/9/2007 (com adaptações). 

  

Julgue o seguinte item, a respeito da organização das idéias no texto acima. 

  

Depreende-se da argumentação do texto que “liberdade” é um dos fatores tomados como “essenciais 

ao desenvolvimento das nações”. 

 Certo 

 Errado 
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Gabarito/Português 

*Se não encontrar a resposta de alguma, vá ao final deste gabarito. 

 

1) Errado  2) Errado  3) Certo  4) Errado  5) Errado 

 6) Certo  7) Errado 8) Errado  9) Certo  10) Errado  

11) Errado  12) Certo  13) Certo  14) Certo 15) Errado 

 16) Certo  17) Certo  18) Errado  19) Errado  20) Errado 

 21) Errado 22) Certo  23) Certo  24) Certo  25) Errado  

26) Certo  27) Errado  28) Errado 29) Errado  30) Certo 

 31) Certo  32) Errado  33) Errado  34) Errado  35) Errado 

36) Errado  37) Certo  38) Errado  39) Certo  40) Certo  

41) Errado  42) Errado 43) Errado  44) Certo  45) Errado  

46) Errado  47) Certo  48) Certo  49) Certo 50) Errado  

51) Errado  52) Errado  53) Errado  54) Errado  55) Errado 

56) Certo 57) Errado  58) Certo  59) Certo  60) Errado  

61) Certo  62) Certo  63) Errado 64) Errado  65) Errado 

 66) Errado  67) Certo  68) Certo  69) Certo  70) Errado 

71) Certo  72) Certo  73) Errado  74) Certo  75) Errado 

 76) Errado  77) Certo 78) Errado  79) Certo  80) Certo  

81) Certo  82) Certo  83) Certo  84) Errado 85) Certo  

86) Certo  87) Errado  88) Errado  89) Errado  90) Errado 

91) Certo 92) Certo 93) Certo 94) Errado 95) Errado 

96) Certo 97) Certo  98) Errado 99) Errado 100) Certo 

101) Certo 102) Certo 103) Errado 104) Errado  106) Certo 

107) Errado 108) Certo 109) Certo 110) Errado 111) Errado  

112) Certo 113) Certo 114) Errado 115) Certo 116) Errado 

117) Errado 118) Certo  119) Errado 120) B  121) C  

122) B  123) D 124) E  125) D  126) A 

127) E  128) Anulada  129) D  130) A  131) C 

132) E 133) A 134) D  135) C  136) C  

137) A  138) B  139) C  140) B 141) Certo  
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142) Errado  143) Certo 144) Certo 145) Certo 146) Errado 

147) Certo 148) Errado 149) Certo 150) Errado  151) Errado 

152) Certo 153) Certo 154) Errado 155) Certo 156) Certo 

157) Errado 158) Certo  159) Certo 160) Certo  161) Errado 

162) Certo  163) Certo  164) Certo  165) Errado  166) Errado  

167) Errado  168) Certo 169) Certo  170) Errado  171) Certo  

172) Errado  173) Certo  174) Certo  175) Certo 176) Errado 

177) Certo 178) Errado 179) Certo 180) Certo 181) Certo 

182) Errado 183) Certo  184) Certo  185) Certo  186) Certo  

187) Errado  188) Certo  189) Errado 190) Errado  191) Errado  

192) Errado  193) Certo  194) Certo  195) Errado  196) Certo 

197) Certo  198) Errado  199) Errado  200) Certo 105) Certo 
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2. Raciocínio Lógico 

 

Questão 1: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação/2013 

Assunto: Conectivos. Representação simbólica de proposições. Diferença entre proposições 

simples e compostas 

Ao comentar sobre as razões da dor na região lombar que seu paciente sentia, o médico fez as 

seguintes afirmativas. 

 

P1 : Além de ser suportado pela estrutura óssea da coluna, seu peso é suportado também por sua 

estrutura muscular. 

 

P2 : Se você estiver com sua estrutura muscular fraca ou com sobrepeso, estará com sobrecarga na 

estrutura óssea da coluna. 

 

P3 : Se você estiver com sobrecarga na estrutura óssea da coluna, sentirá dores na região lombar. 

 

P4 : Se você praticar exercícios físicos regularmente, sua estrutura muscular não estará fraca. 

 

P5 : Se você tiver uma dieta balanceada, não estará com sobrepeso. 

 

Tendo como referência a situação acima apresentada, julgue o item seguinte, considerando apenas 

seus aspectos lógicos. 

 

A proposição P1 pode ser corretamente representada pela forma simbólica P∧∧Q, em que P e Q são 

proposições convenientemente escolhidas e o símbolo ∧∧ representa o conectivo lógico 

denominado conjunção. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 2: CESPE - TJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação/2013 

Assunto: Conectivos. Representação simbólica de proposições. Diferença entre proposições 

simples e compostas 

Considere as seguintes definições de conjuntos, feitas a partir de um conjunto de empresas, E, não 

vazio.  

X = conjunto das empresas de E tais que “se a empresa não entrega o que promete, algum de seus 

clientes estará insatisfeito”; 

 

A = conjunto das empresas de E tais que “a empresa não entrega o que promete”; 

 

B = conjunto das empresas de E tais que “algum cliente da empresa está insatisfeito”. 

 

Tendo como referência esses conjuntos, julgue o item seguinte. 

 

A negação da proposição “A empresa não entrega o que promete” é “A empresa entrega o que não 

promete”. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 3: CESPE - TJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação/2013 

Assunto: Conectivos. Representação simbólica de proposições. Diferença entre proposições 

simples e compostas 

Ao noticiar que o presidente do país X teria vetado um projeto de lei, um jornalista fez a seguinte 

afirmação. Se o presidente não tivesse vetado o projeto, o motorista que foi pego dirigindo veículo 

de categoria diferente daquela para a qual estava habilitado teria cometido infração gravíssima, 

punida com multa e apreensão do veículo, mas continuaria com a sua habilitação. 

 

Em face dessa afirmação, que deve ser considerada como proposição A, considere, ainda, as 

proposições P, Q e R, a seguir. 
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P: O presidente não vetou o projeto. 

 

Q: O motorista que foi pego dirigindo veículo de categoria diferente daquela para a qual é 

habilitado cometeu infração gravíssima, punida com multa e apreensão do veículo. 

 

R: O motorista que foi pego dirigindo veículo de categoria diferente daquela para a qual é habilitado 

continuou com sua habilitação. 

 

Limitando-se aos aspectos lógicos inerentes às proposições acima apresentadas, julgue o item 

seguinte. 

 

A negação da proposição “O motorista foi pego dirigindo veículo de categoria diferente daquela 

para a qual está habilitado” é “O motorista não foi pego dirigindo veículo de categoria igual àquela 

para a qual não está habilitado”. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 4: CESPE - TJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação/2013 

Assunto: Conectivos. Representação simbólica de proposições. Diferença entre proposições 

simples e compostas 

Ao noticiar que o presidente do país X teria vetado um projeto de lei, um jornalista fez a seguinte 

afirmação. Se o presidente não tivesse vetado o projeto, o motorista que foi pego dirigindo veículo 

de categoria diferente daquela para a qual estava habilitado teria cometido infração gravíssima, 

punida com multa e apreensão do veículo, mas continuaria com a sua habilitação. 

 

Em face dessa afirmação, que deve ser considerada como proposição A, considere, ainda, as 

proposições P, Q e R, a seguir. 

 

P: O presidente não vetou o projeto. 
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Q: O motorista que foi pego dirigindo veículo de categoria diferente daquela para a qual é 

habilitado cometeu infração gravíssima, punida com multa e apreensão do veículo. 

 

R: O motorista que foi pego dirigindo veículo de categoria diferente daquela para a qual é habilitado 

continuou com sua habilitação. 

 

Limitando-se aos aspectos lógicos inerentes às proposições acima apresentadas, julgue o item 

seguinte. 

A proposição A estará corretamente simbolizada por P→Q∧RP→Q∧R, em que os símbolos “→→” 

e “∧∧” representam, respectivamente, os conectivos lógicos denominados condicional e conjunção. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 5: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação/2013 

Assunto: Tabela verdade das proposições compostas 

Ao comentar sobre as razões da dor na região lombar que seu paciente sentia, o médico fez as 

seguintes afirmativas. 

 

P1 : Além de ser suportado pela estrutura óssea da coluna, seu peso é suportado também por sua 

estrutura muscular. 

 

P2 : Se você estiver com sua estrutura muscular fraca ou com sobrepeso, estará com sobrecarga na 

estrutura óssea da coluna. 

 

P3 : Se você estiver com sobrecarga na estrutura óssea da coluna, sentirá dores na região lombar. 

 

P4 : Se você praticar exercícios físicos regularmente, sua estrutura muscular não estará fraca. 
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P5 : Se você tiver uma dieta balanceada, não estará com sobrepeso. 

 

Tendo como referência a situação acima apresentada, julgue o item seguinte, considerando apenas 

seus aspectos lógicos. 

 

Se a proposição “Você está com sua estrutura muscular fraca” for verdadeira e as proposições 

“Você está com sobrepeso” e “Você está com sobrecarga na estrutura óssea da coluna” forem 

falsas, então a proposição P2 será verdadeira. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 6: CESPE - TJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação/2013 

Assunto: Tabela verdade das proposições compostas 

Considere as seguintes definições de conjuntos, feitas a partir de um conjunto de empresas, E, não 

vazio. 

  

X = conjunto das empresas de E tais que “se a empresa não entrega o que promete, algum de seus 

clientes estará insatisfeito”; 

 

A = conjunto das empresas de E tais que “a empresa não entrega o que promete”; 

 

B = conjunto das empresas de E tais que “algum cliente da empresa está insatisfeito”. 

 

Tendo como referência esses conjuntos, julgue o item seguinte. 

 

Se X = E, então todas as empresas de E não entregam o que prometem. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 7: CESPE - TJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação/2013 

Assunto: Tabela verdade das proposições compostas 

Ao noticiar que o presidente do país X teria vetado um projeto de lei, um jornalista fez a seguinte 

afirmação. Se o presidente não tivesse vetado o projeto, o motorista que foi pego dirigindo veículo 

de categoria diferente daquela para a qual estava habilitado teria cometido infração gravíssima, 

punida com multa e apreensão do veículo, mas continuaria com a sua habilitação. 

 

Em face dessa afirmação, que deve ser considerada como proposição A, considere, ainda, as 

proposições P, Q e R, a seguir. 

 

P: O presidente não vetou o projeto. 

 

Q: O motorista que foi pego dirigindo veículo de categoria diferente daquela para a qual é 

habilitado cometeu infração gravíssima, punida com multa e apreensão do veículo. 

 

R: O motorista que foi pego dirigindo veículo de categoria diferente daquela para a qual é habilitado 

continuou com sua habilitação. 

 

Limitando-se aos aspectos lógicos inerentes às proposições acima apresentadas, julgue o item 

seguinte. 

 

A veracidade da proposição A permite concluir que o motorista que não continua com sua 

habilitação foi pego dirigindo veículo de categoria diferente daquela para a qual está habilitado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 8: CESPE - TJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação/2013 

Assunto: Tabela verdade das proposições compostas 
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Ao noticiar que o presidente do país X teria vetado um projeto de lei, um jornalista fez a seguinte 

afirmação. Se o presidente não tivesse vetado o projeto, o motorista que foi pego dirigindo veículo 

de categoria diferente daquela para a qual estava habilitado teria cometido infração gravíssima, 

punida com multa e apreensão do veículo, mas continuaria com a sua habilitação. 

 

Em face dessa afirmação, que deve ser considerada como proposição A, considere, ainda, as 

proposições P, Q e R, a seguir. 

 

P: O presidente não vetou o projeto. 

 

Q: O motorista que foi pego dirigindo veículo de categoria diferente daquela para a qual é 

habilitado cometeu infração gravíssima, punida com multa e apreensão do veículo. 

 

R: O motorista que foi pego dirigindo veículo de categoria diferente daquela para a qual é habilitado 

continuou com sua habilitação. 

 

Limitando-se aos aspectos lógicos inerentes às proposições acima apresentadas, julgue o item 

seguinte. 

Caso sejam verdadeiras as proposições P e Q, a afirmação A será também verdadeira 

independentemente do valor lógico da proposição R. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 9: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Tabela verdade das proposições compostas 

Considerando a proposição P: “Se estiver sob pressão dos corruptores ou diante de uma 

oportunidade com baixo risco de ser punido, aquele funcionário público será leniente com a fraude 

ou dela participará”, julgue o item seguinte relativo à lógica sentencial. 
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Se a proposição “Aquele funcionário público está diante de uma oportunidade com baixo risco de 

ser punido e participará da fraude” for verdadeira, então a proposição P também será verdadeira. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 10: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Tabela verdade das proposições compostas 

Considerando a proposição P: “Se estiver sob pressão dos corruptores ou diante de uma 

oportunidade com baixo risco de ser punido, aquele funcionário público será leniente com a fraude 

ou dela participará”, julgue o item seguinte relativo à lógica sentencial. 

  

A tabela-verdade da proposição P contém mais de 10 linhas. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 11: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação/2013 

Assunto: Equivalências lógicas 

Ao comentar sobre as razões da dor na região lombar que seu paciente sentia, o médico fez as 

seguintes afirmativas. 

 

P1 : Além de ser suportado pela estrutura óssea da coluna, seu peso é suportado também por sua 

estrutura muscular. 

P2 : Se você estiver com sua estrutura muscular fraca ou com sobrepeso, estará com sobrecarga na 

estrutura óssea da coluna. 

P3 : Se você estiver com sobrecarga na estrutura óssea da coluna, sentirá dores na região lombar. 

P4 : Se você praticar exercícios físicos regularmente, sua estrutura muscular não estará fraca. 

P5 : Se você tiver uma dieta balanceada, não estará com sobrepeso. 
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Tendo como referência a situação acima apresentada, julgue o item seguinte, considerando apenas 

seus aspectos lógicos. 

 

A negação da proposição P2 é equivalente à proposição “Você não está com sua estrutura muscular 

fraca nem com sobrepeso, mas está com sobrecarga na estrutura óssea da coluna”. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 12: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação/2013 

Assunto: Equivalências lógicas 

Ao comentar sobre as razões da dor na região lombar que seu paciente sentia, o médico fez as 

seguintes afirmativas. 

 

P1 : Além de ser suportado pela estrutura óssea da coluna, seu peso é suportado também por sua 

estrutura muscular. 

 

P2 : Se você estiver com sua estrutura muscular fraca ou com sobrepeso, estará com sobrecarga na 

estrutura óssea da coluna. 

 

P3 : Se você estiver com sobrecarga na estrutura óssea da coluna, sentirá dores na região lombar. 

 

P4 : Se você praticar exercícios físicos regularmente, sua estrutura muscular não estará fraca. 

 

P5 : Se você tiver uma dieta balanceada, não estará com sobrepeso. 

 

Tendo como referência a situação acima apresentada, julgue o item seguinte, considerando apenas 

seus aspectos lógicos. 

 

Se todas as afirmações feitas pelo médico forem verdadeiras, também será verdadeira a afirmação 
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“Se você não sentisse dor na região lombar, então não estaria com sobrecarga na estrutura óssea 

da coluna”. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 13: CESPE - TJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação/2013 

Assunto: Equivalências lógicas 

Ao noticiar que o presidente do país X teria vetado um projeto de lei, um jornalista fez a seguinte 

afirmação. Se o presidente não tivesse vetado o projeto, o motorista que foi pego dirigindo veículo 

de categoria diferente daquela para a qual estava habilitado teria cometido infração gravíssima, 

punida com multa e apreensão do veículo, mas continuaria com a sua habilitação. 

 

Em face dessa afirmação, que deve ser considerada como proposição A, considere, ainda, as 

proposições P, Q e R, a seguir. 

 

P: O presidente não vetou o projeto. 

 

Q: O motorista que foi pego dirigindo veículo de categoria diferente daquela para a qual é 

habilitado cometeu infração gravíssima, punida com multa e apreensão do veículo. 

 

R: O motorista que foi pego dirigindo veículo de categoria diferente daquela para a qual é habilitado 

continuou com sua habilitação. 

 

Limitando-se aos aspectos lógicos inerentes às proposições acima apresentadas, julgue o item 

seguinte. 

A proposição A é logicamente equivalente à seguinte proposição: O motorista que foi pego dirigindo 

veículo de categoria diferente daquela para a qual está habilitado não cometeu infração gravíssima, 

punida com multa e apreensão do veículo, ou não continua com sua habilitação, pois o presidente 

vetou o projeto. 
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 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 14: CESPE - TJ TRT17/TRT 17/Administrativa/2013 

Assunto: Equivalências lógicas 

Considerando a proposição P: “Se nesse jogo não há juiz, não há jogada fora da lei”, julgue o item 

seguinte, acerca da lógica sentencial. 

 

A negação da proposição P pode ser expressa por “Se nesse jogo há juiz, então há jogada fora da 

lei”. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 15: CESPE - TJ TRT17/TRT 17/Administrativa/2013 

Assunto: Equivalências lógicas 

Considerando a proposição P: “Se nesse jogo não há juiz, não há jogada fora da lei”, julgue o item 

seguinte, acerca da lógica sentencial. 

  

A proposição P é equivalente a “Se há jogada fora da lei, então nesse jogo há juiz”. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 16: CESPE - TJ TRT17/TRT 17/Administrativa/2013 

Assunto: Equivalências lógicas 

Considerando a proposição P: “Se nesse jogo não há juiz, não há jogada fora da lei”, julgue o item 

seguinte, acerca da lógica sentencial. 
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A proposição P é equivalente a “Nesse jogo há juiz ou não há jogada fora da lei”. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 17: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Equivalências lógicas 

Considerando a proposição P: “Se estiver sob pressão dos corruptores ou diante de uma 

oportunidade com baixo risco de ser punido, aquele funcionário público será leniente com a fraude 

ou dela participará”, julgue o item seguinte relativo à lógica sentencial. 

 

A proposição P é equivalente a “Se aquele funcionário público foi leniente com a fraude ou dela 

participou, então esteve sob pressão dos corruptores ou diante de uma oportunidade com baixo 

risco de ser punido”. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 18: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Equivalências lógicas 

Considerando a proposição P: “Se estiver sob pressão dos corruptores ou diante de uma 

oportunidade com baixo risco de ser punido, aquele funcionário público será leniente com a fraude 

ou dela participará”, julgue o item seguinte relativo à lógica sentencial. 

  

A negação da proposição “Aquele funcionário público será leniente com a fraude ou dela 

participará” pode ser  expressa por “Aquele funcionário público não será leniente com a fraude nem 

dela participará”. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 19: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação/2013 

Assunto: Argumentos - métodos decorrentes da tabela verdade 

Ao comentar sobre as razões da dor na região lombar que seu paciente sentia, o médico fez as 

seguintes afirmativas. 

 

P1 : Além de ser suportado pela estrutura óssea da coluna, seu peso é suportado também por sua 

estrutura muscular. 

 

P2 : Se você estiver com sua estrutura muscular fraca ou com sobrepeso, estará com sobrecarga na 

estrutura óssea da coluna. 

 

P3 : Se você estiver com sobrecarga na estrutura óssea da coluna, sentirá dores na região lombar. 

 

P4 : Se você praticar exercícios físicos regularmente, sua estrutura muscular não estará fraca. 

 

P5 : Se você tiver uma dieta balanceada, não estará com sobrepeso. 

 

Tendo como referência a situação acima apresentada, julgue o item seguinte, considerando apenas 

seus aspectos lógicos. 

 

Será válido o argumento em que as premissas sejam as proposições P2 , P3 , P4 e P5 e a conclusão 

seja a proposição “Se você praticar exercícios físicos regularmente e tiver uma dieta balanceada, 

não sentirá dores na região lombar”. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 20: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação/2013 

Assunto: Argumentos - métodos decorrentes da tabela verdade 

Ao comentar sobre as razões da dor na região lombar que seu paciente sentia, o médico fez as 

seguintes afirmativas. 
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P1 : Além de ser suportado pela estrutura óssea da coluna, seu peso é suportado também por sua 

estrutura muscular. 

 

P2 : Se você estiver com sua estrutura muscular fraca ou com sobrepeso, estará com sobrecarga na 

estrutura óssea da coluna. 

 

P3 : Se você estiver com sobrecarga na estrutura óssea da coluna, sentirá dores na região lombar. 

 

P4 : Se você praticar exercícios físicos regularmente, sua estrutura muscular não estará fraca. 

 

P5 : Se você tiver uma dieta balanceada, não estará com sobrepeso. 

 

Tendo como referência a situação acima apresentada, julgue o item seguinte, considerando apenas 

seus aspectos lógicos. 

 

De acordo com as informações apresentadas, estar com a estrutura muscular fraca ou com 

sobrepeso é condição suficiente para o paciente sentir dores na região lombar. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 21: CESPE - TJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação/2013 

Assunto: Lógica de primeira ordem 

Considere as seguintes definições de conjuntos, feitas a partir de um conjunto de empresas, E, não 

vazio.  

X = conjunto das empresas de E tais que “se a empresa não entrega o que promete, algum de seus 

clientes estará insatisfeito”; 

A = conjunto das empresas de E tais que “a empresa não entrega o que promete”; 

B = conjunto das empresas de E tais que “algum cliente da empresa está insatisfeito”. 

Tendo como referência esses conjuntos, julgue o item seguinte. 
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Se A⊂BA⊂B, então X = E. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 22: CESPE - TJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação/2013 

Assunto: Princípio da casa dos pombos 

Considerando que, dos 10 postos de combustíveis de determinada cidade, exatamente dois deles 

cometam a infração de vender gasolina adulterada, e que sejam escolhidos ao acaso alguns desses 

postos para serem fiscalizados, julgue o item seguinte. 

 

Cinco é a menor quantidade de postos que devem ser escolhidos para serem fiscalizados de modo 

que, com certeza, um deles seja infrator. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 23: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação/2013 

Assunto: Outros exercícios de lógica 

Em um jogo para dois jogadores constituído por uma pilha de 1.000 palitos, cada jogador retira da 

pilha, alternadamente e sem reposição, uma quantidade de palitos, a qual pode consistir em 1 

palito, 2 palitos, 3 palitos, 4 palitos ou 5 palitos. Nesse jogo, ganha o jogador que retirar o último 

palito da pilha. 

 

Acerca do jogo acima descrito, julgue o item que se segue. 

 

Considere que o jogador que iniciou o jogo tenha estabelecido a seguinte estratégia: na jogada 

inicial, ele retirará 4 palitos e, nas jogadas seguintes, ele retirará, a cada jogada, uma quantidade 

de palitos que, somada à quantidade de palitos que o outro jogador acabou de retirar, seja igual a 
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5 ou a 10 palitos. Em face dessa situação, é correto afirmar que o jogador que iniciou o jogo terá 

assegurada a sua vitória. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 24: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2007 

Assunto:  

No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. 

  

O piso de uma sala deve ser revestido com peças de cerâmica em forma de triângulos retângulos 

isósceles cuja hipotenusa mede 162–√162 cm. Calculou-se que seriam necessárias pelo menos 

3.000 peças para cobrir todo o piso. 

  

Nessa situação, conclui-se que a área desse piso é superior a 38 m2. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 25: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2007 

Assunto:  

No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. 

  

Os tribunais utilizam códigos em seus sistemas internos e, usualmente, os processos protocolados 

nesses órgãos seguem uma codificação única formada por 6 campos. O terceiro desses campos, 

identificado como código da vara jurídica correspondente à região geográfica, é constituído por 3 

algarismos com valores, cada um, entre 0 e 9. 

  

Supondo-se que, nesses códigos, os três algarismos não sejam todos iguais, conclui-se que podem 

ser criados, no máximo, 90 códigos distintos para identificar as varas jurídicas. 
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 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 26: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2007 

Assunto:  

No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. 

  

Um órgão especial de um tribunal é composto por 15 desembargadores. Excetuando-se o 

presidente, o vice-presidente e o corregedor, os demais membros desse órgão especial podem 

integrar turmas, cada uma delas constituída de 5 membros, cuja função é julgar os processos. 

 

Nesse caso, o número de turmas distintas que podem ser formadas é superior a 104. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 27: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2007 

Assunto:  

No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. 

  

De 100 processos guardados em um armário, verificou-se que 10 correspondiam a processos com 

sentenças anuladas, 20 estavam solucionados sem mérito e 30 estavam pendentes, aguardando a 

decisão de juiz, mas dentro do prazo vigente. 

  

Nessa situação, a probabilidade de se retirar desse armário um processo que esteja com sentença 

anulada, ou que seja um processo solucionado sem mérito, ou que seja um processo pendente, 

aguardando a decisão de juiz, mas dentro do prazo vigente, é igual a  3535. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 28: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2007 

Assunto:  

Em um tribunal, tramitam três diferentes processos, respectivamente, em nome de Clóvis, Sílvia e 

Laerte. Em dias distintos da semana, cada uma dessas pessoas procurou, no tribunal, informações 

acerca do andamento do processo que lhe diz respeito. Na tabela a seguir estão marcadas com V 

células cujas informações da linha e da coluna correspondentes e referentes a esses três processos 

sejam verdadeiras. Por exemplo, Sílvia foi procurar informação a respeito do processo de sua 

licença, e a informação sobre o processo de demissão foi solicitada na quinta-feira. Uma célula é 

marcada com F quando a informação da linha e da coluna correspondente é falsa, isto é, quando o 

fato correspondente não ocorreu. 

  

Observe que o processo em nome de Laerte não se refere a contratação e que Sílvia não procurou 

o tribunal na quarta-feira. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Clóvis     F       

Sílvia F F V   F   

Laerte   F F       

terça-feira F     

  quarta-feira F     

quinta-feira V F F 

  

Com base nessas instruções e nas células já preenchidas, é possível preencher logicamente toda a 

tabela. 

  

Após esse procedimento, julgue o item a seguir. 
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O processo em nome de Laerte refere-se a demissão e ele foi ao tribunal na quinta-feira. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 29: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2007 

Assunto:  

Em um tribunal, tramitam três diferentes processos, respectivamente, em nome de Clóvis, Sílvia e 

Laerte. Em dias distintos da semana, cada uma dessas pessoas procurou, no tribunal, informações 

acerca do andamento do processo que lhe diz respeito. Na tabela a seguir estão marcadas com V 

células cujas informações da linha e da coluna correspondentes e referentes a esses três processos 

sejam verdadeiras. Por exemplo, Sílvia foi procurar informação a respeito do processo de sua 

licença, e a informação sobre o processo de demissão foi solicitada na quinta-feira. Uma célula é 

marcada com F quando a informação da linha e da coluna correspondente é falsa, isto é, quando o 

fato correspondente não ocorreu. 

  

Observe que o processo em nome de Laerte não se refere a contratação e que Sílvia não procurou 

o tribunal na quarta-feira. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Clóvis     F       

Sílvia F F V   F   

Laerte   F F       

terça-feira F     

  quarta-feira F     

quinta-feira V F F 
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Com base nessas instruções e nas células já preenchidas, é possível preencher logicamente toda a 

tabela. 

  

Após esse procedimento, julgue o item a seguir. 

  

É verdadeira a proposição “Se Sílvia não tem processo de contratação, então o processo de licença 

foi procurado na quarta-feira”. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 30: CESPE - TJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2007 

Assunto:  

Circuitos lógicos são estruturas que podem ser exibidas por meio de diagramas constituídos de 

componentes denominados portas lógicas. Um circuito lógico recebe um ou mais de um valor lógico 

na entrada e produz exatamente um valor lógico na saída. Esses valores lógicos são representados 

por 0 ou 1. As portas lógicas OU e N (não) são definidas pelos diagramas abaixo. 

  

 

  

Nesses diagramas, A e B representam os valores lógicos de entrada e S, o valor lógico da saída. Em 

OU, o valor de S é 0 quando A e B são ambos 0, caso contrário, é 1. Em N, o valor de S é 0 quando 

A for 1, e é 1 quando A for 0. 

  

Considere o seguinte diagrama de circuito lógico. 
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Com base nas definições apresentadas e no circuito ilustrado acima, julgue o item subseqüente. 

  

Considere-se que A tenha valor lógico 1 e B tenha valor lógico 0. Nesse caso, o valor lógico de S 

será 0. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 31: CESPE - TJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2007 

Assunto:  

Circuitos lógicos são estruturas que podem ser exibidas por meio de diagramas constituídos de 

componentes denominados portas lógicas. Um circuito lógico recebe um ou mais de um valor lógico 

na entrada e produz exatamente um valor lógico na saída. Esses valores lógicos são representados 

por 0 ou 1. As portas lógicas OU e N (não) são definidas pelos diagramas abaixo. 

  

 

  

Nesses diagramas, A e B representam os valores lógicos de entrada e S, o valor lógico da saída. Em 

OU, o valor de S é 0 quando A e B são ambos 0, caso contrário, é 1. Em N, o valor de S é 0 quando 

A for 1, e é 1 quando A for 0. 

  

Considere o seguinte diagrama de circuito lógico. 

  

 

  

Com base nas definições apresentadas e no circuito ilustrado acima, julgue o item subseqüente. 
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A saída no ponto Q terá valor lógico 1 quando A tiver valor lógico 0 e B tiver valor lógico 1. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 32: CESPE - TJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2007 

Assunto:  

Considerando que uma argumentação é correta quando, partindo-se de proposições 

presumidamente verdadeiras, se chega a conclusões também verdadeiras, julgue o próximo item. 

  

Suponha-se que as seguintes proposições sejam verdadeiras. 

 

I   Todo brasileiro é artista. 

II   Joaquim é um artista. 

 

Nessa situação, se a conclusão for “Joaquim é brasileiro”, então a argumentação é correta. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 33: CESPE - TJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2007 

Assunto:  

No item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, 

acerca de contagens. 

  

Em um tribunal, os julgamentos dos processos são feitos em comissões compostas por 3 

desembargadores de uma turma de 5 desembargadores. 
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Nessa situação, a quantidade de maneiras diferentes de se constituírem essas comissões é superior 

a 12. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 34: CESPE - TJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2007 

No item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, 

acerca de contagens. 

  

Em um tribunal, os códigos que identificam as varas podem ter 1, 2 ou 3 algarismos de 0 a 9. 

Nenhuma vara tem código 0 e nenhuma vara tem código que começa com 0. 

 

Nessa situação, a quantidade possível de códigos de varas é inferior a 1.100. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 35: CESPE - TJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2007 

No que se refere a contagens, julgue o seguinte item. 

  

Considere-se que, das 82 varas do trabalho relacionadas no sítio do TRT da 9.ª Região, 20 ficam 

em Curitiba, 6 em Londrina e 2 em Jacarezinho. Considere-se, ainda, que, para o presente 

concurso, haja vagas em todas as varas, e um candidato aprovado tenha igual chance de ser 

alocado em qualquer uma delas. 

  

Nessas condições, a probabilidade de um candidato aprovado no concurso ser alocado em uma das 

varas de Curitiba, ou de Londrina, ou de Jacarezinho é superior a  1313. 

 Certo 

 Errado 
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Gabarito/Raciocínio Lógico 

1) A 2) B  3) Certo  4) Errado  5) Errado 

 6) Errado  7) Certo 8) Certo  9) Certo  10) Errado 

 11) Errado  12) Certo  13) D  14) Certo 15) Certo  

16) Certo  17) Errado  18) Errado  19) Errado  20) Certo  

21) Certo 22) Certo  23) Certo  24) Errado  25) Errado 

 26) Errado  27) Certo  28) D 29) C  30) Errado 

 31) Certo 32) Certo  33) Errado  34) Errado  35) Certo 

36) Errado  37) Certo  38) Certo  39) Certo  40) Errado 

 41) Errado  42) Errado 43) Certo  44) Certo 45) Certo 

46) Errado 47) Certo  48) E  49) B 50) E 

51) D 52) Errado  53) Errado  54) Errado  55) Errado 

56) A 57) Certo  58) Errado  59) Certo  60) Errado  

61) Errado  62) Errado 63) Errado 64) Errado  65) Certo 

66) Certo 67) Certo  68) Errado  69) Errado  70) D 

71) Certo  72) Errado  73) E  74) C  75) Certo 

76) Certo  77) Errado 78) Errado  79) Certo  80) Certo  

81) Certo  82) B 83) Errado  84) Certo 85) Errado 

 86) C 87) Certo  88) Errado  89) Errado  90) Certo 

 91) Certo 92) Errado  93) Errado  94) Certo  95) Errado 

 96) Errado     
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3. Constitucional 

 

Questão 1: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Conceito, estrutura, supremacia e classificação das Constituições 

Acerca do conceito de Constituição, da classificação das Constituições, da classificação das normas 

constitucionais e dos princípios estabelecidos na Constituição Federal de 1988 (CF), assinale a opção 

correta. 

 a)  Normas constitucionais de eficácia plena são autoaplicáveis ou autoexecutáveis, como, por 

exemplo, as normas que estabelecem o mandado de segurança, o habeas corpus, o mandado de 

injunção e o habeas data. 

 b)  Quanto à estabilidade, a CF classifica-se como super-rígida, porque, em regra, pode ser 

alterada por processo legislativo ordinário diferenciado, sendo, excepcionalmente, imutável em alguns 

pontos (cláusulas pétreas). 

 c)  A repristinação ocorre quando uma norma infraconstitucional revogada pela anterior ordem 

jurídica é restaurada tacitamente pela nova ordem constitucional. 

 d)  A CF, compreendida como norma jurídica fundamental e suprema, foi originalmente concebida 

como um manifesto político com fins essencialmente assistencialistas, tendo a atuação do constituinte 

derivado positivado direitos políticos e princípios de participação democrática no texto constitucional. 

 e)  Decorrem do princípio da supremacia das normas constitucionais tanto a exigência de que os 

estados-membros se organizam obedecendo ao modelo adotado pela União quanto a de que as 

unidades federativas estruturem seus governos de acordo com o princípio da separação de poderes. 

 

 

 

Questão 2: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Eficácia das Normas Constitucionais 

No que concerne à aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item seguinte. 

 

As normas constitucionais de eficácia limitada, embora, para produzirem todos os seus efeitos, 
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demandem lei integrativa, têm o poder de vincular o legislador ordinário, podendo servir como 

parâmetro para o controle de constitucionalidade. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 3: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Poder Constituinte 

Em determinado país, como resultado de uma revolução popular, os revolucionários assumiram o 

poder e declararam revogada a Constituição então em vigor. Esse mesmo grupo estabeleceu uma nova 

ordem constitucional consistente em norma fundamental elaborada por grupo de juristas escolhido 

pelo líder dos revolucionários. 

 

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

 

A nova Constituição desse país não pode ser considerada uma legítima manifestação do poder 

constituinte originário, visto que sua outorga foi feita sem observância a nenhum procedimento de 

aprovação predeterminado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 4: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Poder Constituinte 

No item a seguir é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. 

 

Em um país da América do Sul, foi eleita pelo voto direto uma Assembléia Nacional Constituinte 

(ANC), com o objetivo de elaborar um novo texto constitucional. Nessa situação, a ANC é dotada de 

poder constituinte decorrente, pois esse poder decorre da delegação popular. 
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 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 5: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Poder Constituinte 

Acerca do poder constituinte e dos princípios fundamentais da CF, assinale a opção correta. 

 a)  Nas relações internacionais, o Brasil rege-se, entre outros princípios, pela soberania, pela 

dignidade da pessoa humana e pelo pluralismo político. 

 b)  O preâmbulo da CF constitui vetor interpretativo para a compreensão do significado de suas 

prescrições normativas, de modo que também tem natureza normativa e obrigatória. 

 c)  O titular do poder constituinte é aquele que, em nome do povo, promove a instituição de um 

novo regime constitucional ou promove a sua alteração. 

 d)  Embora seja, em regra, ilimitado, o poder constituinte originário pode sofrer limitações em 

decorrência de ordem supranacional, sendo inadmissível, por exemplo, uma nova Constituição que 

desrespeite as normas internacionais de direitos humanos. 

 e)  O poder constituinte derivado reformador efetiva-se por emenda constitucional, de acordo 

com os procedimentos e limitações previstos na CF, sendo passível de controle de constitucionalidade 

pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 

 

 

 

Questão 6: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Aplicação das Normas Constitucionais no Tempo 

No que concerne à aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item seguinte. 

 

As normas programáticas são dotadas de eficácia plena e independem de programas ou providências 

estatais para a sua concretização. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 7: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Aplicação das Normas Constitucionais no Tempo 

Em determinado país, como resultado de uma revolução popular, os revolucionários assumiram o 

poder e declararam revogada a Constituição então em vigor. Esse mesmo grupo estabeleceu uma nova 

ordem constitucional consistente em norma fundamental elaborada por grupo de juristas escolhido 

pelo líder dos revolucionários. 

 

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

 

Caso a nova Constituição estabeleça que algumas leis editadas sob a égide da ordem constitucional 

anterior permaneçam em vigor, ocorrerá o fenômeno da repristinação. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 8: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Dos princípios fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988) 

Julgue o item que se segue, a respeito dos princípios fundamentais. 

  

Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa constituem fundamentos da República Federativa do 

Brasil. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 9: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Dos princípios fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988) 

Julgue o item que se segue, a respeito dos princípios fundamentais. 
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A Constituição Federal de 1988 (CF) não prevê expressamente o princípio da concessão de asilo 

político. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 10: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

Acerca dos princípios fundamentais, da aplicabilidade e interpretação das normas constitucionais e 

dos direitos e garantias fundamentais, assinale a opção correta. 

 a)  É possível a ocorrência de antinomias entre as normas constitucionais, que devem ser 

resolvidas pela aplicação dos critérios cronológico, da especialidade e hierárquico. 

 b)  Conforme previsão constitucional, o exercício do direito de greve, no âmbito do serviço 

público, depende de regulamentação infraconstitucional. 

 c)  Segundo entendimento do STF, os direitos e as garantias fundamentais são assegurados ao 

estrangeiro somente se ele for domiciliado no Brasil. 

 d)  De acordo com a jurisprudência do STF, é inconstitucional a fixação de limite de idade para a 

inscrição em concurso público, independentemente de justificativa. 

 e)  São fundamentos da República Federativa do Brasil a soberania, a cidadania, o pluralismo 

político e a prevalência dos direitos humanos. 

 

 

 

Questão 11: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na CF, assinale a opção correta. 

 a)  É permitido ao preso provisório e ao maior de dezoito anos de idade internado ao tempo em 

que era adolescente alistar-se ou transferir o título de eleitor para o domicílio dos estabelecimentos 

penais e de internação onde se encontrem. 
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 b)  A CF assegura personalidade jurídica aos partidos políticos, na forma da lei, além de 

estabelecer as sanções cabíveis no caso de indisciplina partidária, que podem ser tanto a advertência 

quanto a perda do mandato. 

 c)  Os direitos sociais assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos incluem a proteção 

do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos e piso salarial proporcional à 

extensão e à complexidade do trabalho, atendidas as condições estabelecidas em lei. 

 d)  Todos os direitos e as garantias expressos na CF foram expressamente editados como cláusula 

pétrea, constituindo rol taxativo, cuja ampliação depende de edição de emendas constitucionais. 

 e)  No que se refere aos direitos e garantias fundamentais elencados na CF, os estrangeiros 

residentes e não residentes no Brasil equiparam-se aos brasileiros. 

 

 

 

Questão 12: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Características (Direitos Fundamentais) 

À luz da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir, acerca dos direitos fundamentais. 

 

Efeito irradiante dos direitos fundamentais é o atributo que confere caráter eminentemente subjetivo 

a esses direitos, garantindo proteção do indivíduo contra o Estado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 13: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º da CF/1988) 

Um acidente de trânsito envolveu um veículo de uma sociedade de economia mista federal 

exploradora de atividade econômica e um veículo de uma embaixada, cuja propriedade pertence, 

portanto, a um país estrangeiro. 

 

Um dos veículos era dirigido por um empregado da sociedade de economia mista, domiciliado no 

Brasil, e o outro, por um empregado brasileiro da embaixada. 
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O laudo pericial concluiu que o empregado da sociedade de economia mista havia sido o culpado pelo 

acidente. Apesar disso, a embaixada, em razão do acidente, decidiu dispensar seu empregado, 

recusando-se a pagar as verbas rescisórias, sob a alegação de que não se aplicava a esse contrato a 

legislação trabalhista brasileira. 

 

A respeito dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

 

O contrato entre o empregado brasileiro e a embaixada não é regido pelo direito do trabalho 

brasileiro, visto que, no sistema jurídico brasileiro, os tratados ou convenções internacionais 

regularmente incorporados ao direito interno situam-se nos mesmos planos de validade, de eficácia e 

de autoridade em que se posicionam as leis complementares, dispondo, portanto, de primazia 

hierárquica sobre as leis ordinárias, entre as quais se inclui a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 14: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º da CF/1988) 

À luz da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir, acerca dos direitos fundamentais. 

 

Considere que um indivíduo tenha sido denunciado por crime contra o patrimônio há mais de dez anos 

e que, em razão da quantidade de processos conclusos para sentença na vara criminal do município, 

ainda não tenha havido sentença em relação ao seu caso. Essa situação retrata hipótese de flagrante 

violação ao direito fundamental à duração razoável do processo, expressamente previsto na CF. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 15: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º da CF/1988) 
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À luz da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir, acerca dos direitos fundamentais. 

 

A CF admite a prisão por dívida do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de 

obrigação alimentícia. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 16: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º da CF/1988) 

À luz da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir, acerca dos direitos fundamentais. 

 

A inviolabilidade do domicílio abrange qualquer compartimento habitado onde alguém exerce 

profissão ou atividades pessoais, podendo, por exemplo, ser um trailer, um barco ou um aposento de 

habitação coletiva. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 17: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2004 

Assunto: Dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º da CF/1988) 

Acerca do direito constitucional, julgue o item a seguir. 

 

Havendo colisão entre o direito à intimidade e o direito à liberdade de expressão, este deve sempre 

prevalecer, pois os interesses coletivos devem prevalecer sobre os individuais. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 18: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2004 
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Assunto: Dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º da CF/1988) 

Acerca do direito constitucional, julgue o item a seguir. 

 

A garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio abrange apenas imóveis de uso 

precipuamente residencial. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 19: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2004 

Assunto: Dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º da CF/1988) 

Acerca do direito constitucional, julgue o item a seguir. 

 

Por força do texto constitucional, mandados judiciais que envolvam a prisão de pessoas somente 

podem ser cumpridos durante o dia. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 20: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º da CF/1988) 

Quanto aos direitos fundamentais, assinale a opção correta. 

 a) Caso um policial militar passe, durante a madrugada, diante de uma residência e observe a 

ocorrência de transação comercial de substância entorpecente, nessa situação, ele deve aguardar o 

dia amanhecer para ingressar na casa e prender os criminosos. 

 b) Para realizar manifestação nas ruas do centro de uma cidade, um sindicato depende de 

autorização da autoridade de segurança pública. 

 c) Se, em sentença judicial transitada em julgado, José for condenado ao perdimento de bens 

importados ilegalmente e, durante o curso do processo, ocorrer o falecimento de José, nessa situação, 
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os sucessores dele receberão o patrimônio, já que é pétrea a determinação de que nenhuma pena pode 

ser estendida aos sucessores do condenado. 

 d) O registro civil de nascimento é gratuito para trabalhadores que recebam um salário mínimo 

como fonte de renda da família. 

 e) Os direitos fundamentais dos indivíduos estão taxativamente enumerados na CF. 

 

 

 

Questão 21: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º da CF/1988) 

Uma empresa estrangeira com filial no Brasil não aplica o Estatuto do Pessoal da Empresa aos 

funcionários brasileiros, apenas aos empregados naturais do seu país de origem. Essa política adotada 

pela empresa gera vantagens salariais aos empregados estrangeiros, embora estes desempenhem 

funções idênticas às dos brasileiros. 

 

Com base na situação hipotética descrita, julgue o seguinte item quanto aos direitos fundamentais. 

 

De acordo com a jurisprudência do STF, a situação descrita não configura discriminação 

inconstitucional, visto que foi feita com base em critérios objetivos e razoáveis. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 22: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º da CF/1988) 

Uma empresa estrangeira com filial no Brasil não aplica o Estatuto do Pessoal da Empresa aos 

funcionários brasileiros, apenas aos empregados naturais do seu país de origem. Essa política adotada 

pela empresa gera vantagens salariais aos empregados estrangeiros, embora estes desempenhem 

funções idênticas às dos brasileiros. 

 

Com base na situação hipotética descrita, julgue o seguinte item quanto aos direitos fundamentais. 
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O dispositivo constitucional segundo o qual todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, não se aplica aos estrangeiros residentes no país, mas apenas aos brasileiros natos ou 

naturalizados. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 23: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Dos direitos sociais (arts. 6º a 11 da CF/1988) 

A respeito dos direitos sociais, julgue o seguinte item. 

 

De acordo com a jurisprudência do STF, é absoluto o valor probatório das anotações na carteira 

profissional do trabalhador para fins de comprovação de direitos trabalhistas. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 24: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º) 

Em relação aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, assinale a opção correta. 

 a) O trabalho insalubre em minas de carvão ou na operação de máquinas que possam causar 

mutilação só é permitido a partir dos 18 anos de idade. 

 b) Considere a seguinte situação hipotética. 

 

João foi demitido da fazenda onde trabalhava como ordenhador de ovelhas em 21/5/2002. Em 

13/5/2005, propôs reclamação trabalhista para cobrar verbas rescisórias a que tinha direito. O juiz do 

trabalho afastou a alegação de prescrição apresentada em contestação, sob o fundamento de que os 

créditos trabalhistas prescrevem em cinco anos. 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 

Nessa situação, o juiz do trabalho agiu corretamente. 

 c) De acordo com o princípio que manda tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, 

os trabalhadores avulsos devem ser tratados distintamente daqueles que têm vínculo empregatício 

permanente. 

 d) É inconstitucional regra interna de uma empresa que concede licença gestante de 180 dias às 

suas empregadas, visto que, de acordo com a CF, a licença tem duração de 120 dias. 

 e) A regra interna de uma empresa que concede remuneração de serviço extraordinário de 60% a 

mais em relação à hora normal é inconstitucional. 

 

 

 

Questão 25: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º) 

Em relação aos direitos sociais disciplinados pela CF, assinale a opção correta. 

 a) O STF entende que, enquanto não houver a regulamentação do direito de greve para os 

servidores públicos, é possível a aplicação, no que couber, da lei que disciplina a matéria para os 

empregados privados. 

 b) O sindicalizado aposentado tem o direito de votar, mas não pode compor chapa do seu 

sindicato. 

 c) O sindicato não tem legitimidade para defender interesses individuais da categoria em questões 

administrativas. 

 d) Segundo o STF, por construção jurisprudencial, admite-se a criação de mais de uma organização 

sindical na mesma base territorial, desde que representativa de categoria econômica. 

 e) A cobrança de contribuição sindical para custeio do sistema confederativo afasta a 

possibilidade de se instituir, por assembléia, contribuição da categoria de empregado. 

 

 

 

Questão 26: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º) 
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A respeito dos direitos sociais, julgue o seguinte item. 

 

Entre os direitos sociais previstos na CF, inclui-se a proteção do trabalhador em relação à automação, 

na forma da lei. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 27: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º) 

A respeito dos direitos sociais, julgue o seguinte item. 

 

Segundo a CF, o trabalhador tem direito ao gozo de férias anuais remuneradas com um adicional de, 

pelo menos, um sexto do salário normal. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 28: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º) 

A respeito dos direitos sociais, julgue o seguinte item. 

 

A CF proíbe o trabalho noturno aos menores de dezoito anos de idade. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 29: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º) 
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Lei federal, além de instituir o valor do salário mínimo para o ano de 2012 e a política de sua 

valorização para o período de 2013 a 2017, prevendo os índices oficiais para sua correção, atribuiu ao 

presidente da República a competência para aplicar, anualmente, esses índices para reajuste e 

aumento e divulgar, mediante decreto, o novo valor do salário mínimo. 

 

Com base nessa situação hipotética e na jurisprudência do STF, assinale a opção correta. 

 a)  O decreto presidencial previsto na lei é meramente declaratório do valor do salário mínimo a 

ser reajustado segundo os índices estabelecidos na norma, não tendo a capacidade de inovar a ordem 

jurídica. 

 b)  A previsão de edição de decreto presidencial na referida lei é inconstitucional, pois afronta 

norma constitucional que exige lei formal para a fixação do valor do salário mínimo. 

 c)  O decreto presidencial previsto na lei poderia ser objeto de ação direta de 

inconstitucionalidade, por constituir decreto autônomo. 

 d)  A lei é inconstitucional, já que a fixação do valor do salário mínimo compete privativamente ao 

presidente da República. 

 e)  O presidente da República poderia delegar a atribuição a ele fixada na lei ao ministro de Estado 

do Trabalho e Emprego. 

 

 

 

Questão 30: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Direitos Coletivos dos Trabalhadores (arts. 8º a 11 da CF/1988) 

Julgue o próximo item, acerca dos direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF). 

 

O empregado filiado que vier a se aposentar perderá o direito de votar e de ser votado na organização 

sindical que integre. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 31: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 
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Assunto: Direitos Coletivos dos Trabalhadores (arts. 8º a 11 da CF/1988) 

Julgue o próximo item, acerca dos direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF). 

 

A criação de entidade sindical depende de autorização do órgão competente, podendo o poder público 

nela intervir quando houver comprovada violação de seus atos estatutários. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 32: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Direitos Coletivos dos Trabalhadores (arts. 8º a 11 da CF/1988) 

Acerca dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na CF, julgue o item seguinte. 

  

O trabalhador aposentado tem direito de permanecer filiado a seu sindicato e, fazendo-o, pode ser 

votado nas eleições para a direção da organização. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 33: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados) 

Acerca dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na CF, julgue o item seguinte. 

  

Considera-se brasileiro naturalizado o estrangeiro de qualquer nacionalidade casado com brasileiro 

nato por mais de cinco anos. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 34: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados 

Acerca do Direito Constitucional, julgue o item a seguir. 

 

Considere que Andréa, nascida na França e naturalizada brasileira há cinco anos, é uma advogada de 

37 anos, que há doze anos exerce essa profissão no Brasil. Nesse caso, Andréa pode ser nomeada juíza 

de um tribunal regional do trabalho (TRT), mas não pode ser nomeada ministra do TST. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 35: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Direitos Políticos (arts. 14 a 16 da CF/1988) 

Acerca dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na CF, julgue o item seguinte. 

  

O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de sessenta anos de idade. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 36: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Da Organização do Estado 

No item a seguir é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. 

 

O estado do Tocantins editou lei determinando a redução para 60 dias do prazo máximo de contratos 

de experiência no âmbito trabalhista. Nessa situação, a referida lei estadual viola a Constituição da 

República. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 37: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Da organização político-administrativa (arts. 18 e 19 da CF/1988) 

Considere que, recentemente, tenha sido aprovada emenda à Constituição de Sergipe, inserindo 

dispositivo que estabelece a impenhorabilidade de imóveis residenciais que sirvam como residência ao 

proprietário do bem. Sabendo disso, um deputado federal de Alagoas ingressou com ação direta de 

inconstitucionalidade (ADI) perante o STF, argumentando que a referida emenda viola a Constituição 

Federal, na medida em que é de competência privativa da União a legislação acerca de direito civil e de 

processo civil. Essa ação, contudo, foi extinta, sem julgamento de mérito, em função da ilegitimidade 

ativa da parte autora. 

Acerca dessa situação hipotética, julgue o próximo item. 

O estado de Sergipe tem competência para legislar sobre a referida matéria, pois se trata de 

regulamentação do direito social de moradia, que é previsto na própria Constituição Federal. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 38: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Da União (arts. 20 a 24 da CF/1988) 

Acerca do Direito Constitucional, julgue o item a seguir. 

Considere que uma emenda à Constituição Federal (CF) revogue o dispositivo que atribui à União 

competência privativa para legislar sobre direito do trabalho. Nessa situação, a competência para 

legislar sobre essa matéria passaria a ser estadual. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 39: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988) 
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Acerca do direito constitucional, julgue o item a seguir. 

 

Inexiste hipótese de intervenção federal nos estados mediante requisição do TST. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 40: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Administração Pública (arts. 37 a 43 da CF/1988) 

Um acidente de trânsito envolveu um veículo de uma sociedade de economia mista federal 

exploradora de atividade econômica e um veículo de uma embaixada, cuja propriedade pertence, 

portanto, a um país estrangeiro. 

 

Um dos veículos era dirigido por um empregado da sociedade de economia mista, domiciliado no 

Brasil, e o outro, por um empregado brasileiro da embaixada. 

 

O laudo pericial concluiu que o empregado da sociedade de economia mista havia sido o culpado pelo 

acidente. Apesar disso, a embaixada, em razão do acidente, decidiu dispensar seu empregado, 

recusando-se a pagar as verbas rescisórias, sob a alegação de que não se aplicava a esse contrato a 

legislação trabalhista brasileira. 

 

A respeito dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

 

Independentemente da atividade que exerce, a sociedade de economia mista federal referida deverá 

indenizar o prejuízo causado à embaixada, uma vez que, por disposição expressa da Constituição 

Federal, ela responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 

terceiros, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o responsável pelo acidente. 

 Certo 

 Errado 

 

 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 

Questão 41: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Administração Pública (arts. 37 a 43 da CF/1988) 

Um acidente de trânsito envolveu um veículo de uma sociedade de economia mista federal 

exploradora de atividade econômica e um veículo de uma embaixada, cuja propriedade pertence, 

portanto, a um país estrangeiro. 

 

Um dos veículos era dirigido por um empregado da sociedade de economia mista, domiciliado no 

Brasil, e o outro, por um empregado brasileiro da embaixada. 

 

O laudo pericial concluiu que o empregado da sociedade de economia mista havia sido o culpado pelo 

acidente. Apesar disso, a embaixada, em razão do acidente, decidiu dispensar seu empregado, 

recusando-se a pagar as verbas rescisórias, sob a alegação de que não se aplicava a esse contrato a 

legislação trabalhista brasileira. 

 

A respeito dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

A relação existente entre a sociedade de economia mista e seu empregado não se subordina ao regime 

jurídico específico dos servidores públicos, não se aplicando a ela nenhuma das disposições previstas 

na Constituição Federal para os servidores da administração pública em geral. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 42: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Administração Pública (arts. 37 a 43 da CF/1988) 

No item a seguir é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. 

 

O TRT da 10.a Região pretende realizar concurso público para preencher cargos de analista judiciário. 

Nessa situação, é compatível com o texto constitucional determinação editalícia estabelecendo que o 

concurso será válido pelo prazo improrrogável de um ano. 
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 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 43: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Administração Pública (arts. 37 a 43 da CF/1988) 

Considerando o disposto na CF acerca da administração pública, julgue o item subsecutivo. 

 

Os valores do benefício previdenciário de servidor público afastado da administração direta, 

autárquica e fundacional para o exercício de mandato eletivo serão determinados como se ele 

estivesse em exercício. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 44: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Administração Pública (arts. 37 a 43 da CF/1988) 

Considerando o disposto na CF acerca da administração pública, julgue o item subsecutivo. 

  

A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para idosos e pessoas portadoras de 

deficiência, definindo os critérios de sua admissão. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 45: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988) 

Com base nas normas constitucionais que versam sobre o regime de previdência e sobre a 

aposentadoria do servidor público titular de cargo efetivo, assinale a opção correta. 
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 a)  A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir regime de previdência 

complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, podendo a esse regime 

aderir apenas os servidores que tiverem ingressado no serviço público após a data da publicação de 

seu ato de instituição. 

 b)  Segundo a jurisprudência do STF, o regime especial de aposentadoria do professor fixado na 

Constituição Federal de 1988 deve ser estendido aos professores de carreira que exerçam, em 

estabelecimentos de ensino básico, as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. 

 c)  Não incide contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensão concedidos pelo regime 

de previdência dos servidores públicos de cargo efetivo. 

 d)  É vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência dos 

servidores públicos titulares de cargo efetivo. 

 e)  A aposentadoria dos servidores públicos pode ocorrer em virtude de invalidez permanente; 

compulsoriamente, aos setenta anos de idade; ou voluntariamente, desde que cumpridos os requisitos 

exigidos, não havendo previsão legal de qualquer espécie de aposentadoria especial para esses 

servidores. 

 

 

 

 

Questão 46: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Da Organização dos Poderes 

Acerca da organização dos poderes, assinale a opção correta. 

 a)  O Senado Federal é composto de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos pelo 

princípio proporcional para mandato de oito anos. 

 b)  As comissões parlamentares de inquérito possuem poderes de investigação próprios das 

autoridades judiciais e só podem ser criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em 

conjunto. 

 c)  Compete ao Senado Federal fiscalizar as contas das empresas supranacionais de cujo capital 

social a União participe de forma direta, nos termos do tratado constitutivo. 
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 d)  Apenas o vice-presidente da República e o ministro da Justiça devem obrigatoriamente compor 

tanto o Conselho da República quanto o Conselho de Defesa Nacional, devendo os presidentes da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal participar da composição de apenas um dos dois. 

 e)  A CF adota o sistema de freios e contrapesos ou de controle do poder pelo poder ao dispor que, 

embora independentes, os poderes são harmônicos entre si. O princípio da separação dos poderes é 

cláusula pétrea. 

 

 

 

Questão 47: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Do Poder Legislativo (arts. 44 a 58 da CF/1988) 

Acerca do Direito Constitucional, julgue o item a seguir. 

O controle externo da execução orçamentária do TST é realizado pelo Congresso Nacional, com o 

auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU). 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 48: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Do Poder Legislativo (arts. 44 a 58 da CF/1988) 

O tribunal regional federal (TRF) de determinada região, por meio de uma resolução administrativa, 

concedeu gratificação de natureza salarial extensiva a todos os seus servidores. 

 

O Ministério Público (MP) questionou o TRF acerca da constitucionalidade da medida, além de 

comunicar o ocorrido ao Tribunal de Contas da União (TCU). Diante desse fato, o TRF decidiu 

suspender o pagamento da referida gratificação. 

 

O sindicato dos servidores do TRF, legalmente constituído e em funcionamento havia mais de um ano, 

impetrou mandado de segurança coletivo contra a suspensão do pagamento da gratificação. Em 

entrevista à imprensa, o presidente do sindicato declarou que iria, ainda, requerer ao Supremo 
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Tribunal Federal (STF) uma afirmação da constitucionalidade da gratificação. 

 

A respeito dessa situação hipotética, julgue o item seguinte. 

 

Configurada a ilegalidade das despesas eventualmente efetuadas com o pagamento da gratificação 

mencionada, o TCU tem competência para aplicar aos responsáveis as sanções previstas em lei, 

inclusive multa proporcional ao prejuízo causado ao erário, mediante procedimento em que lhes sejam 

assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 49: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Do Poder Legislativo (arts. 44 a 58 da CF/1988) 

Em relação ao Poder Legislativo, assinale a opção correta. 

 a) Em caso de guerra, a Câmara dos Deputados não pode recusar a convocação de parlamentar 

para as forças armadas. 

 b) A Câmara dos Deputados tem competência para iniciativa de lei que vise à fixação da 

remuneração de seus servidores, mas a matéria deve ir à sanção do presidente da República. 

 c) Compete ao Congresso Nacional a aprovação, com o quorum mínimo da maioria absoluta, do 

procurador-geral do Trabalho, pelo voto secreto, após argüição pública. 

 d) O Senado Federal poderá conceder eficácia erga omnes à decisão do STF em sede de ação direta 

de inconstitucionalidade. 

 e) A decretação de estado de sítio, por motivos de segurança nacional, implica a automática 

suspensão da imunidade parlamentar. 

 

 

 

Questão 50: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Do Poder Legislativo (arts. 44 a 58 da CF/1988) 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

No que concerne ao Poder Legislativo, assinale a opção correta. 

 a) Os vereadores, assim como os parlamentares estaduais e federais, gozam de imunidade 

material e formal por atos praticados em todo o território nacional. 

 b) As viagens do presidente da República para o exterior precisam ser autorizadas pelo Senado 

Federal. 

 c) Somente o chefe do Poder Executivo federal, o presidente da República, pode editar medida 

provisória. 

 d) Lei ordinária pode revogar lei complementar se o assunto nesta veiculado não estiver 

reservado na CF. 

 e) O estado do Rio de Janeiro pode editar lei que fixe a pena de multa para empregador que 

despedir imotivadamente empregado. 

 

 

 

Questão 51: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Do Poder Legislativo (arts. 44 a 58 da CF/1988) 

Alguns assuntos não precisam ser veiculados em lei em sentido formal. Esses assuntos incluem 

 a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de 

despesa. 

 b) extinção de cargos públicos vagos e criação de normas sobre condições para o exercício das 

profissões. 

 c) registros públicos e aplicação de pena. 

 d) desapropriação e criação de regime de bens para o casamento civil. 

 e) autorização para alienação de bem público e definição de regime dos portos. 

 

 

 

Questão 52: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Do Poder Legislativo (arts. 44 a 58 da CF/1988) 

Julgue o item que se segue, acerca do Poder Legislativo. 
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O Senado Federal compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada 

estado, em cada território e no DF. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 53: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Do Poder Legislativo (arts. 44 a 58 da CF/1988) 

Julgue o item que se segue, acerca do Poder Legislativo. 

 

Compete ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, aprovar o estado de 

defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 54: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Do Poder Legislativo (arts. 44 a 58 da CF/1988) 

Julgue o item que se segue, acerca do Poder Legislativo. 

 

Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar, por dois terços de seus membros, a 

instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e contra os ministros de 

Estado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 55: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Do Poder Legislativo (arts. 44 a 58 da CF/1988) 
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Julgue o item que se segue, acerca do Poder Legislativo. 

 

A CF veda expressamente a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha 

sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 56: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988) 

No que se refere aos poderes da República, julgue o item seguinte. 

 

Caso o presidente da República edite decreto que exorbite do poder regulamentar, o Congresso 

Nacional pode sustar o ato normativo, sem que isso implique em violação ao princípio da separação 

dos poderes. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 57: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Tribunal de Contas da União (arts. 71 a 73 da CF/1988) 

Acerca do direito constitucional, julgue o item a seguir. 

 

A validade de nomeações para cargos públicos comissionados lotados no TRT da 10.a Região 

independe de aprovação pelo Tribunal de Contas da União. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 58: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 
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Assunto: Tribunal de Contas da União (arts. 71 a 73 da CF/1988) 

Em relação às normas constitucionais que disciplinam a fiscalização contábil, financeira e 

orçamentária exercida pelo Poder Legislativo, assinale a opção correta com base na jurisprudência do 

STF. 

 a)  Compete ao Tribunal de Constas da União julgar as contas do presidente da República, bem 

como a dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 

administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder 

público federal. 

 b)  Mesmo que haja decisão judicial transitada em julgado condenando a União ao pagamento de 

pensão, poderá o Tribunal de Constas da União, se detectar ilegalidade no ato inicial de concessão do 

benefício, determinar a anulação do aludido pagamento. 

 c)  As empresas públicas e sociedades de economia mista não estão sujeitas à fiscalização do 

Tribunal de Contas da União, já que os servidores dessas empresas sujeitam-se ao regime celetista. 

 d)  Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, regra geral, devem ser assegurados o 

contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar a anulação ou revogação de ato 

administrativo que beneficie o interessado. 

 e)  O Tribunal de Contas da União, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a 

constitucionalidade em tese das leis e dos atos do poder público. 

 

 

 

Questão 59: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2004 

Assunto: Do Poder Executivo (arts. 76 a 91 da CF/1988) 

Acerca do presidente da República, julgue o seguinte item. 

 

Na celebração de tratados internacionais, o presidente da República atua como chefe de Estado. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 60: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2004 

Assunto: Do Poder Executivo (arts. 76 a 91 da CF/1988) 

Acerca do presidente da República, julgue o seguinte item. 

 

O presidente da República não é um servidor público, mas um agente político. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 61: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da responsabilidade do Presidente da República (arts. 85 e 86 da CF/1988) 

Em relação ao Poder Executivo, julgue o item subsequente. 

 

Enquanto não sobrevier sentença condenatória referente a infrações comuns, o presidente da 

República não poderá ser preso, ressalvadas as hipóteses de prisão em flagrante por crime 

inafiançável. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 62: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da responsabilidade do Presidente da República (arts. 85 e 86 da CF/1988) 

Em relação ao Poder Executivo, julgue o item subsequente. 

  

Se, após admissão da Câmara dos Deputados, for recebida denúncia de crime comum no Supremo 

Tribunal Federal contra o presidente da República, este ficará suspenso de suas funções. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 63: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Do Poder Judiciário (arts. 92 a 126 da CF/1988) 

Considerando as normas constitucionais que versam sobre o Poder Judiciário, assinale a opção 

correta. 

 a)  Compete ao STF processar e julgar, originariamente, a homologação das sentenças 

estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. 

 b)  Em se tratando de recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral 

das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o STF examine a 

admissão do recurso, somente podendo o tribunal recusá-lo por manifestação da maioria absoluta de 

seus membros, em atenção à cláusula de reserva de plenário. 

 c)  Compete ao procurador-geral da República suscitar, perante o STF, incidente de deslocamento 

de competência para a justiça federal nas hipóteses de grave violação de direitos humanos. 

 d)  Aos juízes é vedado exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de 

decorridos quatro anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. 

 e)  A inamovibilidade do magistrado pode ser mitigada por motivo de interesse público, desde que 

fundada em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de 

Justiça. 

 

 

 

 

Questão 64: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988) 

Acerca do Direito Constitucional, julgue o item a seguir. 

No plano federal, existe lei orçamentária anual específica para o Poder Judiciário, de iniciativa 

privativa do Supremo Tribunal Federal (STF), que define as receitas e despesas dos tribunais 

superiores, bem como das justiças do trabalho, militar e federal. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 65: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988) 

Acerca do Direito Constitucional, julgue o item a seguir. 

 

Um ministro do STF é hierarquicamente superior a um ministro do TST. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 66: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988) 

No que se refere aos poderes da República, julgue o item seguinte. 

 

Compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) julgar originariamente, por crime comum, o presidente 

da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, os governadores de estado e do 

Distrito Federal, seus próprios ministros e o procurador-geral da República. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 67: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988) 

No que se refere aos poderes da República, julgue o item seguinte. 

 

O Conselho Nacional de Justiça não é órgão do Poder Judiciário, mas sim ente autônomo cuja função é 

exercer o controle externo de todos os órgãos que integram o Poder Judiciário. 
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 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 68: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988) 

O tribunal regional federal (TRF) de determinada região, por meio de uma resolução administrativa, 

concedeu gratificação de natureza salarial extensiva a todos os seus servidores. 

 

O Ministério Público (MP) questionou o TRF acerca da constitucionalidade da medida, além de 

comunicar o ocorrido ao Tribunal de Contas da União (TCU). Diante desse fato, o TRF decidiu 

suspender o pagamento da referida gratificação. 

 

O sindicato dos servidores do TRF, legalmente constituído e em funcionamento havia mais de um ano, 

impetrou mandado de segurança coletivo contra a suspensão do pagamento da gratificação. Em 

entrevista à imprensa, o presidente do sindicato declarou que iria, ainda, requerer ao Supremo 

Tribunal Federal (STF) uma afirmação da constitucionalidade da gratificação. 

 

A respeito dessa situação hipotética, julgue o item seguinte. 

 

A competência para processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança mencionado é do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ); se, ao julgar o feito, for denegatória a decisão, o STF será 

competente para processar e julgar eventual recurso ordinário interposto contra essa decisão. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 69: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988) 
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No que se refere aos poderes da República, julgue o item seguinte. 

 

Considere que um conselheiro do tribunal de contas de determinado estado da Federação tenha 

praticado crime comum e tenha sido denunciado pelo Ministério Público. Nesse caso, o conselheiro 

será julgado originariamente pelo Superior Tribunal de Justiça. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 70: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988) 

Julgue o item a seguir, no que se refere ao Poder Judiciário. 

  

Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, nos crimes comuns e nos 

de responsabilidade, os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 71: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Dos Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais (arts. 106 a 110 da CF/1988) 

Um acidente de trânsito envolveu um veículo de uma sociedade de economia mista federal 

exploradora de atividade econômica e um veículo de uma embaixada, cuja propriedade pertence, 

portanto, a um país estrangeiro. 

 

Um dos veículos era dirigido por um empregado da sociedade de economia mista, domiciliado no 

Brasil, e o outro, por um empregado brasileiro da embaixada. 

 

O laudo pericial concluiu que o empregado da sociedade de economia mista havia sido o culpado pelo 
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acidente. Apesar disso, a embaixada, em razão do acidente, decidiu dispensar seu empregado, 

recusando-se a pagar as verbas rescisórias, sob a alegação de que não se aplicava a esse contrato a 

legislação trabalhista brasileira. 

 

A respeito dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

 

Caso o estado estrangeiro decida ingressar na justiça com ação indenizatória diretamente contra o 

empregado da sociedade de economia mista, a competência para processar e julgar originariamente o 

feito será de um juiz federal de primeira instância. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 72: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Dos Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais (arts. 106 a 110 da CF/1988) 

Julgue o item a seguir, no que se refere ao Poder Judiciário. 

  

Os tribunais regionais federais são compostos por pelo menos sete juízes, nomeados pelo presidente 

da República entre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos de idade. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 73: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988) 

Acerca do Direito Constitucional, julgue o item a seguir. 

A Constituição da República atribui à Justiça do Trabalho a competência para julgar causas 

trabalhistas em que a União figura como ré. 

 Certo 
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 Errado 

 

 

 

 

Questão 74: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988) 

Acerca do Direito Constitucional, julgue o item a seguir. 

Recente alteração constitucional introduziu no rol dos órgãos que formam a Justiça do Trabalho os 

Juizados Especiais do Trabalho, que são competentes para julgar causas trabalhistas de menor 

complexidade. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 75: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988) 

Acerca do direito constitucional, julgue o item a seguir. 

 

A Constituição da República veda o recurso à arbitragem para a resolução de conflitos ligados ao 

direito do trabalho. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 76: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988) 

Acerca do direito constitucional, julgue o item a seguir. 
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Com a eliminação dos ministros classistas do Tribunal Superior do Trabalho (TST), as vagas por eles 

ocupadas foram preenchidas por ministros togados, escolhidos entre juízes dos tribunais regionais do 

trabalho. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 77: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988) 

Considerando o tratamento constitucional dado à justiça do trabalho, assinale a opção correta, de 

acordo com o entendimento jurisprudencial do STF. 

 a) As ações oriundas da discussão de relação de trabalho de servidores públicos federais, após a 

Emenda Constitucional n.º 45/2004, serão julgadas pela justiça trabalhista. 

 b) Compete à justiça do trabalho o julgamento de ação de crime contra a organização do trabalho, 

como, por exemplo, o de redução de pessoa à condição análoga à de escravo. 

 c) A execução das sentenças que envolvam decisão sobre adimplemento de contribuição 

previdenciária não poderão ser realizadas de ofício, devendo o Instituto Nacional da Seguridade Social 

(INSS) ser chamado à lide para exigir seu pagamento. 

 d) Compete ao Tribunal Regional Federal o julgamento de habeas corpus impetrado contra ato de 

juiz do trabalho de vara localizada na cidade do Rio de Janeiro. 

 e) O conflito positivo de competência entre o Tribunal Regional Federal da 2.ª Região e o TRT com 

sede no Rio de Janeiro deverá ser decidido pelo STJ. 

 

 

 

 

Questão 78: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988) 

Quanto ao Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça, julgue o próximo item. 
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Os membros dos TRTs são julgados originariamente, por crime comum e de responsabilidade, pelo 

TST. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 79: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988) 

Quanto ao Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça, julgue o próximo item. 

 

De acordo com a CF, são órgãos da justiça do trabalho o TST, os TRTs e as juntas de conciliação e 

julgamento. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 80: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988) 

Quanto ao Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça, julgue o próximo item. 

 

Segundo a CF, compete à justiça do trabalho processar e julgar as ações relativas às penalidades 

administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 81: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988) 

Julgue o item a seguir, no que se refere ao Poder Judiciário. 
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Conforme a CF, o Tribunal Superior do Trabalho e as juntas de conciliação e julgamento são órgãos da 

justiça do trabalho. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 82: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Processo Legislativo (arts. 59 a 69 da CF/1988) 

Acerca do direito constitucional, julgue o item a seguir. 

 

No tocante ao processo de elaboração da lei de diretrizes orçamentárias, é vedado ao presidente da 

República vetar dispositivos que tenham idêntico conteúdo aos constantes do projeto de lei 

apresentado ao Congresso Nacional pelo próprio presidente. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 83: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Processo Legislativo (arts. 59 a 69 da CF/1988) 

Em relação aos conceitos em torno da CF, assinale a opção correta. 

 a) Eventual vício no processo legislativo constituinte originário iniciado em 1987 resultará em 

invalidação da atual CF. 

 b) O procedimento instituído para alteração constitucional por emenda pode ser modificado pelo 

poder constituído. 

 c) A CF é dogmática porque é escrita, foi elaborada por um órgão constituinte e sistematiza 

dogmas ou idéias da teoria política de seu momento histórico. 

 d) Tanto as constituições rígidas como as flexíveis apresentam superioridade material e formal em 

relação às demais normas do ordenamento jurídico. 
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 e) A atual CF foi outorgada porque não foi votada diretamente pelo povo, mas sim por seus 

representantes. 

 

 

Questão 84: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Funções Essenciais à Justiça (arts. 127 a 135 da CF/1988) 

O tribunal regional federal (TRF) de determinada região, por meio de uma resolução administrativa, 

concedeu gratificação de natureza salarial extensiva a todos os seus servidores. 

 

O Ministério Público (MP) questionou o TRF acerca da constitucionalidade da medida, além de 

comunicar o ocorrido ao Tribunal de Contas da União (TCU). Diante desse fato, o TRF decidiu 

suspender o pagamento da referida gratificação. 

 

O sindicato dos servidores do TRF, legalmente constituído e em funcionamento havia mais de um ano, 

impetrou mandado de segurança coletivo contra a suspensão do pagamento da gratificação. Em 

entrevista à imprensa, o presidente do sindicato declarou que iria, ainda, requerer ao Supremo 

Tribunal Federal (STF) uma afirmação da constitucionalidade da gratificação. 

 

A respeito dessa situação hipotética, julgue o item seguinte. 

 

O questionamento feito pelo MP a respeito da constitucionalidade da resolução administrativa está 

em harmonia com as suas funções institucionais, pois envolve diretamente a defesa da ordem jurídica 

e do interesse público. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 85: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Funções Essenciais à Justiça (arts. 127 a 135 da CF/1988) 
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Quanto ao Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça, julgue o próximo item. 

 

O Ministério Público do Trabalho integra o Ministério Público da União. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 86: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Ministério Público (arts. 127 a 130 da CF/1988) 

Acerca do direito constitucional, julgue o item a seguir. 

 

O Ministério Público do Trabalho integra o Ministério Público da União. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 87: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Advocacia privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988) 

A respeito das funções essenciais à justiça, julgue o item subsequente. 

 

A CF considera, de modo expresso, que o advogado é indispensável à administração da justiça. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 88: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Defesa do Estado e das Instituições Democráticas (arts. 136 a 144 da CF/1988) 

Julgue o item seguinte, a respeito do estado de defesa e do estado de sítio. 

 

O estado de sítio é medida mais branda de defesa do Estado e das instituições democráticas e, 
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diferentemente do estado de defesa, não exige autorização prévia do Congresso Nacional para que 

possa ser decretado pelo presidente da República. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 89: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Estado de Defesa e de Sítio (arts. 136 a 141 da CF/1988) 

Julgue o item seguinte, a respeito do estado de defesa e do estado de sítio. 

 

O Congresso Nacional deixará de funcionar enquanto vigorar o estado de defesa. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 90: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Estado de Defesa e de Sítio (arts. 136 a 141 da CF/1988) 

Julgue o item seguinte, a respeito do estado de defesa e do estado de sítio. 

 

O estado de defesa e o estado de sítio são medidas excepcionais previstas no texto constitucional e 

visam à restauração da ordem em momentos de crise. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 91: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2004 

Assunto: Segurança Pública (art. 144 da CF/1988) 

Acerca do direito constitucional, julgue o item a seguir. 

 

Se um juiz de direito determinar a prisão preventiva de um cidadão brasileiro acusado de matar a 
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esposa, o órgão policial competente para assegurar o cumprimento dessa ordem judicial é a polícia 

civil. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 92: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2004 

Assunto: Segurança Pública (art. 144 da CF/1988) 

Acerca do direito constitucional, julgue o item a seguir. 

 

O patrulhamento das áreas urbanas, destinado a prevenir a ocorrência de crimes e a manter a ordem 

pública, é uma incumbência das polícias militares. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 93: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Da Ordem Econômica e Financeira (arts. 170 a 192 da CF/1988) 

Acerca das finanças públicas, da ordem econômica e financeira, da reforma agrária, do sistema 

financeiro nacional e da ordem social, assinale a opção correta de acordo com a CF. 

 a)  O sistema financeiro nacional regula-se por leis complementares, salvo no que se refere à 

participação de capital estrangeiro nas instituições financeiras, que será regulada por tratados 

internacionais. 

 b)  É direito fundamental da pessoa humana o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, cabendo ao Estado e à coletividade a garantia desse direito. 

 c)  O texto constitucional atribui ao Congresso Nacional a competência para fiscalizar a emissão 

de moeda no país, exclusivamente pelo Banco Central, nos termos de lei complementar. 
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 d)  O concessionário dependerá de autorização ou concessão do proprietário do solo para a 

exploração de jazidas e demais recursos minerais, cabendo ao proprietário participação nos resultados 

da lavra. 

 e)  A alienação ou a concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos 

hectares para fins de reforma agrária dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional. 

 

 

 

 

Questão 94: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Ordem Social (arts. 193 a 232 da CF/1988) 

Acerca do Direito Constitucional, julgue o item a seguir. 

É compatível com a Constituição Federal (CF) o custeio de programas de assistência social mediante a 

utilização de receitas provenientes de contribuição para a seguridade social. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 95: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Noções Gerais (Controle de Constitucionalidade) 

Considerando que determinado estado da Federação tenha editado, em 1º/2/2013, lei 

regulamentando a atividade de transporte de bagagens nos terminais rodoviários do estado, assinale a 

opção correta conforme a jurisprudência do STF. 

 a)  A constitucionalidade da referida lei pode ser impugnada tanto pela via difusa como pela via 

concentrada de constitucionalidade. 

 b)  Eventual ação declaratória de constitucionalidade tendo por objeto a referida lei só poderia ser 

ajuizada após a existência de controvérsia judicial sobre sua constitucionalidade. 
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 c)  Somente seriam legitimados para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade em 

face da referida lei a mesa da assembleia legislativa ou o governador do estado, em virtude da 

exigência de pertinência temática. 

 d)  A lei citada não poderia ser objeto de ação de controle concentrado de constitucionalidade, por 

ser ato estatal de efeito concreto. 

 e)  A lei mencionada é constitucional, já que trata de matéria de competência dos estados, 

conforme previsão constitucional. 

 

 

 

Questão 96: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Noções Gerais (Controle de Constitucionalidade) 

Com base no disposto na CF, assinale a opção correta a respeito de controle de constitucionalidade. 

 a)  Entre os legitimados universais para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade 

inclui-se o governador de estado, e entre os legitimados especiais inclui-se o presidente da República. 

 b)  É possível o controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos normativos municipais em 

face da lei orgânica municipal. 

 c)  A sanção presidencial a projeto de lei não supre vícios de iniciativa, padecendo de vício formal a 

lei sancionada, a ser declarado por meio de ação judicial própria. 

 d)  Na apreciação do controle de constitucionalidade em grau de recurso, os autos devem ser 

remetidos ao relator da Câmara Julgadora do Tribunal, que poderá monocraticamente declarar a 

inconstitucionalidade da lei. 

 e)  Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em controle de constitucionalidade difuso no 

âmbito do tribunal de justiça são erga omnes e ex nunc, como o são os efeitos de declaração de 

inconstitucionalidade de lei em controle difuso no âmbito do STF. 

 

 

 

Questão 97: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Tipos de Inconstitucionalidade (formal, material, jurídico, político) 
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Considerando, por mera hipótese, que um deputado federal apresentasse projeto de lei ordinária 

dispondo sobre a organização da Defensoria Pública da União (DPU) e que tal proposição, depois de 

aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, fosse encaminhada à sanção do presidente 

da República, julgue o item que se segue. 

 

As leis que disponham sobre a organização da DPU são de iniciativa privativa do presidente da 

República, de modo que o projeto de lei em questão seria inconstitucional por vício formal subjetivo. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 98: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Formas de Controle de Constitucionalidade (atuação PL, PE, PJ e Tribunais de Contas) 

Considerando, por mera hipótese, que um deputado federal apresentasse projeto de lei ordinária 

dispondo sobre a organização da Defensoria Pública da União (DPU) e que tal proposição, depois de 

aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, fosse encaminhada à sanção do presidente 

da República, julgue o item que se segue. 

 

Se considerasse o projeto em apreço inconstitucional, o presidente da República poderia vetá-lo, 

exercendo, nesse caso, controle preventivo de constitucionalidade. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 99: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Controle Difuso (incidental ou incidenter tantum) 

Considere que o STF, em sede de controle difuso de constitucionalidade, tenha declarado a 

inconstitucionalidade de lei municipal que atribuía aos empregados domésticos direito a receber 

gratificação de 200% pelo trabalho efetuado em domingos e feriados. 
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Com relação a essa situação, julgue o item que se segue. 

 

Essa decisão seria incompatível com a CF, pois o STF não é competente para controlar a 

constitucionalidade de leis municipais. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 100: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Controle Difuso (incidental ou incidenter tantum) 

Considere que o STF, em sede de controle difuso de constitucionalidade, tenha declarado a 

inconstitucionalidade de lei municipal que atribuía aos empregados domésticos direito a receber 

gratificação de 200% pelo trabalho efetuado em domingos e feriados. 

 

Com relação a essa situação, julgue o item que se segue. 

 

A referida lei seria inconstitucional porque a CF não atribui aos empregados domésticos direito a 

remuneração do serviço extraordinário. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 101: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Controle Concentrado exercido pelo Poder Judiciário 

Acerca do Direito Constitucional, julgue o item a seguir. 

Considere que determinado empregado entenda que uma cláusula de seu contrato de trabalho seja 

inválida porque ela tem por base lei federal que ele julga inconstitucional. Nessa situação, o referido 

empregado não pode impugnar essa lei mediante ação direta de inconstitucionalidade, mas pode 
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impugnar a validade do seu contrato de trabalho mediante argüição de descumprimento de preceito 

fundamental. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 102: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Controle Concentrado exercido pelo Poder Judiciário 

Considere que, recentemente, tenha sido aprovada emenda à Constituição de Sergipe, inserindo 

dispositivo que estabelece a impenhorabilidade de imóveis residenciais que sirvam como residência ao 

proprietário do bem. Sabendo disso, um deputado federal de Alagoas ingressou com ação direta de 

inconstitucionalidade (ADI) perante o STF, argumentando que a referida emenda viola a Constituição 

Federal, na medida em que é de competência privativa da União a legislação acerca de direito civil e de 

processo civil. Essa ação, contudo, foi extinta, sem julgamento de mérito, em função da ilegitimidade 

ativa da parte autora. 

 

Acerca dessa situação hipotética, julgue o próximo item. 

 

A extinção da ADI pelo STF foi correta, pois deputados federais somente têm legitimidade para 

impugnar, mediante controle concentrado, leis do estado cuja população eles representam. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 103: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Controle Concentrado exercido pelo Poder Judiciário 

O tribunal regional federal (TRF) de determinada região, por meio de uma resolução administrativa, 

concedeu gratificação de natureza salarial extensiva a todos os seus servidores. 

 

O Ministério Público (MP) questionou o TRF acerca da constitucionalidade da medida, além de 
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comunicar o ocorrido ao Tribunal de Contas da União (TCU). Diante desse fato, o TRF decidiu 

suspender o pagamento da referida gratificação. 

 

O sindicato dos servidores do TRF, legalmente constituído e em funcionamento havia mais de um ano, 

impetrou mandado de segurança coletivo contra a suspensão do pagamento da gratificação. Em 

entrevista à imprensa, o presidente do sindicato declarou que iria, ainda, requerer ao Supremo 

Tribunal Federal (STF) uma afirmação da constitucionalidade da gratificação. 

 

A respeito dessa situação hipotética, julgue o item seguinte. 

 

A resolução administrativa do TRF que concedeu vantagem de natureza salarial à generalidade de 

seus servidores padeceu de vício de inconstitucionalidade, uma vez que implicou desrespeito à 

exigência constitucional de que tal matéria fosse submetida à reserva de lei. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 104: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Controle Concentrado exercido pelo Poder Judiciário 

O tribunal regional federal (TRF) de determinada região, por meio de uma resolução administrativa, 

concedeu gratificação de natureza salarial extensiva a todos os seus servidores. 

 

O Ministério Público (MP) questionou o TRF acerca da constitucionalidade da medida, além de 

comunicar o ocorrido ao Tribunal de Contas da União (TCU). Diante desse fato, o TRF decidiu 

suspender o pagamento da referida gratificação. 

 

O sindicato dos servidores do TRF, legalmente constituído e em funcionamento havia mais de um ano, 

impetrou mandado de segurança coletivo contra a suspensão do pagamento da gratificação. Em 

entrevista à imprensa, o presidente do sindicato declarou que iria, ainda, requerer ao Supremo 

Tribunal Federal (STF) uma afirmação da constitucionalidade da gratificação. 
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A respeito dessa situação hipotética, julgue o item seguinte. 

 

O sindicato dos servidores do tribunal é parte legítima para impetrar mandado de segurança coletivo 

em defesa dos interesses de seus membros ou associados e para propor, perante o STF, ação 

declaratória de constitucionalidade da resolução administrativa citada. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 105: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto: Controle Concentrado exercido pelo Poder Judiciário 

Acerca do controle de constitucionalidade de leis e atos normativos em vigor no direito brasileiro, 

julgue o item abaixo. 

 

No âmbito difuso, o parâmetro de controle pode ser uma norma constitucional já revogada. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 106: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto: Controle Concentrado exercido pelo Poder Judiciário 

Acerca do controle de constitucionalidade de leis e atos normativos em vigor no direito brasileiro, 

julgue o item abaixo. 

 

A norma objeto de controle na ação direta de inconstitucionalidade deve, necessariamente, estar em 

vigor. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 107: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto: Controle Concentrado exercido pelo Poder Judiciário 

Acerca do controle de constitucionalidade de leis e atos normativos em vigor no direito brasileiro, 

julgue o item abaixo. 

 

Na ação direta de inconstitucionalidade por omissão perante o Supremo Tribunal Federal (STF), o 

descumprimento do dever de legislar por parte de Poder Legislativo estadual não é passível de 

controle. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 108: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto: Controle Concentrado exercido pelo Poder Judiciário 

Acerca do controle de constitucionalidade de leis e atos normativos em vigor no direito brasileiro, 

julgue o item abaixo. 

 

Regimentos internos dos tribunais, embora não se classifiquem como atos legislativos, podem ser 

objeto de controle de constitucionalidade realizado concreta ou abstratamente. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 109: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto: Controle Concentrado exercido pelo Poder Judiciário 

Acerca do controle de constitucionalidade de leis e atos normativos em vigor no direito brasileiro, 

julgue o item abaixo. 
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Ao prever o controle abstrato de constitucionalidade perante os respectivos tribunais de justiça, as 

constituições estaduais podem considerar legitimados à propositura de representação de 

inconstitucionalidade outros entes não-arrolados na Constituição da República como aptos a 

ajuizarem a ação direta de inconstitucionalidade. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 110: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Controle Concentrado exercido pelo Poder Judiciário 

No item a seguir é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF), em controle de constitucionalidade por via de ação, declarou a 

inconstitucionalidade de um artigo de lei federal. Nessa situação, para a referida decisão ter 

efeitos erga omnes, é preciso que o Senado Federal suspenda a execução do referido artigo. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 111: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Controle Concentrado exercido pelo Poder Judiciário 

Acerca do controle de constitucionalidade, julgue o item a seguir. 

 

As confederações sindicais de âmbito nacional não prescindem de demonstrar a pertinência temática 

entre seu objeto social e os dispositivos legais que pretendem impugnar. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 112: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Controle Concentrado exercido pelo Poder Judiciário 
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Acerca do controle de constitucionalidade, julgue o item a seguir. 

 

Os tribunais estaduais e do Distrito Federal têm competência para julgar ação direta de 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual em face da CF. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 113: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Controle Concentrado exercido pelo Poder Judiciário 

Acerca do controle de constitucionalidade, julgue o item a seguir. 

 

As convenções coletivas de trabalho, por veicularem verdadeiras normas jurídicas, ensejam seu 

controle por meio de ação direta de inconstitucionalidade. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 114: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 

Acerca do controle de constitucionalidade, julgue o item a seguir. 

 

As decisões em ação declaratória de constitucionalidade têm eficácia erga omnes e efeito vinculante 

relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas 

esferas federal, estadual e municipal. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 115: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 
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Assunto:  

Acerca da aplicação e da interpretação das normas constitucionais e do controle de 

constitucionalidade, julgue o item seguinte. 

 

O princípio da conformidade funcional visa impedir, na concretização da CF, a alteração da repartição 

das funções constitucionalmente estabelecidas. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 116: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto:  

Acerca da aplicação e da interpretação das normas constitucionais e do controle de 

constitucionalidade, julgue o item seguinte. 

  

Caso o STF declare, de forma incidental, no julgamento de um recurso extraordinário, que um artigo 

de determinada lei federal é inconstitucional, nesse caso, tendo em vista razões de segurança jurídica 

ou de excepcional interesse social, poderá o STF, por maioria de dois terços de seus membros, 

restringir os efeitos daquela decisão ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em 

julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 117: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto:  

Acerca da aplicação e da interpretação das normas constitucionais e do controle de 

constitucionalidade, julgue o item seguinte. 
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Caso julgue improcedente a declaração de inconstitucionalidade de uma lei federal em face da CF, sob 

o argumento de que há uma interpretação na qual aquela lei está em conformidade com a constituição, 

o STF aplicará a técnica de interpretação da declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução 

de texto. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 118: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto:  

Julgue o item que se segue, relativo aos direitos e às garantias fundamentais. 

 

O estrangeiro sem domicílio no Brasil não tem legitimidade para impetrar habeas corpus, já que os 

direitos e as garantias fundamentais são dirigidos aos brasileiros e aos estrangeiros aqui residentes. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 119: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto:  

Julgue o item que se segue, relativo aos direitos e às garantias fundamentais. 

  

Caso um escritório de advocacia seja invadido, durante a noite, por policiais, para nele se instalar 

escutas ambientais, ordenadas pela justiça, já que o advogado que ali trabalha estaria envolvido em 

organização criminosa, a prova obtida será ilícita, já que a referida diligência não foi feita durante o dia. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 120: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 
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Assunto:  

A respeito das competências da União, dos estados e dos municípios e da organização dos poderes, 

julgue o item a seguir. 

 

Conforme entendimento do STF, compete à justiça do trabalho apreciar litígios instaurados contra 

entidades de previdência privada e relativos à complementação de aposentadoria, pensão ou de 

outros benefícios previdenciários, desde que a controvérsia jurídica resulte de obrigação oriunda de 

contrato de trabalho. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 121: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto:  

A respeito das competências da União, dos estados e dos municípios e da organização dos poderes, 

julgue o item a seguir. 

  

Compete ao presidente do TRT encaminhar projeto de lei ordinária ao Congresso Nacional cujo objeto 

seja a instituição de novo plano de cargos e salários dos servidores daquele tribunal. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 122: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto:  

A respeito das competências da União, dos estados e dos municípios e da organização dos poderes, 

julgue o item a seguir. 
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Um quinto dos membros do TST são escolhidos entre 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, atendidos os demais requisitos constitucionais. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 123: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto:  

Com relação à responsabilidade do presidente da República e ao processo legislativo, julgue o item 

subsequente. 

 

São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra o exercício dos 

direitos políticos, individuais e sociais. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 124: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto:  

Com relação à responsabilidade do presidente da República e ao processo legislativo, julgue o item 

subsequente. 

  

É constitucional medida provisória que discipline o trâmite da ação rescisória no âmbito da justiça do 

trabalho, desde que se atente para os limites materiais da CF, tais como a ampla defesa e o 

contraditório. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 125: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto:  

Quanto ao sistema de controle de constitucionalidade brasileiro, julgue o item a seguir. 

 

A concessão da medida cautelar, na ação direta de inconstitucionalidade, torna aplicável a legislação 

anterior acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 126: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto:  

Quanto ao sistema de controle de constitucionalidade brasileiro, julgue o item a seguir. 

  

A petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade deve indicar o dispositivo da lei ou do ato 

normativo questionado, os fundamentos jurídicos do pedido e a existência de controvérsia judicial 

relevante acerca da aplicação da disposição objeto da ação. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 127: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto:  

Diante dos requisitos legais, o juiz de direito de determinada comarca decretou a prisão preventiva do 

vereador Galego, suspeito de tráfico de drogas, bem como autorizou a realização de busca e apreensão 

em sua residência. A polícia, de posse dos mandados judiciais, dirigiu-se até a câmara municipal, não 

logrando êxito em encontrar o vereador. Às 20 h, a polícia localizou Galego em sua residência. 

 

Considerando as informações apresentadas na situação hipotética acima, julgue o item que se segue. 
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Galego tem o direito constitucional à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu 

interrogatório policial 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 128: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Diante dos requisitos legais, o juiz de direito de determinada comarca decretou a prisão preventiva do 

vereador Galego, suspeito de tráfico de drogas, bem como autorizou a realização de busca e apreensão 

em sua residência. A polícia, de posse dos mandados judiciais, dirigiu-se até a câmara municipal, não 

logrando êxito em encontrar o vereador. Às 20 h, a polícia localizou Galego em sua residência. 

 

Considerando as informações apresentadas na situação hipotética acima, julgue o item que se segue. 

  

Caso Galego seja condenado por decisão transitada em julgado, perde, automaticamente, o mandato 

de vereador. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 129: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto:  

Entender uma lei não é somente aferrar de modo mecânico o sentido aparente e imediato que resulta 

da conexão verbal; é indagar com profundeza o pensamento legislativo, descer da superfície verbal ao 

conceito íntimo que o texto encerra e desenvolvê-lo em todas as suas direções possíveis. 

 

A missão do intérprete é justamente descobrir o conteúdo real da norma jurídica, determinar em toda 

a plenitude o seu valor, penetrar o mais que é possível (como diz Windscheid) na alma do legislador, 

reconstruir o pensamento legislativo. 
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Francesco Ferrara. Interpretação e aplicação das leis. Coimbra: Armênio Amado, 1987, p. 128 (com adaptações). 

 

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue o item, acerca da interpretação e da aplicabilidade 

das normas constitucionais. 

 

O princípio do efeito integrador estabelece que, havendo lacuna na CF, o juiz deve recorrer a outras 

normas do ordenamento jurídico para integrar o vácuo normativo. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 130: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto:  

Entender uma lei não é somente aferrar de modo mecânico o sentido aparente e imediato que resulta 

da conexão verbal; é indagar com profundeza o pensamento legislativo, descer da superfície verbal ao 

conceito íntimo que o texto encerra e desenvolvê-lo em todas as suas direções possíveis. 

 

A missão do intérprete é justamente descobrir o conteúdo real da norma jurídica, determinar em toda 

a plenitude o seu valor, penetrar o mais que é possível (como diz Windscheid) na alma do legislador, 

reconstruir o pensamento legislativo. 

 

Francesco Ferrara. Interpretação e aplicação das leis. Coimbra: Armênio Amado, 1987, p. 128 (com adaptações). 

 

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue o item, acerca da interpretação e da aplicabilidade 

das normas constitucionais. 

  

A corrente que nega a possibilidade de o juiz, na interpretação constitucional, criar o direito e, 

valendo-se de valores substantivos, ir além do que o texto lhe permitir é chamada pela doutrina de 

não-interpretativista. 

 Certo 
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 Errado 

 

 

 

Questão 131: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto:  

Entender uma lei não é somente aferrar de modo mecânico o sentido aparente e imediato que resulta 

da conexão verbal; é indagar com profundeza o pensamento legislativo, descer da superfície verbal ao 

conceito íntimo que o texto encerra e desenvolvê-lo em todas as suas direções possíveis. 

 

A missão do intérprete é justamente descobrir o conteúdo real da norma jurídica, determinar em toda 

a plenitude o seu valor, penetrar o mais que é possível (como diz Windscheid) na alma do legislador, 

reconstruir o pensamento legislativo. 

 

Francesco Ferrara. Interpretação e aplicação das leis. Coimbra: Armênio Amado, 1987, p. 128 (com adaptações). 

 

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue o item, acerca da interpretação e da aplicabilidade 

das normas constitucionais. 

  

Segundo o princípio da unidade da constituição, cada país só pode ter uma constituição em vigor, de 

modo que a aprovação de nova constituição implica a automática revogação da anterior. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 132: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto:  

Entender uma lei não é somente aferrar de modo mecânico o sentido aparente e imediato que resulta 

da conexão verbal; é indagar com profundeza o pensamento legislativo, descer da superfície verbal ao 

conceito íntimo que o texto encerra e desenvolvê-lo em todas as suas direções possíveis. 

 

A missão do intérprete é justamente descobrir o conteúdo real da norma jurídica, determinar em toda 
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a plenitude o seu valor, penetrar o mais que é possível (como diz Windscheid) na alma do legislador, 

reconstruir o pensamento legislativo. 

 

Francesco Ferrara. Interpretação e aplicação das leis. Coimbra: Armênio Amado, 1987, p. 128 (com adaptações). 

 

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue o item, acerca da interpretação e da aplicabilidade 

das normas constitucionais. 

  

O princípio da máxima efetividade estabelece que o intérprete deve atribuir às normas constitucionais 

o sentido que lhes dê maior efetividade, evitando, sempre que possível, soluções que impliquem a não-

aplicabilidade da norma. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 133: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

A partir da Constituição Federal de 1988 (CF), muitos direitos trabalhistas foram elevados ao plano 

constitucional ou tiveram sua disciplina alterada. 

  

Acerca desse tema, julgue o próximo item. 

  

Os direitos dos trabalhadores, inseridos na CF, não podem ser, de modo algum, alterados, mesmo que 

ajustados pelos sindicatos profissionais ou pelos próprios trabalhadores em razão de possível 

melhoria das condições de trabalho. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 134: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

A partir da Constituição Federal de 1988 (CF), muitos direitos trabalhistas foram elevados ao plano 

constitucional ou tiveram sua disciplina alterada. 
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Acerca desse tema, julgue o próximo item. 

  

A CF assegura garantia contra a despedida sem justa causa do empregado, estando provisoriamente 

prevista indenização compensatória de 40% do valor do saldo fundiário, a título de multa rescisória, 

enquanto outra base indenizatória não for fixada por lei complementar própria. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 135: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

A partir da Constituição Federal de 1988 (CF), muitos direitos trabalhistas foram elevados ao plano 

constitucional ou tiveram sua disciplina alterada. 

  

Acerca desse tema, julgue o próximo item. 

  

O salário pode ser reduzido apenas por convenção coletiva de trabalho, em havendo contrapartida 

para a melhoria das condições de trabalho. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 136: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

A partir da Constituição Federal de 1988 (CF), muitos direitos trabalhistas foram elevados ao plano 

constitucional ou tiveram sua disciplina alterada. 

  

Acerca desse tema, julgue o próximo item. 

  

O salário mínimo é fixado por lei federal, em caráter nacional e unificado, podendo haver, em cada 

estado e no Distrito Federal, pisos salariais próprios, desde que observada a fixação federal como 

parâmetro mínimo para a remuneração dos trabalhadores. 
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 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 137: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

A partir da Constituição Federal de 1988 (CF), muitos direitos trabalhistas foram elevados ao plano 

constitucional ou tiveram sua disciplina alterada. 

  

Acerca desse tema, julgue o próximo item. 

  

Ao dispor sobre a jornada máxima de oito horas diárias de trabalho, a CF não impediu a extrapolação, 

desde que remunerada com adicional de, no mínimo, 50% do valor da hora normal, ou compensada a 

jornada suplementar com a redução de horários, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 138: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Julgue o item subseqüente no referente a aplicação, vigência e eficácia das normas constitucionais e 

do controle de constitucionalidade. 

  

Para o STF, decisão proferida nos autos do mandado de injunção poderá, desde logo, estabelecer a 

regra do caso concreto, de forma a viabilizar o exercício do direito a liberdades constitucionais, a 

prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, afastando as conseqüências da 

inércia do legislador. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 139: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Assunto:  
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Julgue o item subseqüente no referente a aplicação, vigência e eficácia das normas constitucionais e 

do controle de constitucionalidade. 

  

Concedida medida liminar nos autos de uma ação de argüição de descumprimento a preceito 

fundamental (ADPF), poderá o STF determinar a suspensão dos processos em curso ou os efeitos das 

decisões judiciais já proferidas, inclusive da coisa julgada, que apresentem relação com a matéria 

objeto dessa ADPF. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 140: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Julgue o item seguinte, relativo a direitos e garantias fundamentais. 

  

Os direitos e garantias fundamentais não se aplicam às relações privadas, mas apenas às relações 

entre os brasileiros ou os estrangeiros residentes no país e o próprio Estado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 141: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Assunto:  

Julgue o item seguinte, relativo a direitos e garantias fundamentais. 

  

O exame psicotécnico pode ser exigido em concurso público, desde que assim preveja o edital. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 142: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 
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Assunto:  

Julgue o item seguinte, relativo a direitos e garantias fundamentais. 

  

O habeas corpus  não é medida idônea para impugnar decisão judicial que autoriza a quebra de sigilo 

bancário em procedimento criminal, já que não há, na hipótese, risco direto e imediato de 

constrangimento ao direito de liberdade. 

 Certo 

 Errado 

Esta questão não possui comentário do professor no site.www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/489670 

Questão 143: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Assunto:  

Julgue o item que se segue, quanto à organização político-administrativa da República Federativa do 

Brasil. 

  

Compete aos municípios promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 144: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Assunto:  

Julgue o item que se segue, quanto à organização político-administrativa da República Federativa do 

Brasil. 

  

Compete aos estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás 

canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 145: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Assunto:  

Julgue o seguinte item, acerca dos poderes e das funções essenciais à justiça. 

  

Compete ao próprio TRT a iniciativa de elaborar projeto de lei que disponha sobre planos de cargos e 

salários dos seus membros e de seus auxiliares. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 146: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Assunto:  

Julgue o seguinte item, acerca dos poderes e das funções essenciais à justiça. 

  

Mandado de segurança impetrado contra o Procurador-Geral do Trabalho por servidor público 

estatutário da própria Procuradoria deverá ser julgado pela justiça federal de primeira instância. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 147: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

Assunto:  

A Constituição Federal de 1988 elevou diversos direitos trabalhistas ao plano constitucional, com ou 

sem prejuízo das normas infraconstitucionais ou ainda das disposições coletivas de trabalho. 

  

No referente a esse assunto, julgue o item subseqüente. 
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A Constituição Federal dispõe igualmente sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 

distinguindo apenas os trabalhadores domésticos. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 148: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

Assunto:  

A Constituição Federal de 1988 elevou diversos direitos trabalhistas ao plano constitucional, com ou 

sem prejuízo das normas infraconstitucionais ou ainda das disposições coletivas de trabalho. 

  

No referente a esse assunto, julgue o item subseqüente. 

  

Enquanto não houver lei complementar disciplinando a proteção para a relação de emprego contra 

despedidas arbitrárias ou injustas, prevalecem as normas contidas no Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, que regula, também, as estabilidades provisórias das gestantes e dos 

membros de comissão interna de prevenção de acidentes. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 149: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

Assunto:  

A Constituição Federal de 1988 elevou diversos direitos trabalhistas ao plano constitucional, com ou 

sem prejuízo das normas infraconstitucionais ou ainda das disposições coletivas de trabalho. 

  

No referente a esse assunto, julgue o item subseqüente. 

  

O FGTS, embora rotulado como direito dos trabalhadores, tem prescrição trintenária e não 

qüinqüenal, observado o prazo de dois anos a partir da rescisão contratual. 
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 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 150: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

Assunto:  

A Constituição Federal de 1988 elevou diversos direitos trabalhistas ao plano constitucional, com ou 

sem prejuízo das normas infraconstitucionais ou ainda das disposições coletivas de trabalho. 

  

No referente a esse assunto, julgue o item subseqüente. 

  

O FGTS não se encontra, pela Constituição Federal, como direito devido aos empregados domésticos, 

podendo, contudo, nos termos de lei específica, ser recolhido por liberalidade dos respectivos 

empregadores. 

 Certo 

 Errado 

 

Questão 151: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

Assunto:  

A Constituição Federal de 1988 elevou diversos direitos trabalhistas ao plano constitucional, com ou 

sem prejuízo das normas infraconstitucionais ou ainda das disposições coletivas de trabalho. 

  

No referente a esse assunto, julgue o item subseqüente. 

  

O salário mínimo tem caráter nacional e deve ser fixado por lei complementar federal em valor capaz 

de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e 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. 

 Certo 

 Errado 
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Gabarito/Constitucional 

1) A 2) Certo  3) Errado  4) Errado  5) E  

6) Errado 7) Errado 8) Certo  9) Errado  10) B  

11) A  12) Errado 13) Errado  14) Certo 15) Certo  

16) Certo  17) Errado  18) Errado  19) Errado  20) D  

21) Errado 22) Errado  23) Errado  24) A  25) A  

26) Certo  27) Errado  28) Certo 29) A  30) Errado  

31) Errado 32) Certo  33) Errado  34) Errado  35) Errado 

36) Certo  37) Errado 38) Certo  39) Certo  40) Errado 

41) Errado 42) Certo 43) Certo  44) Errado  45) B 

 46) E  47) Certo 48) Certo  49) B 50) D  
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51) A  52) Errado 53) Errado  54) Certo  55) Certo  

56) Certo 57) Certo 58) D  59) Certo  60) Certo  

61) Errado 62) Certo 63) E 64) Errado  65) Errado 

66) Errado  67) Errado 68) Errado  69) Certo  70) Certo 

71) Certo 72) Certo 73) Certo  74) Errado  75) Errado 

76) Errado  77) E 78) Errado  79) Errado  80) Certo  

81) Errado 82) Errado  83) C  84) Certo 85) Certo  

86) Certo  87) Certo  88) Errado  89) Errado  90) Certo  

91) Certo 92) Certo 93) B 94) Certo  95) A  

96) C 97) Certo  98) Certo 99) Errado  100) Errado 

101) Errado  102) Errado  103) Certo  104) Errado  105) Certo 

106) Certo  107) Errado  108) Certo  109) Certo  110) Errado 

111) Certo 112) Errado 113) Errado  114) Certo  115) Certo  

116) Certo 117) Errado  118) Errado  119) Errado 120) Certo 

121) Errado  122) Certo  123) Certo  124) Errado  125) Certo  

126) Errado 127) Certo  128) Certo  129) Errado  130) Errado  

131) Errado 132) Certo  133) Errado 134) Certo  135) Errado 

136) Certo  137) Certo  138) Certo  139) Errado  140) Errado 

141) Errado  142) Errado  143) Certo  144) Certo  145) Errado  

146) Certo  147) Certo 148) Certo  149) Certo  150) Certo 

151) Errado     

4. Administrativo 

 

Questão 1: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo 

Julgue o item a seguir, acerca dos princípios e das fontes do direito administrativo. 

 

Em decorrência do princípio da legalidade, a lei é a mais importante de todas as fontes do direito 

administrativo. 
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 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 2: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto: Regime Jurídico Administrativo 

Com relação ao regime jurídico da administração pública federal, julgue o item que se segue. 

 

Conquanto a remuneração dos servidores públicos federais deva ser fixada por lei, observada a 

iniciativa privativa em cada caso, não há direito à revisão geral anual, pois o regime estatutário 

submete os servidores à vontade unilateral da União, que tem discricionariedade nessa matéria. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 3: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2004 

Assunto: Princípios expressos, explícitos ou constitucionais 

Carlos, servidor público lotado no TRT da 10.a Região e que exerce a função de oficial de justiça, 

recebeu a incumbência de executar mandado judicial de busca e apreensão de um determinado bem, 

que está na residência do seu proprietário. Durante a busca e apreensão, Carlos esbarrou em uma 

estante e derrubou uma escultura de porcelana que se quebrou, causando prejuízo de R$ 1.000,00 ao 

dono do bem que seria apreendido. 

 

Julgue o item a seguir, considerando as informações contidas na situação hipotética acima descrita. 

 

Na execução do mandado, Carlos deverá observar os princípios administrativos da legalidade, da 

moralidade e da eficiência. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 4: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Princípios implícitos, reconhecidos e infraconstitucionais 

Julgue o item a seguir, acerca dos princípios e das fontes do direito administrativo. 

 

O princípio da supremacia do interesse público é, ao mesmo tempo, base e objetivo maior do direito 

administrativo, não comportando, por isso, limites ou relativizações. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 5: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação 

Julgue o item a seguir, com relação aos serviços públicos. 

 

Sendo a participação dos usuários um dos novos postulados do serviço público, a eles é garantido o 

direito de acesso amplo aos registros administrativos e às informações sobre atos de governo que 

envolvam a segurança do Estado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 6: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Conceito de atos administrativos 

No que concerne aos atos administrativos e à prescrição, julgue o item que se segue. 

 

Os fatos administrativos não produzem efeitos jurídicos, motivo pelo qual não são enquadrados no 

conceito de ato administrativo. 

 Certo 
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 Errado 

 

 

 

Questão 7: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Atributos ou características dos atos administrativos 

Acerca do Direito Administrativo, julgue o item a seguir. 

 

Em regra, os atos administrativos são auto-executáveis, o que significa que eles têm força de título 

executivo extrajudicial. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 8: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2004 

Assunto: Atributos ou características dos atos administrativos 

Acerca do direito constitucional, julgue o item a seguir. 

 

Considere que, durante a realização de uma blitz voltada à busca de armas, um policial rodoviário 

federal determine a um motorista que abra o porta-malas do veículo, para que ele o possa revistar. 

Nessa situação, a determinação do policial ao motorista é dotada de auto-executoriedade. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 9: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Atributos ou características dos atos administrativos 

A respeito dos atos administrativos, julgue o item que se segue. 

 

Os atos administrativos não têm poder de coercibilidade em relação aos particulares, visto que 

ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. 
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 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 10: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Classificação dos atos administrativos 

Acerca do direito administrativo, julgue o item a seguir. 

 

A expressa fundamentação é um requisito de validade dos atos administrativos vinculados, mas não 

dos atos administrativos discricionários. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 11: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Classificação dos atos administrativos 

Considere que Marta, servidora pública da administração direta, não logrou êxito no estágio 

probatório e, portanto, foi exonerada do cargo que ocupava. Nesse contexto, julgue o item 

subseqüente. 

 

O ato de exoneração de Marta é um ato administrativo vinculado e, portanto, ele é insuscetível de 

revogação. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 12: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Desfazimento do ato administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, 

Contraposição) 
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No que concerne aos atos administrativos e à prescrição, julgue o item que se segue. 

 

Sendo a revogação a extinção de um ato administrativo por motivos de conveniência e oportunidade, é 

ela, por essência, discricionária. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 13: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Desfazimento do ato administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, 

Contraposição) 

Julgue o item que se segue, a respeito do controle da administração pública. 

 

O Poder Judiciário, no exercício da atividade administrativa, pode exercer controle administrativo, 

inclusive para revogar seus próprios atos administrativos. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 14: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Desfazimento do ato administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, 

Contraposição) 

Em relação a controle e responsabilização da administração, julgue o item a seguir. 

 

Os atos administrativos do Poder Executivo não são passíveis de revogação pelo Poder Judiciário. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 15: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Desfazimento do ato administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, 

Contraposição) 

A respeito dos atos administrativos, julgue o item que se segue. 

 

Os atos administrativos podem ser anulados pela própria administração pública, sem que seja preciso 

recorrer ao Poder Judiciário. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 16: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Desfazimento do ato administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, 

Contraposição) 

A respeito dos atos administrativos, julgue o item que se segue. 

 

A revogação do ato administrativo ocorre por motivo de conveniência e oportunidade e opera 

efeitos ex nunc. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 17: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Desfazimento do ato administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, 

Contraposição) 

No que diz respeito aos atos administrativos, assinale a opção correta com base na legislação de 

regência e na jurisprudência dos tribunais superiores. 

 a)  O ato administrativo de demissão do servidor público é discricionário. 
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 b)  Caso, em ação judicial, tenha sido reconhecida a nulidade de ato de exoneração de servidor 

público, a nulidade operará efeitos ex nunc, razão pela qual o servidor não terá direito ao tempo de 

serviço e aos vencimentos que lhe seriam pagos no período em que ficou afastado. 

 c)  Considere que um agente público ocupante unicamente de cargo em comissão tenha sido 

exonerado ao completar setenta anos de idade e que a administração pública tenha motivado a prática 

do ato no exclusivo fato de ter ele completado a idade máxima para a aposentadoria compulsória. 

Nessa situação, configura-se hipótese que autoriza ao Poder Judiciário a anular o ato, se provocado, 

com fundamento na teoria dos motivos determinantes, pois o critério de idade para a aposentadoria 

compulsória não se aplica aos cargos em comissão. 

 d)  O Poder Judiciário não pode examinar o mérito de ato administrativo discricionário praticado 

pela administração pública, não podendo analisar os motivos e a finalidade de tais atos quando 

submetidos a seu controle. 

 e)  A competência administrativa pode ser objeto de delegação, circunstância que autoriza ao 

servidor público originariamente competente a transferir a subordinado hierárquico atribuição que 

lhe fora conferida, retirando-se a competência da autoridade delegante, que não poderá exercer a 

atribuição cumulativamente com a autoridade delegada. 

 

 

 

 

Questão 18: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Desfazimento do ato administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, 

Contraposição) 

Em relação aos poderes administrativos, à organização do Estado e aos atos administrativos, julgue o 

item seguinte. 

 

Considere que, no exercício do poder discricionário, determinada autoridade indique os motivos 

fáticos que justifiquem a realização do ato. Nessa situação, verificando-se posteriormente que tais 

motivos não existiram, o ato administrativo deverá ser invalidado. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 19: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Organização Administrativa da União 

Considere que, há sete anos, Adriano é empregado da Caixa Econômica Federal (CAIXA), que é uma 

empresa pública federal. Nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

 

A empregadora de Adriano é entidade integrante da administração federal indireta. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 20: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto: Organização Administrativa da União 

Com relação ao regime jurídico da administração pública federal, julgue o item que se segue. 

 

As agências reguladoras constituem espécie distinta de ente da administração pública indireta: não 

são autarquias nem empresas públicas; possuem personalidade jurídica de direito privado, amplos 

poderes normativos e seus dirigentes não são demissíveis ad nutum. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 21: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Organização Administrativa da União 

No item a seguir é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. 

 

Ricardo é empregado da CAIXA, que é empresa pública federal. Nessa situação, o empregador de 

Ricardo é dotado de personalidade jurídica de direito privado. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 22: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2004 

Assunto: Organização Administrativa da União 

Carlos, servidor público lotado no TRT da 10.a Região e que exerce a função de oficial de justiça, 

recebeu a incumbência de executar mandado judicial de busca e apreensão de um determinado bem, 

que está na residência do seu proprietário. Durante a busca e apreensão, Carlos esbarrou em uma 

estante e derrubou uma escultura de porcelana que se quebrou, causando prejuízo de R$ 1.000,00 ao 

dono do bem que seria apreendido. 

 

Julgue o item a seguir, considerando as informações contidas na situação hipotética acima descrita. 

 

Carlos ocupa cargo público na administração pública federal direta. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 23: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Administração Direta (órgãos públicos) 

Considere que a União, mediante decreto, crie uma secretaria vinculada ao Ministério dos Esportes, 

com prazo de extinção definido e com competência para atuar nos grandes eventos esportivos que 

ocorrerão no Brasil nos próximos anos. Com base nessa situação hipotética, julgue o item 

subsequente. 

  

A referida secretaria será considerada um órgão simples, em razão de seu caráter transitório. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 24: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 
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Assunto: Administração Indireta 

Julgue o próximo item, relativo à administração indireta e à descentralização administrativa. 

 

As autarquias federais detêm autonomia administrativa relativa, estando subordinadas aos 

respectivos ministérios de sua área de atuação. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 25: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Administração Indireta 

Julgue o item seguinte, relativo à organização administrativa do Estado. 

 

As empresas públicas devem ser constituídas obrigatoriamente sob a forma de sociedade anônima. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 26: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Administração Indireta 

Em relação aos poderes administrativos, à organização do Estado e aos atos administrativos, julgue o 

item seguinte. 

  

Entre as entidades da administração indireta e os entes federativos que as instituíram ou que 

autorizaram sua criação inexiste relação de subordinação, havendo entre eles relação de vinculação 

que fundamenta o exercício do controle finalístico ou tutela. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 27: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Desconcentração e Descentralização 

Julgue o próximo item, relativo à administração indireta e à descentralização administrativa. 

 

A concessão de serviço público a particulares é classificada como descentralização administrativa por 

delegação ou por colaboração. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 28: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Desconcentração e Descentralização 

Julgue o item seguinte, relativo à organização administrativa do Estado. 

 

O fato de uma autarquia federal criar, em alguns estados da Federação, representações regionais para 

aproximar o poder público do cidadão caracteriza o fenômeno da descentralização administrativa. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 29: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2004 

Assunto: Poderes da Administração 

Carlos, servidor público lotado no TRT da 10.a Região e que exerce a função de oficial de justiça, 

recebeu a incumbência de executar mandado judicial de busca e apreensão de um determinado bem, 

que está na residência do seu proprietário. Durante a busca e apreensão, Carlos esbarrou em uma 

estante e derrubou uma escultura de porcelana que se quebrou, causando prejuízo de R$ 1.000,00 ao 

dono do bem que seria apreendido. 
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Julgue o item a seguir, considerando as informações contidas na situação hipotética acima descrita. 

 

A execução por Carlos do referido mandado caracteriza exercício de poder de polícia. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 30: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Poderes da Administração 

Com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assinale a opção correta acerca dos 

poderes e princípios da administração pública. 

 a)  É vedada, em caráter absoluto, a edição, pelo chefe do Poder Executivo, de ato normativo que 

detalhe sanções administrativas, por se tratar de matéria inserida no âmbito da reserva legal. 

 b)  Na remoção ex officio de servidor público para localidade diversa da por ele postulada, exige-se 

a correspondente motivação por parte da administração pública. 

 c)  O poder de polícia é exercido pela administração pública em caráter individual, e não geral, já 

que seu exercício restringe unicamente o direito de determinada pessoa, não podendo alcançar a 

generalidade dos indivíduos. 

 d)  A divulgação de ato da administração pública pela imprensa particular em programa de 

televisão ou de rádio em horário oficial atende ao princípio da publicidade, podendo produzir efeitos 

jurídicos. 

 e)  No exercício do poder de autotutela, a administração pública pode anular seus próprios atos, 

independentemente da instauração de prévio processo administrativo, ainda que tais atos gerem 

efeitos no âmbito dos direitos individuais. 

 

 

 

Questão 31: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Responsabilidade Civil do Estado 
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No que concerne ao controle e aos princípios básicos da administração, julgue o seguinte item. 

 

Segundo a teoria do risco administrativo, as organizações da sociedade civil de interesse coletivo, que 

são pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos, responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 

responsável nos casos de dolo ou culpa. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 32: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Responsabilidade Civil do Estado 

No que concerne ao controle e aos princípios básicos da administração, julgue o seguinte item. 

A responsabilidade civil do Estado em relação aos danos decorrentes de atividades nucleares de 

qualquer natureza independe da existência de culpa, tendo sido adotada, nesse sentido, a teoria do 

risco integral. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 33: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto: Responsabilidade Civil do Estado 

Com relação ao regime jurídico da administração pública federal, julgue o item que se segue. 

 

A responsabilidade objetiva do Estado, com base no risco administrativo, de fundo constitucional, não 

alcança atos praticados por sociedade de economia mista que explore atividade econômica. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 34: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2004 

Assunto: Responsabilidade Civil do Estado 

Carlos, servidor público lotado no TRT da 10.a Região e que exerce a função de oficial de justiça, 

recebeu a incumbência de executar mandado judicial de busca e apreensão de um determinado bem, 

que está na residência do seu proprietário. Durante a busca e apreensão, Carlos esbarrou em uma 

estante e derrubou uma escultura de porcelana que se quebrou, causando prejuízo de R$ 1.000,00 ao 

dono do bem que seria apreendido. 

 

Julgue o item a seguir, considerando as informações contidas na situação hipotética acima descrita. 

 

Para ter direito receber indenização que repare os referidos danos, o particular lesado precisará 

demonstrar que Carlos agiu com dolo ou culpa no evento que resultou na quebra da escultura. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 35: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Evolução histórica (responsabilidade civil do Estado) 

No tocante à responsabilidade civil da administração, julgue o item subsequente. 

 

A teoria do risco integral obriga o Estado a reparar todo e qualquer dano, independentemente de a 

vítima ter concorrido para o seu aperfeiçoamento. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 36: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Evolução histórica (responsabilidade civil do Estado) 

No tocante à responsabilidade civil da administração, julgue o item subsequente. 
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Pela teoria da faute du service, ou da culpa do serviço, eventual falha é imputada pessoalmente ao 

funcionário culpado, isentando a administração da responsabilidade pelo dano causado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 37: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Risco Administrativo (teoria da responsabilidade objetiva do Estado) 

Acerca do Direito Administrativo, julgue o item a seguir. 

 

Considere-se que um servidor do TST, no exercício de sua função, submeteu um advogado a 

constrangimento que configurou dano moral. Nessa situação, por tratar-se de dano moral, a 

responsabilidade do TST é subsidiária. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 38: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Risco Administrativo (teoria da responsabilidade objetiva do Estado) 

A respeito do procedimento administrativo, do controle judicial da administração pública e da 

responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte. 

  

Caso uma empresa pública federal não tenha recursos suficientes para o adimplemento de 

indenização derivada da prática de ato ilícito, a União responderá subsidiariamente pela referida 

obrigação. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 39: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 
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Assunto: Ação Regressiva (responsabilidade civil do Estado) 

Marcos, motorista de um ônibus de transporte público de passageiros de determinado município, ao 

conduzir o veículo, por sua culpa, atropelou e matou João. A família da vítima ingressou com uma ação 

de indenização contra o município e a concessionária de transporte público municipal, que administra 

o serviço. Citada, a concessionária municipal denunciou à lide Marcos, por entender que ele deveria 

ser responsabilizado, já que fora o causador do dano. O município alegou ilegitimidade passiva e 

ausência de responsabilidade no caso. 

  

A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta conforme o entendimento doutrinário e 

jurisprudencial relativamente à responsabilidade civil do Estado. 

 a)  A denunciação à lide, no caso, não será obrigatória para se garantir o direito de regresso da 

concessionária contra Marcos. 

 b)  A culpa exclusiva ou concorrente da vítima afasta a responsabilidade civil objetiva da 

concessionária. 

 c)  A reparação civil do dano pelo município sujeita-se ao prazo prescricional de vinte anos. 

 d)  A responsabilidade civil da concessionária, na hipótese, será subjetiva, pois João não era 

usuário do serviço público de transporte coletivo. 

 e)  A responsabilidade civil do município, no caso, será objetiva, primária e solidária. 

 

 

 

Questão 40: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Responsabilidade civil dos agentes públicos 

Todos os anos, na estação chuvosa, a região metropolitana de determinado município é acometida por 

inundações, o que causa graves prejuízos a seus moradores. Estudos no local demonstraram que os 

fatores preponderantes causadores das enchentes são o sistema deficiente de captação de águas 

pluviais e o acúmulo de lixo nas vias públicas. 

 

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente. 

 

Caso algum cidadão pretenda ser ressarcido de prejuízos sofridos, poderá propor ação contra o Estado 
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ou, se preferir, diretamente contra o agente público responsável, visto que a responsabilidade civil na 

situação hipotética em apreço é solidária. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 41: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Responsabilidade por atos omissivos 

Todos os anos, na estação chuvosa, a região metropolitana de determinado município é acometida por 

inundações, o que causa graves prejuízos a seus moradores. Estudos no local demonstraram que os 

fatores preponderantes causadores das enchentes são o sistema deficiente de captação de águas 

pluviais e o acúmulo de lixo nas vias públicas. 

 

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente. 

 

De acordo com a jurisprudência e a doutrina dominante, na hipótese em pauta, caso haja danos a 

algum cidadão e reste provada conduta omissiva por parte do Estado, a responsabilidade deste será 

subjetiva. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 42: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Controle da Administração 

No que concerne ao controle e aos princípios básicos da administração, julgue o seguinte item. 

 

Os órgãos legislativos exercem controle sobre determinados atos do Poder Executivo, conforme 

determinação constitucional, caracterizando-se uma expressão eminentemente política, todavia a 

fiscalização financeira e orçamentária é conferida em termos amplos aos parlamentares, auxiliados, 
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nessa área, pelos tribunais de contas, que, no exercício de suas atribuições, podem apreciar a 

constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 43: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Controle da Administração 

No que concerne ao controle e aos princípios básicos da administração, julgue o seguinte item. 

 

Considere a seguinte situação hipotética. 

Um particular obteve do departamento de divisão de obras de determinado município o alvará para 

iniciar a construção de um prédio em imóvel de sua propriedade. 

Nessa situação, a administração não poderá revogar essa licença, visto tê-la expedido em razão de um 

direito subjetivo do particular, que satisfez todas as exigências das normas edilícias. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 44: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Controle da Administração 

Em relação a controle e responsabilização da administração, julgue o item a seguir. 

 

O controle prévio dos atos administrativos do Poder Executivo é feito exclusivamente pelo Poder 

Executivo, cabendo aos Poderes Legislativo e Judiciário exercer o controle desses atos somente após 

sua entrada em vigor. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 45: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Controle da Administração 

No que concerne ao controle da administração pública, julgue o item a seguir. 

 

Os tribunais de contas são órgãos auxiliares do Poder Legislativo e somente atuam após provocação 

das respectivas casas legislativas. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 46: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Controle da Administração 

No que concerne ao controle da administração pública, julgue o item a seguir. 

 

Todas as pessoas físicas ou jurídicas são partes legítimas para propor ação popular que vise anular ato 

lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao 

meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 47: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Controle Legislativo ou Parlamentar 

Julgue o item que se segue, a respeito do controle da administração pública. 

 

Por força do princípio da separação de poderes, não se admite o controle da administração pública 

pelo Poder Legislativo. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 48: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Parlamentar indireto (Tribunais de Contas, Controle técnico-financeiro) 

Em relação a controle e responsabilização da administração, julgue o item a seguir. 

 

Ao Tribunal de Contas da União não cabe julgar as contas dos administradores de sociedades de 

economia mista e empresas públicas, visto que a participação majoritária do Estado na composição do 

capital não transmuda em públicos os bens dessas entidades. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 49: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Controle Jurisdicional 

Em relação a controle e responsabilização da administração, julgue o item a seguir. 

 

Se um agente editar ato administrativo em desconformidade com súmula vinculante do STF, caberá 

reclamação a esse tribunal, que, se julgá-la procedente, deverá anular referido ato. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 50: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Controle Jurisdicional 

A respeito do procedimento administrativo, do controle judicial da administração pública e da 

responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte. 

 

Em se tratando de atribuição delegada, a autoridade coatora, para fins de interposição de mandado de 

segurança, será a autoridade delegante. 
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 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 51: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Bens Públicos (Direito Administrativo) 

Considere-se que o TST tenha realizado licitação do tipo técnica e preço para adquirir vinte 

impressoras e que o resultado da licitação tenha sido homologado, mas ainda não tenham sido 

celebrados os respectivos contratos. 

 

Com base nessa situação, julgue o item subseqüente. 

 

Uma vez adquiridas pelo TST, as referidas impressoras se tornarão bens públicos de uso especial. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 52: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Bens Públicos (Direito Administrativo) 

No que concerne ao controle e aos princípios básicos da administração, julgue o seguinte item. 

 

Considere a seguinte situação hipotética. 

Determinado município, a fim de obter financiamento do BNDES, ofereceu como garantia do 

empréstimo um prédio que não estava sendo utilizado pela administração municipal e que se 

encontrava desafetado, incluído, portanto, na categoria de bens dominicais, patrimônio disponível do 

município. 

Nessa situação, os técnicos da entidade federal não poderiam aceitar a indicação do mencionado 

imóvel em razão da impossibilidade de sua oneração em face da sua impenhorabilidade. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 53: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Agentes Públicos 

No item seguinte, é apresentada uma situação hipotética, relativa aos agentes administrativos, 

seguida de uma assertiva a ser julgada. 

Sérgio, após aprovação em concurso público e quatro anos de espera, foi nomeado para o cargo de 

agente administrativo em determinado órgão federal. Com 22 meses de efetivo exercício, houve uma 

reforma administrativa e o referido cargo foi extinto. Nessa situação, Sérgio será posto em 

disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até que seja aproveitado em 

outro cargo cujas atribuições e vencimentos sejam compatíveis com os do cargo anteriormente 

ocupado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 54: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Agentes Públicos 

No item seguinte, é apresentada uma situação hipotética, relativa aos agentes administrativos, 

seguida de uma assertiva a ser julgada. 

Em determinada repartição federal, foi aberta sindicância para apurar indícios de autoria e 

materialidade de diversas irregularidades. A comissão de sindicância, em razão de os fatos apurados 

cominarem suspensão superior a trinta dias, concluiu pela instauração de processo disciplinar que 

envolvia os servidores Jorge, Osvaldo e Eduardo. Indignados, esses servidores questionaram 

veementemente o resultado do procedimento pelo fato de não terem sido ouvidos até aquele 

momento. Nessa situação, não assiste razão aos servidores, pois a sindicância é medida preparatória 

para o processo administrativo, não se observando, nessa fase, dado o seu caráter inquisitivo, o 

princípio da ampla defesa. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 55: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Agentes Públicos 

No item seguinte, é apresentada uma situação hipotética, relativa aos agentes administrativos, 

seguida de uma assertiva a ser julgada. 

 

Márcio, servidor titular de cargo efetivo federal, atualmente está lotado em uma repartição localizada 

em Garanhuns − PE. Toda a sua família reside em Brasília − DF. Por essa razão, Márcio manifestou à 

coordenação de recursos humanos (RH) do órgão de seu exercício o interesse em ser removido para a 

capital federal. De acordo com os arquivos do RH, existia uma vaga disponível em Brasília e outros 25 

servidores já haviam manifestado o mesmo interesse de Márcio. Nessa situação e de acordo com o 

regime jurídico vigente para a administração pública federal, o setor de RH deverá promover a 

remoção do servidor que manifestou interesse, expressamente, há mais tempo. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 56: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Agentes Públicos 

Em relação aos agentes administrativos, julgue o item subseqüente. 

Não obstante as instâncias administrativa e penal serem independentes, na hipótese de a infração 

disciplinar constituir crime, não se aplicam, respectivamente, os prazos de prescrição qüinqüenal, 

bienal ou de 180 dias às infrações puníveis com demissão, suspensão ou advertência. Adotam-se, 

nesses casos, os prazos prescricionais estabelecidos na lei penal. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 57: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 
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Assunto: Agentes Públicos 

No item a seguir é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. 

 

Maurício é um cidadão que atuou como mesário nas últimas eleições municipais. Nessa situação, 

enquanto exercia a função de mesário, perante o direito administrativo Maurício era um agente 

público, mas não era um servidor público. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 58: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Agentes Públicos 

Considere que Marta, servidora pública da administração direta, não logrou êxito no estágio 

probatório e, portanto, foi exonerada do cargo que ocupava. Nesse contexto, julgue o item 

subseqüente. 

 

O cargo do qual Marta foi exonerada somente poderia ser de provimento efetivo. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 59: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2004 

Assunto: Agentes Públicos 

Carlos, servidor público lotado no TRT da 10.a Região e que exerce a função de oficial de justiça, 

recebeu a incumbência de executar mandado judicial de busca e apreensão de um determinado bem, 

que está na residência do seu proprietário. Durante a busca e apreensão, Carlos esbarrou em uma 

estante e derrubou uma escultura de porcelana que se quebrou, causando prejuízo de R$ 1.000,00 ao 

dono do bem que seria apreendido. 

 

Julgue o item a seguir, considerando as informações contidas na situação hipotética acima descrita. 
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Se a União vier a ser condenada a reparar os prejuízos do proprietário da escultura, o TRT da 

10.a Região poderá descontar da remuneração de Carlos o valor pago a título de indenização, 

independentemente de seu consentimento expresso, desde que o desconto seja feito em parcelas 

inferiores a 20% da remuneração mensal. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 60: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Agentes Públicos 

No que concerne aos servidores públicos, regidos pela Lei n.º 8.112/1990, assinale a opção correta. 

 a) Os cargos públicos são acessíveis apenas aos brasileiros natos ou naturalizados. 

 b) O regime de trabalho do servidor se sujeita ao limite mínimo de 6 horas diárias. 

 c) É garantido a todo servidor público o exercício do direito de greve. 

 d) O concurso de títulos, mediante seleção por currículos, para provimento de cargo isolado, terá 

validade de um ano, prorrogável por igual período. 

 e) A impossibilidade física de entrar em exercício acarreta a possibilidade de fazê-lo por meio de 

procuração pública. 

 

 

 

Questão 61: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Agentes Públicos 

Assinale a opção que apresenta situações que geram a aplicação de penalidade de demissão. 

 a) Aliciar subordinados a filiarem-se a partido político e ausentar-se do serviço durante o 

expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. 

 b) Aceitar comissão ou pensão de Estado estrangeiro e apresentar inassiduidade habitual. 

 c) Promover manifestação de desapreço no recinto da repartição e abandonar o cargo. 
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 d) Abandonar o cargo e recusar fé a documento público. 

 e) Opor resistência injustificada ao andamento de documento na repartição e revelar segredo do 

qual se apropriou em razão do cargo. 

 

 

 

Questão 62: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Agentes Públicos 

Em relação aos vencimentos e proventos de aposentadoria dos servidores públicos, o STF entende que 

 a) a Constituição veda a cumulação de cargos públicos por uma mesma pessoa. 

 b) não há vedação constitucional à acumulação de cargos públicos desde que haja compatibilidade 

de horários e o acesso tenha se dado por concurso público. 

 c) é permitida a cumulação sem restrições, se ficar caracterizado direito adquirido pelo servidor 

 d) é possível a acumulação de mais de uma aposentadoria, se forem elas relativas a cargos que, na 

atividade, seriam cumuláveis. 

 e) são inacumuláveis em razão do princípio da moralidade administrativa. 

 

 

 

Questão 63: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Agentes Públicos 

A Lei n.º 8.112/1990 e suas posteriores alterações baniram do ordenamento jurídico as seguintes 

formas de provimento de cargos públicos: 

 a) nomeação e readaptação. 

 b) promoção e redistribuição. 

 c) reversão e recondução. 

 d) ascensão e transferência. 

 e) substituição e aproveitamento. 
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Questão 64: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Agentes Públicos 

Maria, casada com Pedro, juiz titular da vara do trabalho de Itaperuna, foi aprovada, em concurso 

público, para o cargo de auditor do trabalho, com lotação originária também em Itaperuna, tendo 

tomado posse e entrado em exercício em fevereiro de 2004. No ano seguinte, Pedro, após realizar 

concurso de remoção, foi trabalhar em uma das varas do trabalho do Rio de Janeiro. Em 2006, Pedro 

foi acometido de doença, razão pela qual deveria ser acompanhado por Maria. Em 2008, Maria será 

candidata a vereadora pelo Rio de Janeiro. 

 

A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta. 

 a) A licença por motivo da doença de Pedro somente permitirá a Maria a percepção à 

remuneração pelo período de até 90 dias. 

 b) Uma vez eleita vereadora, havendo incompatibilidade de horários para cumulação dos cargos, 

Maria poderá se afastar do cargo de auditora do trabalho, mas optando por sua remuneração. 

 c) Em 2005, Maria não poderia pedir licença para acompanhar Pedro, porque estava em estágio 

probatório. 

 d) Durante a licença em razão da doença de Pedro, Maria poderá exercer atividade remunerada 

fora do serviço público. 

 e) O afastamento para o exercício do cargo de vereador não será computado para fins da 

contagem do tempo de serviço de Maria. 

 

 

 

Questão 65: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Agentes Públicos 

Assinale a opção correta de acordo com a Lei n.º 8.112/1990. 

 a) O servidor que opera direta e permanentemente com substâncias radioativas gozará de 20 dias 

consecutivos de férias por semestre. 

 b) A necessidade do serviço declarada pelo chefe da seção de atendimento ao público em que o 

servidor está lotado é motivo para interrupção das suas férias. 
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 c) Para o exercício de mandato classista em sindicato com mais de 30.000 filiados, a licença será 

remunerada. 

 d) O servidor que não satisfizer as exigências do estágio probatório será demitido. 

 e) No afastamento para servir na Organização Internacional do Trabalho, o servidor da justiça do 

trabalho poderá optar pela remuneração que deseja perceber. 

 

 

 

Questão 66: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Agentes Públicos 

Um servidor público, ocupante de cargo de provimento efetivo, revelou a terceiro, prestador de 

serviço do órgão público em que trabalha, o teor de um edital de licitação que seria lançado nos meses 

seguintes. Essa informação trouxe benefícios ao prestador de serviço, que teve mais tempo que os 

demais concorrentes para se adequar às regras do edital. Os outros concorrentes não conseguiram 

preencher os requisitos do edital e acabaram sendo desclassificados. 

 

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

 

A situação descrita pode ter repercussão nas esferas cível, penal e administrativa, visto que vigora, no 

ordenamento jurídico brasileiro, a independência das instâncias. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 67: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Agentes Públicos 

Um servidor público, ocupante de cargo de provimento efetivo, revelou a terceiro, prestador de 

serviço do órgão público em que trabalha, o teor de um edital de licitação que seria lançado nos meses 

seguintes. Essa informação trouxe benefícios ao prestador de serviço, que teve mais tempo que os 

demais concorrentes para se adequar às regras do edital. Os outros concorrentes não conseguiram 

preencher os requisitos do edital e acabaram sendo desclassificados. 
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Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

 

Caso o servidor seja absolvido por falta de provas na esfera penal, a administração pública não poderá 

puni-lo pelo mesmo fato na esfera disciplinar. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 68: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Agentes Públicos 

Um servidor público, ocupante de cargo de provimento efetivo, revelou a terceiro, prestador de 

serviço do órgão público em que trabalha, o teor de um edital de licitação que seria lançado nos meses 

seguintes. Essa informação trouxe benefícios ao prestador de serviço, que teve mais tempo que os 

demais concorrentes para se adequar às regras do edital. Os outros concorrentes não conseguiram 

preencher os requisitos do edital e acabaram sendo desclassificados. 

 

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

 

Se, na esfera penal, o Poder Judiciário declarar a inexistência da autoria ou do fato, o servidor não 

poderá mais ser punido nas demais esferas. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 69: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Agentes Públicos 

Um servidor público, ocupante de cargo de provimento efetivo, revelou a terceiro, prestador de 

serviço do órgão público em que trabalha, o teor de um edital de licitação que seria lançado nos meses 

seguintes. Essa informação trouxe benefícios ao prestador de serviço, que teve mais tempo que os 
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demais concorrentes para se adequar às regras do edital. Os outros concorrentes não conseguiram 

preencher os requisitos do edital e acabaram sendo desclassificados. 

 

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

 

Não se aplica aos processos administrativos disciplinares o direito constitucional ao contraditório e à 

ampla defesa, visto que, segundo a CF, esses direitos são destinados aos acusados em processos 

judiciais. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 70: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Agentes Públicos 

Julgue o item seguinte, acerca do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União — Lei n.º 

8.112/1990. 

 

A acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas é caso de infração funcional punível com 

penalidade de demissão. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 71: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Agentes Públicos 

Julgue o item seguinte, acerca do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União — Lei n.º 

8.112/1990. 

 

A pena de demissão imposta a servidores dos TRTs é aplicada pelo presidente da República. 
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 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 72: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Agentes Públicos 

Julgue o item seguinte, acerca do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União — Lei n.º 

8.112/1990. 

 

A investidura em cargo público ocorre com a publicação da nomeação do servidor no Diário Oficial. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 73: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Agentes Públicos 

Julgue o item seguinte, acerca do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União — Lei n.º 

8.112/1990. 

 

O aproveitamento é forma de provimento de cargo público. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 74: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Classificação das funções, cargos e empregos públicos 

Considere que a União, mediante decreto, crie uma secretaria vinculada ao Ministério dos Esportes, 

com prazo de extinção definido e com competência para atuar nos grandes eventos esportivos que 

ocorrerão no Brasil nos próximos anos. Com base nessa situação hipotética, julgue o item 

subsequente. 
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Independentemente do caráter transitório da secretaria, será vedada a criação de cargos de 

provimento em comissão para o exercício de atribuições eminentemente técnicas. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 75: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Acumulação de cargos e empregos públicos e funções 

Assinale a opção que apresenta cargos públicos que permitem a uma mesma pessoa a acumulação 

lícita desses cargos. 

 a) Dois cargos de professor em escolas públicas e médico do serviço público federal. 

 b) Advogado da União e advogado da empresa pública. 

 c) Médico militar e médico de secretaria de saúde do estado, quando ingressou nos cargos antes 

da promulgação da CF. 

 d) Militar da reserva remunerada e agente de segurança judiciário que ingressou no serviço 

público em maio de 2000. 

 e) Três cargos públicos de magistério, sem incompatibilidade de horários. 

 

 

 

Questão 76: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Formas de provimento (Lei 8.112 - arts. 5º a 32) 

Considere que Carlos seja servidor público ocupante de cargo comissionado em um tribunal regional 

do trabalho (TRT). Nessa situação hipotética, julgue o item que se segue. 

 

Carlos não pode acumular remuneradamente esse cargo público com outro cargo comissionado na 

administração pública federal. 

 Certo 

 Errado 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 

 

 

Questão 77: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Formas de provimento (Lei 8.112 - arts. 5º a 32) 

Considerando o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis Federais, julgue o item. 

 

Considere que, em janeiro de 2012, João tenha completado dezessete anos de idade e começado a 

cursar Direito, sua primeira graduação. Considere, ainda, que, no fim do mesmo ano, ele tenha sido 

aprovado em concurso público para um cargo de nível superior. Nessa situação, João estava habilitado 

para tomar posse no referido cargo em fevereiro de 2013. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 78: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Formas de provimento (Lei 8.112 - arts. 5º a 32) 

Considerando o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis Federais, julgue o item. 

  

Se a publicação do ato de provimento de determinado indivíduo em cargo público federal tiver 

ocorrido em 29 de abril de 2013, mas sua posse, somente no dia 15 do mês seguinte, a posse será 

considerada sem efeito, por ter ocorrido fora do prazo previsto na legislação em vigor. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 79: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Formas de provimento (Lei 8.112 - arts. 5º a 32) 

De acordo com a Lei n.º 8.112/1990, que trata do regime jurídico dos servidores públicos federais, a 

reversão 
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 a)  não se aplica ao servidor aposentado que já tiver completado setenta anos de idade. 

 b)  ocorrerá quando a demissão do servidor for anulada por decisão administrativa ou judicial. 

 c)  ocorre quando o servidor estável retorna ao cargo anterior, em decorrência de inabilitação em 

estágio probatório relativo a outro cargo. 

 d)  pode ocorrer no interesse do requerente aposentado, desde que haja solicitação nos últimos 

cinco anos. 

 e)  poderá ser aplicada quando o servidor aposentado por invalidez ou por tempo de contribuição 

tiver a sua aposentadoria anulada por decisão judicial. 

 

 

 

Questão 80: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Vencimento, Remuneração e Subsídio 

Considerando o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis Federais, julgue o item. 

  

Não poderão ser consideradas como efetivo exercício as faltas de servidor público federal decorrentes 

de motivo de força maior, ainda que justificadas e compensadas a critério de sua chefia imediata. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 81: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Das gratificações e adicionais (Lei 8.112 - arts. 61 a 76) 

Julgue o item seguinte, a respeito da Lei n.º 8.112/1990. 

 

 

O servidor público civil que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade acumulará ambos 

os acréscimos sobre seu vencimento. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 82: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Das férias (Lei 8.112 - arts. 77 a 80) 

Julgue o item seguinte, a respeito da Lei n.º 8.112/1990. 

 

Ao servidor é facultado abater de suas férias as faltas injustificadas, de modo a preservar a 

remuneração referente aos dias em que deixar de comparecer ao serviço. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 83: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Das licenças, afastamentos e concessões (Lei 8.112 - arts. 81 a 99) 

Considere que Carlos seja servidor público ocupante de cargo comissionado em um tribunal regional 

do trabalho (TRT). Nessa situação hipotética, julgue o item que se segue. 

 

Caso Carlos e sua esposa adotem uma criança, ele terá direito a licença-paternidade de cinco dias, 

independentemente da idade da criança adotada. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 84: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Das licenças, afastamentos e concessões (Lei 8.112 - arts. 81 a 99) 

A respeito do regime jurídico dos servidores públicos e das hipóteses de afastamento, assinale a opção 

correta de acordo com a jurisprudência do STJ. 

 a)  O tempo de serviço prestado por servidor público na administração indireta no período em que 

esteve cedido à sociedade de economia mista não pode ser computado para fins de disponibilidade. 
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 b)  Durante o período de férias e licenças, o servidor público não terá direito ao recebimento de 

auxílio-alimentação, dado não estar em efetivo exercício no período. 

 c)  A concessão de licença não remunerada para tratar de interesse particular não é considerada 

uma faculdade da administração, mas um direito do servidor, razão pela qual, ao ser postulada, não 

pode ser indeferida pelo órgão a que se encontra vinculado o servidor. 

 d)  Considere que, em ação judicial, tenha sido determinada a reintegração de servidor público 

após o reconhecimento de que este fora coagido a celebrar termo de adesão a desligamento 

voluntário do serviço. Nessa situação, o servidor não terá direito ao pagamento de parcelas 

remuneratórias que deixou de receber no período de afastamento, sob pena de configuração de 

enriquecimento ilícito. 

 e)  A licença para o acompanhamento de cônjuge constitui direito assegurado ao servidor público 

e a sua concessão independe do juízo de discricionariedade da administração, bastando, para tanto, o 

preenchimento dos requisitos legais. 

 

 

 

Questão 85: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Das licenças, afastamentos e concessões (Lei 8.112 - arts. 81 a 99) 

Considerando o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis Federais, julgue o item. 

  

O prazo máximo, incluídas as prorrogações, para concessão de licença a um servidor público por 

motivo de doença de seu enteado é de até 90 dias, consecutivos ou não, sem remuneração. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 86: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Das licenças, afastamentos e concessões (Lei 8.112 - arts. 81 a 99) 

Considerando o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis Federais, julgue o item. 
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O pedido de afastamento feito por servidor em estágio probatório de um tribunal regional do trabalho, 

para estudos no exterior, poderá ser concedido, já que essa é uma das modalidades de afastamento a 

que faz jus o servidor público federal. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 87: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Do direito de petição (Lei 8.112 - arts. 104 a 115) 

Considere que Rodrigo, servidor do TST, ocupante de cargo efetivo, tenha solicitado o parcelamento 

de suas férias em duas etapas iguais, com a marcação da primeira etapa para fevereiro de 2008. Essa 

solicitação, porém, foi indeferida, em virtude de Rodrigo somente completar um ano de efetivo 

exercício no cargo em abril de 2008. Rodrigo, porém, dirigiu à autoridade que indeferiu sua solicitação 

um pedido de reconsideração, argumentando que seria lícita a marcação de metade de suas férias para 

o mês de janeiro, pois nesta data ele já teria cumprido mais da metade do período aquisitivo. O mérito 

desse pedido, porém, não foi apreciado, pois foi indeferido sob o argumento de que não cabe pedido de 

reconsideração de ato administrativo vinculado. 

 

Acerca dessa situação hipotética, julgue o seguinte item. 

 

O pedido de reconsideração formulado por Rodrigo é embasado em argumento juridicamente 

incorreto. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 88: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Do direito de petição (Lei 8.112 - arts. 104 a 115) 

Considere que Rodrigo, servidor do TST, ocupante de cargo efetivo, tenha solicitado o parcelamento 

de suas férias em duas etapas iguais, com a marcação da primeira etapa para fevereiro de 2008. Essa 
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solicitação, porém, foi indeferida, em virtude de Rodrigo somente completar um ano de efetivo 

exercício no cargo em abril de 2008. Rodrigo, porém, dirigiu à autoridade que indeferiu sua solicitação 

um pedido de reconsideração, argumentando que seria lícita a marcação de metade de suas férias para 

o mês de janeiro, pois nesta data ele já teria cumprido mais da metade do período aquisitivo. O mérito 

desse pedido, porém, não foi apreciado, pois foi indeferido sob o argumento de que não cabe pedido de 

reconsideração de ato administrativo vinculado. 

 

Acerca dessa situação hipotética, julgue o seguinte item. 

 

Rodrigo deveria ter encaminhado o seu pedido de reconsideração à autoridade imediatamente 

superior à que negou a solicitação inicial por ele encaminhada, e não diretamente a esta última. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 89: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Do direito de petição (Lei 8.112 - arts. 104 a 115) 

Considere que Rodrigo, servidor do TST, ocupante de cargo efetivo, tenha solicitado o parcelamento 

de suas férias em duas etapas iguais, com a marcação da primeira etapa para fevereiro de 2008. Essa 

solicitação, porém, foi indeferida, em virtude de Rodrigo somente completar um ano de efetivo 

exercício no cargo em abril de 2008. Rodrigo, porém, dirigiu à autoridade que indeferiu sua solicitação 

um pedido de reconsideração, argumentando que seria lícita a marcação de metade de suas férias para 

o mês de janeiro, pois nesta data ele já teria cumprido mais da metade do período aquisitivo. O mérito 

desse pedido, porém, não foi apreciado, pois foi indeferido sob o argumento de que não cabe pedido de 

reconsideração de ato administrativo vinculado. 

 

Acerca dessa situação hipotética, julgue o seguinte item. 

 

É juridicamente incorreto o argumento utilizado pela autoridade para indeferir o pedido de 

reconsideração. 

 Certo 
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 Errado 

 

 

 

Questão 90: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Do regime disciplinar (Lei 8.112 - arts. 116 a 142) 

No que se refere ao regime disciplinar do servidor público, assinale a opção correta à luz da 

jurisprudência do STJ. 

 a)  Embora o Poder Judiciário possa apreciar aspectos relacionados à legalidade da penalidade 

disciplinar aplicada ao servidor pela administração pública, ele não pode adentrar no exame da 

proporcionalidade ou da razoabilidade da medida, sob pena de invadir a esfera de competência própria 

do administrador público. 

 b)  Configurado excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar, a 

administração pública deve declarar a nulidade desse processo, por se tratar de hipótese de presunção 

de prejuízo para a defesa do servidor. 

 c)  Às infrações disciplinares também capituladas como crime não serão aplicados os prazos de 

prescrição previstos na lei penal, caso os fatos não tenham sido objeto de apuração na esfera criminal. 

 d)  O fato de o servidor público estar respondendo a processo administrativo disciplinar não o 

impede de aposentar-se voluntariamente. 

 e)  Considere que a administração pública tenha recebido denúncia anônima contra servidor 

público e que, com fundamento no seu dever de autotutela e de apuração da veracidade de fatos 

narrados, tenha instaurado processo administrativo disciplinar. Nessa situação, o ato de instauração é 

ilegal, uma vez que o processo administrativo disciplinar não pode ser deflagrado a partir de denúncia 

anônima. 

 

 

 

Questão 91: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Do regime disciplinar (Lei 8.112 - arts. 116 a 142) 

Considerando o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis Federais, julgue o item. 
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Considere que Paula, servidora ocupante de cargo de natureza especial de um tribunal regional do 

trabalho há cinco anos tenha sido nomeada, em outubro de 2013, para o exercício interino de outro 

cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do cargo que ocupava até então. Nessa situação, 

mesmo que opte por apenas um dos salários ao longo do período de interinidade, Paula não poderá 

acumular esses cargos, visto que a acumulação não é permitida pela legislação brasileira. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 92: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Do regime disciplinar (Lei 8.112 - arts. 116 a 142) 

Considere que um servidor estável, tendo desrespeitado, na presença dos seus colegas de serviço, 

uma ordem direta, pessoal e legítima de seu superior hierárquico, abandone o cargo. Com base nessa 

situação hipotética, julgue o item subsecutivo. 

 

Mesmo diante da gravidade da infração e da notoriedade da conduta, a exoneração do servidor, de 

ofício, por abandono de cargo viola os princípios da legalidade e da ampla defesa, conforme 

entendimento do STJ. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 93: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Do processo administrativo disciplinar (Lei 8.112 - arts. 143 a 182) 

Considerando o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis Federais, julgue o item. 

  

Caso dois servidores do Tribunal Superior do Trabalho sejam indiciados em um mesmo inquérito 

administrativo e citados por mandado expedido pela autoridade competente, eles terão o prazo 

comum de 10 dias para apresentar defesa escrita. 

 Certo 
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 Errado 

 

 

 

Questão 94: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Do processo administrativo disciplinar (Lei 8.112 - arts. 143 a 182) 

Considere que um servidor estável, tendo desrespeitado, na presença dos seus colegas de serviço, 

uma ordem direta, pessoal e legítima de seu superior hierárquico, abandone o cargo. Com base nessa 

situação hipotética, julgue o item subsecutivo. 

  

Instaurado procedimento administrativo disciplinar para apurar a infração, caso o servidor, 

devidamente notificado, não apresente defesa no prazo legal, ser-lhe-ão declarados os efeitos da 

revelia, reputando-se como verdadeiros os fatos a ele imputados. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 95: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da seguridade social do servidor (Lei 8.112 - arts. 183 a 230) 

No item a seguir apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base 

nas disposições do direito previdenciário. 

 

Ana, que é servidora pública federal ocupante de cargo efetivo, no mês de dezembro de 2012, deu à 

luz gêmeos. Nessa situação, Ana terá direito ao benefício denominado auxílio-maternidade, 

correspondente ao menor vencimento do serviço público federal por nascituro. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 96: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto: Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) 
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Com relação ao regime jurídico da administração pública federal, julgue o item que se segue. 

 

A improbidade administrativa de servidor público pode ser apurada em ação civil pública movida pelo 

Ministério Público, no âmbito da qual tem cabimento o pedido de perda da função pública e de 

ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 97: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) 

Acerca do direito administrativo, julgue o item a seguir. 

 

Qualquer cidadão brasileiro é parte legítima para ingressar com ação judicial voltada à condenação de 

autoridade pública pela prática de ato de improbidade administrativa. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 98: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) 

Quanto à improbidade administrativa, assinale a opção correta. 

 a) Ação de improbidade proposta contra ministro do STF será processada e julgada nesse tribunal. 

 b) Se o responsável pelas licitações de um tribunal tiver sido exonerado do cargo em 22/1/2004 

por improbidade administrativa, nessa situação, se a ação de improbidade tiver sido proposta em 

30/12/2004 pelo Ministério Público contra atos lesivos ao patrimônio público estará prescrita. 

 c) A rejeição de representação de improbidade por autoridade administrativa impede o particular 

de requerê-la ao Ministério Público. 
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 d) Mediante concessões recíprocas em que haja recomposição do dano, será lícita a transação das 

partes na ação de improbidade administrativa. 

 e) Na ação de improbidade administrativa, o réu poderá apelar da decisão que receber a petição 

inicial. 

 

 

 

Questão 99: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) 

Um oficial de justiça de determinado tribunal dirigiu-se à residência de um rico empresário a fim de dar 

cumprimento a uma ordem judicial. A ordem do juiz determinava que fossem apreendidos bens móveis 

de valor, tais como dinheiro em espécie, títulos de crédito, jóias, obras de arte etc. O empresário, 

contudo, pediu ao oficial que não desse cumprimento à ordem, visto que estava falido e que os únicos 

bens que lhe restavam eram suas obras de arte. O oficial, sensibilizado com a situação, não deu 

cumprimento ao mandado, atestando que não havia encontrado bens móveis de valor na residência. 

 

Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item subseqüente à luz da Lei n.º 8.429/1992. 

 

A situação não configura ato de improbidade administrativa, visto que o oficial não recebeu vantagem 

econômica indevida para deixar de dar cumprimento à decisão. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 100: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) 

Um oficial de justiça de determinado tribunal dirigiu-se à residência de um rico empresário a fim de dar 

cumprimento a uma ordem judicial. A ordem do juiz determinava que fossem apreendidos bens móveis 

de valor, tais como dinheiro em espécie, títulos de crédito, jóias, obras de arte etc. O empresário, 

contudo, pediu ao oficial que não desse cumprimento à ordem, visto que estava falido e que os únicos 

bens que lhe restavam eram suas obras de arte. O oficial, sensibilizado com a situação, não deu 
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cumprimento ao mandado, atestando que não havia encontrado bens móveis de valor na residência. 

 

Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item subseqüente à luz da Lei n.º 8.429/1992. 

 

Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício constitui ato de improbidade 

administrativa. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 101: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) 

Um oficial de justiça de determinado tribunal dirigiu-se à residência de um rico empresário a fim de dar 

cumprimento a uma ordem judicial. A ordem do juiz determinava que fossem apreendidos bens móveis 

de valor, tais como dinheiro em espécie, títulos de crédito, jóias, obras de arte etc. O empresário, 

contudo, pediu ao oficial que não desse cumprimento à ordem, visto que estava falido e que os únicos 

bens que lhe restavam eram suas obras de arte. O oficial, sensibilizado com a situação, não deu 

cumprimento ao mandado, atestando que não havia encontrado bens móveis de valor na residência. 

 

Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item subseqüente à luz da Lei n.º 8.429/1992. 

 

O empresário beneficiado não pode ser réu em ação de improbidade visto que não se enquadra no 

conceito de agente público. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 102: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) 
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Com relação ao processo administrativo e à improbidade administrativa, assinale a opção correta à luz 

da jurisprudência do STJ e da Lei de Improbidade Administrativa. 

 a)  É dispensável a demonstração do dolo lato senso ou genérico para a caracterização do ato de 

improbidade administrativa por ofensa a princípios da administração pública. 

 b)  A decretação de indisponibilidade de bens do indiciado condiciona-se à comprovação de 

dilapidação efetiva ou iminente de seu patrimônio. 

 c)  É indispensável a prova do dano ao erário para que o servidor público responda pela prática de 

ato de improbidade que atente contra os princípios da administração pública. 

 d)  As sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa podem ter aplicação retroativa. 

 e)  A concessão de benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou 

regulamentares aplicáveis à espécie configura hipótese elencada entre os atos de improbidade 

administrativa que causam prejuízo ao erário; sendo indispensável, para a configuração dessa 

hipótese, a demonstração de efetivo dano ao erário. 

 

 

 

Questão 103: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Sujeitos: ativo e passivo (Lei 8.429 - arts. 1º a 8º) 

Apuração interna realizada descobriu que um empregado público federal de uma sociedade de 

economia mista recebeu vantagem indevida de terceiros, em troca do fornecimento de informações 

privilegiadas e dados sigilosos do ente de que ele fazia parte. O relatório de conclusão da apuração foi 

enviado ao Ministério Público para providências cabíveis. 

 

Considerando essa situação hipotética, julgue o item que se segue. 

 

O terceiro beneficiado poderá ser responsabilizado nas esferas cível e criminal, mas não por 

improbidade administrativa, visto que esta não abrange particulares. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 104: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Do processo administrativo e judicial (Lei 8.429 - arts. 14 a 18) 

Acerca do Direito Administrativo, julgue o item a seguir. 

 

Considere-se que um servidor do TST esteja sendo submetido a processo administrativo disciplinar 

que apura o recebimento de vantagem econômica para que fosse adiado um ato que ele deveria 

praticar de ofício. Nessa situação, embora a conduta imputada ao servidor configure ato de 

improbidade administrativa, o referido processo administrativo não pode resultar em aplicação de 

pena de suspensão de direitos políticos. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 105: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Do processo administrativo e judicial (Lei 8.429 - arts. 14 a 18) 

Apuração interna realizada descobriu que um empregado público federal de uma sociedade de 

economia mista recebeu vantagem indevida de terceiros, em troca do fornecimento de informações 

privilegiadas e dados sigilosos do ente de que ele fazia parte. O relatório de conclusão da apuração foi 

enviado ao Ministério Público para providências cabíveis. 

 

Considerando essa situação hipotética, julgue o item que se segue. 

 

Eventual ação de improbidade administrativa contra o empregado deverá ser ajuizada pelo Ministério 

Público na justiça estadual. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 106: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Do processo administrativo e judicial (Lei 8.429 - arts. 14 a 18) 
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Considerando que o presidente de determinado TRT tenha nomeado sua esposa, ocupante de cargo 

de provimento efetivo do próprio TRT, para exercer função de confiança diretamente vinculada a ele, 

julgue o item a seguir. 

  

Nessa situação hipotética, o presidente do TRT poderá responder por ato de improbidade 

administrativa, estando sujeito, respeitados os requisitos legais, a medida cautelar consistente na 

declaração de indisponibilidade de seus bens. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 107: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Do processo administrativo e judicial (Lei 8.429 - arts. 14 a 18) 

Maria praticou ato de improbidade administrativa em 5/3/2010, por violar os princípios da 

administração pública, sem ter causado dano ao erário, enquanto ainda ocupava exclusivamente cargo 

em comissão na administração direta da União. Depois da notícia do fato pela imprensa, em 6/3/2015, 

Maria foi exonerada do cargo em comissão e do serviço público. 

  

Com referência a essa situação hipotética, assinale a opção correta com base na Lei n.º 8.429/1992 

(Lei de Improbidade Administrativa). 

 a)  A titularidade da ação civil por ato de improbidade administrativa, no caso, é exclusiva do 

Ministério Público Federal. 

 b)  A eventual aprovação das contas de Maria, como gestora pública, pelo Tribunal de Contas da 

União afasta a possibilidade de propositura da ação de improbidade administrativa. 

 c)  Antes do recebimento da ação de improbidade, o juiz competente deverá notificar Maria para 

apresentar defesa prévia, no prazo de quinze dias, e poderá rejeitar liminarmente a ação, se estiver 

convencido da inexistência da improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. 

 d)  A eventual condenação de Maria por ato de improbidade administrativa não impede nova 

investidura em cargo público estadual ou municipal, dentro do prazo de suspensão dos direitos 

políticos. 
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 e)  Na data da exoneração de Maria, já estava prescrita a pretensão condenatória por ato de 

improbidade administrativa, pois o ato ilícito fora cometido havia mais de cinco anos. 

 

 

 

Questão 108: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Serviços Públicos 

Julgue o item a seguir, relacionado aos contratos administrativos e aos serviços públicos. 

 

Caso um governo estadual resolva extinguir pretérita concessão de rodovia sob sua jurisdição, deverá 

promover o resgate, que se caracteriza pela retomada do serviço mediante coação, em razão de 

conveniência e interesse público. Trata-se, portanto, de ato de império do poder público e, por isso, é 

inexigível a motivação, sendo necessárias autorização legislativa e prévia indenização dos 

investimentos realizados pelo concessionário. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 109: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Serviços Públicos 

Julgue o item a seguir, relacionado aos contratos administrativos e aos serviços públicos. 

As campanhas de vacinação com vistas à erradicação da paralisia infantil são consideradas serviços 

públicos coletivos, também denominados uti universi, dado que satisfazem indiscriminadamente os 

interesses da população. Erigem-se à qualidade de direito subjetivo de qualquer administrado em 

razão de ser a saúde direito de todos e dever do Estado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 110: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 
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Assunto: Serviços Públicos 

Julgue o item a seguir, relacionado aos contratos administrativos e aos serviços públicos. 

Entre os serviços de competência da União que se sujeitam ao regime de concessão ou, quando 

couber, de permissão, nos termos da lei pertinente, incluem-se os serviços postais. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 111: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Autorização, permissão e concessão (Serviços Públicos) 

Acerca do direito administrativo, julgue o item a seguir. 

 

A autorização de serviço público é um contrato administrativo por meio do qual o poder público 

delega provisoriamente a particular a execução de uma atividade típica de Estado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 112: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Formas de extinção (Serviços Públicos, Lei 8.987) 

Julgue o item a seguir, com relação aos serviços públicos. 

  

O contrato de concessão de serviço público poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária, 

sem intervenção judicial, no caso de inadimplemento contratual pelo poder concedente, por período 

ininterrupto de noventa dias. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 113: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Formas de extinção (Serviços Públicos, Lei 8.987) 

A modalidade de extinção da concessão fundada na perda, pela concessionária de serviços públicos, 

das condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço 

concedido denomina-se 

 a)  encampação. 

 b)  caducidade. 

 c)  anulação. 

 d)  revogação. 

 e)  rescisão. 

 

 

 

Questão 114: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Processo Administrativo 

A respeito do procedimento administrativo, do controle judicial da administração pública e da 

responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte. 

  

O princípio da oficialidade impõe à autoridade administrativa competente a obrigação de impulsionar 

os processos administrativos, para resolver adequadamente as questões, podendo essa autoridade, 

inclusive, produzir provas para proteger o interesse dos administrados. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 115: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Processo Administrativo Federal (Lei 9.784/1999) 

Em relação à Lei n.º 9.784/1999, assinale a opção correta. 

 a) O procedimento administrativo não se presta ao exame de tutelas coletivas. 
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 b) O TRT da 10.ª Região, com sede em Brasília, é entidade integrante da justiça do trabalho. 

 c) Os procedimentos administrativos exigem, para seu começo, a provocação do interessado, não 

podendo a administração, tal qual o Poder Judiciário, iniciar processo de ofício. 

 d) A edição de atos de caráter normativo pode ser objeto de delegação, desde que esta seja feita 

pelo titular de um órgão administrativo para outro que lhe seja hierarquicamente subordinado. 

 e) Terá a União como ré a ação de indenização proposta por particular contra ato de servidor do 

TRT da 2.ª Região que lhe tenha ofendido a honra ao divulgar para a imprensa fato que constava de 

processo sob sigilo de justiça. 

 

 

 

 

Questão 116: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Processo Administrativo Federal (Lei 9.784/1999) 

Determinado ministro de Estado demitiu José, servidor público, do cargo efetivo que ocupava, em 

decorrência da prática de improbidade para obtenção de proveito pessoal (recebimento de propina, 

corrupção passiva) em detrimento da dignidade do cargo. Além de haver testemunhas que 

presenciaram o pedido ilegal de dinheiro para prática de ato administrativo, o fato foi filmado e 

exibido por emissora de televisão em cadeia nacional. Em razão da reportagem, José foi suspenso 

preventivamente pelo próprio ministro. No dia seguinte à publicação da demissão, o ex-servidor 

protocolou petição dirigida ao ministro, alegando a ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude 

de não lhe ter sido dada a oportunidade de apresentar alegações finais no processo disciplinar. Além 

disso, alegou que o processo administrativo deveria ter sido regido pela Lei n.º 9.784/1999 e não, pela 

Lei n.º 8.112/1990, como de fato havia sido. Por fim, afirmou que, no processo criminal, ele tinha sido 

absolvido por insuficiência de provas. 

 

Com base no entendimento jurisprudencial do STF e do STJ, e considerando essa situação hipotética, 

assinale a opção correta. 

 a) A absolvição criminal de José deveria impedir a sua demissão, resultante de processo 

administrativo. 
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 b) Como o ministro suspendeu, preventivamente, José do cargo, ele deveria ter sido colocado sob 

suspeição para realizar demissão. 

 c) A demissão de José somente poderia ter sido levada a efeito pelo presidente da República, pois 

não se admite a delegação para sua prática. 

 d) A referida filmagem não poderia ter sido utilizada como elemento incriminador no processo 

administrativo disciplinar. 

 e) Se não há previsão na Lei n.º 8.112/1990 para apresentação de alegações finais, não caberia 

acrescentar nova fase no procedimento com base na Lei n.º 9.784/1999, lei genérica de processo 

administrativo. 

 

 

 

Questão 117: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Processo Administrativo Federal (Lei 9.784/1999) 

Acerca dos atos administrativos e do processo administrativo, assinale a opção correta conforme a Lei 

n.º 9.784/1999. 

 a)  O direito da administração de anular os seus próprios atos decai em cinco anos, ainda que 

constatada a má-fé do destinatário do ato. 

 b)  A convalidação dos atos administrativos que apresentem defeitos sanáveis pode ser feita pela 

administração, desde que esses atos não acarretem lesão ao interesse público ou prejuízo a terceiros. 

 c)  O ato de exoneração do servidor público ocupante de cargo em comissão e os atos 

administrativos que decidam recursos administrativos dispensam motivação. 

 d)  A competência para a edição de atos normativos poderá ser delegada. 

 e)  A revogação do ato administrativo ocorre nas hipóteses de ilegalidade, devendo retroagir com 

efeitos ex tunc para desconstituir as relações jurídicas criadas com base no ato revogado. 

 

 

Questão 118: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Licitações (Lei 8.666/1993) 
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Julgue o item a seguir, relacionado aos contratos administrativos e aos serviços públicos. 

 

Considere a seguinte situação hipotética. 

Determinado município, para contratação de pequeno valor, determinou a elaboração da modalidade 

mais simples de licitação, tendo sido enviadas cartas-convite para três interessados devidamente 

registrados. Houve, contudo, inexplicável desinteresse dos licitantes convidados, além de não existir 

qualquer limitação no mercado e de apenas um interessado ter comparecido ao certame. 

Diante dessa situação, a administração municipal poderá contratar desde que o preço apresentado na 

proposta singular esteja em conformidade com os preços praticados pelo mercado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 119: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Licitações (Lei 8.666/1993) 

No item a seguir é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. 

 

O TRT da 10.a Região pretende realizar licitação para adquirir novos computadores. Nessa situação, 

seria lícito realizar a referida licitação na modalidade pregão de tipo técnica e preço. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 120: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Princípios (Licitação) 

Considere-se que o TST tenha realizado licitação do tipo técnica e preço para adquirir vinte 

impressoras e que o resultado da licitação tenha sido homologado, mas ainda não tenham sido 

celebrados os respectivos contratos. 

 

Com base nessa situação, julgue o item subseqüente. 
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A homologação da licitação confere ao licitante direito a que os contratos sejam celebrados no prazo 

de trinta dias, contados da publicação do ato homologatório. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

uestão 121: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Princípios (Licitação) 

Com base na Lei de Licitações (Lei n.º 8.666/1993), julgue o próximo item. 

 

Uma entidade controlada indiretamente por município da Federação que pretenda alugar um imóvel 

para nele funcionar estará dispensada da observância das normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos impostas pela lei em questão, devido ao fato de esta lei ser um diploma federal, não 

alcançando, portanto, a esfera da municipalidade. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 122: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Princípios (Licitação) 

Com base na Lei de Licitações (Lei n.º 8.666/1993), julgue o próximo item. 

 

A licitação objetiva garantir o princípio constitucional da isonomia, selecionar a proposta mais 

vantajosa para a administração e promover o desenvolvimento nacional sustentável. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 123: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Revogação e anulação (Licitações, Lei 8.666) 

Considere-se que o TST tenha realizado licitação do tipo técnica e preço para adquirir vinte 

impressoras e que o resultado da licitação tenha sido homologado, mas ainda não tenham sido 

celebrados os respectivos contratos. 

 

Com base nessa situação, julgue o item subseqüente. 

 

Uma vez homologada a licitação, ela deixa de ser sujeita a revogação ou anulação por parte da 

administração pública. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 124: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Sistema de Registro de Preços (SRP) 

O órgão X, integrante da administração pública federal, lançou um edital de licitação do tipo técnica e 

preço, para a formação de regime de preços e a compra de 350 unidades de determinado equipamento 

para serem usadas em sua finalidade institucional. Compareceram ao certame as duas únicas 

empresas fabricantes desse tipo de equipamento. Embora a primeira empresa tenha apresentado a 

melhor proposta de preço, no valor unitário de R$ 45.000, a segunda empresa saiu-se vencedora, 

considerando-se que os equipamentos comercializados por essa empresa, no valor unitário de R$ 

46.000, a despeito de serem importados, seriam mais apropriados ao objeto do contrato, já que teriam 

qualidade bem superior e um valor pouco acima do da concorrente. Por sua vez, uma autarquia do 

estado Y, com finalidade institucional semelhante à do órgão X, também demonstrou interesse nesse 

tipo de equipamento e resolveu usar o regime de preços daquele órgão e comprar 100 unidades do 

mesmo fabricante. Foi firmado o contrato de compra e venda, e os equipamentos foram montados e 

colocados no almoxarifado da autarquia estadual. Antes do recebimento do objeto do contrato, 

porém, o governador do estado, ciente do fato pela mídia, determinou a suspensão da licitação, em 

razão do não esclarecimento da necessidade de aquisição de um produto mais caro em detrimento de 

um mais barato. 
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Acerca dessa situação hipotética e do que estabelece a legislação relativamente a licitações e 

contratos e ao exercício do poder de polícia, assinale a opção correta. 

 a)  A modalidade de licitação no sistema de registro de preços deverá ser a concorrência, haja vista 

a adoção do julgamento por técnica e preço. 

 b)  Em vista dos fatos na situação hipotética em apreço, há direito subjetivo da autarquia estadual 

de rescindir unilateralmente o contrato, ao verificar que a aquisição dos equipamentos não é 

conveniente ou oportuna para a administração pública. 

 c)  No caso do estado Y, se for comprovada a ilegalidade no procedimento licitatório, sem culpa da 

contratada, o governador poderá anular o contrato e, consequentemente, a licitação, sem necessidade 

de indenizar o contratante pela montagem e pela entrega dos equipamentos. 

 d)  Se a finalidade institucional do órgão X fosse a atividade de policiamento de rodovias, seria 

correto relacioná-la com o conceito subjetivo de administração pública. 

 e)  A especificação de marcas de produtos em editais de licitação é permitida para compras pela 

administração pública, quando a licitação for do tipo técnica e preço. 

 

 

 

Questão 125: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Contratos Administrativos (Lei 8.666/1993) 

Julgue o item a seguir, relacionado aos contratos administrativos e aos serviços públicos. 

Caso o Governo do Distrito Federal queira permutar um bem público desafetado com proprietário 

particular de imóvel objeto de seu interesse, terá de obter autorização legal e realizar avaliação prévia 

dos bens a serem permutados, dispensada a licitação, desde que o interesse público esteja 

devidamente justificado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 126: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 
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Assunto: Características dos contratos administrativos 

Com relação ao regime jurídico da administração pública federal, julgue o item que se segue. 

 

O contrato administrativo regido pela Lei n.º 8.666/1993 é regulado por preceitos de direito público, 

sendo-lhe vedada a aplicação de regras do direito privado, ainda que em caráter supletivo. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 127: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Servidões Administrativas 

Assinale a opção que indica a modalidade interventiva do Estado na propriedade que tenha como 

características natureza jurídica de direito real, incidência sobre bem imóvel, caráter de definitividade, 

indenização prévia e condicionada à existência de prejuízo e constituição mediante acordo ou decisão 

judicial. 

 a)  requisição 

 b)  tombamento 

 c)  servidão administrativa 

 d)  ocupação temporária 

 e)  desapropriação 

 

 

 

 

Questão 128: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto:  

Julgue o item a seguir, acerca dos atos administrativos, dos poderes administrativos, do processo 

administrativo e da responsabilidade civil do Estado. 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 

O desvio de finalidade do ato administrativo verifica-se quando o agente pratica o ato visando a fim 

diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 129: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Julgue o item a seguir, acerca dos atos administrativos, dos poderes administrativos, do processo 

administrativo e da responsabilidade civil do Estado. 

  

De acordo com a teoria dos motivos determinantes, os atos administrativos, quando tiverem sua 

prática motivada, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Havendo 

desconformidade entre os motivos e a realidade, ou quando os motivos forem inexistentes, a 

administração deve revogar o ato. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 130: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Julgue o item a seguir, acerca dos atos administrativos, dos poderes administrativos, do processo 

administrativo e da responsabilidade civil do Estado. 

  

O poder de fiscalização que o Estado exerce sobre a sociedade, mediante o condicionamento e a 

limitação ao exercício de direitos e liberdades individuais, decorre do seu poder disciplinar. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 131: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 
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Julgue o item a seguir, acerca dos atos administrativos, dos poderes administrativos, do processo 

administrativo e da responsabilidade civil do Estado. 

  

O Estado não responde civilmente pelos danos causados por atos praticados por agrupamentos de 

pessoas ou multidões, por se tratar de atos de terceiros que caracterizam uma excludente de 

causalidade, salvo quando se verificar omissão do poder público em garantir a integridade do 

patrimônio danificado, hipótese em que a responsabilidade civil é subjetiva. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 132: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

João, servidor público da União, exercia função de gestão dos contratos administrativos celebrados 

com fornecedores de bens e serviços a TRT de cujos quadros funcionais era integrante. O TCU, movido 

por denúncia anônima, promoveu a fiscalização sobre a legalidade e a economicidade dos contratos 

celebrados com o TRT e apurou que João era sócio de uma das empresas contratadas para prestação 

de serviços, muito embora não exercesse a sua administração ou gerência. Após regular tramitação do 

processo administrativo disciplinar, ao servidor foi aplicada a sanção de demissão pelo fato de ser 

sócio de uma empresa privada, o que, segundo afirmação constante do relatório conclusivo do 

processo, era vedado pelo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Irresignado, o servidor 

demitido conseguiu anular a decisão demissional e foi reintegrado aos quadros funcionais da União. 

Tempos depois, o superior hierárquico de João abriu novo procedimento administrativo com o 

objetivo de declarar a nulidade da reintegração por não ter ocorrido a posse do servidor quando de 

seu retorno ao cargo. 

 

De acordo com as informações contidas no texto acima e com base no regime jurídico dos servidores 

públicos civis da União e nas regras a respeito do controle da administração pública, julgue o item 

subsequente. 

 

As regras do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União são inaplicáveis àqueles que ocupam 

cargos e exercem funções nos TRTs, porque esses são órgãos do Poder Judiciário estadual, e o referido 

estatuto aplica-se apenas aos servidores federais. 
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 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 133: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

João, servidor público da União, exercia função de gestão dos contratos administrativos celebrados 

com fornecedores de bens e serviços a TRT de cujos quadros funcionais era integrante. O TCU, movido 

por denúncia anônima, promoveu a fiscalização sobre a legalidade e a economicidade dos contratos 

celebrados com o TRT e apurou que João era sócio de uma das empresas contratadas para prestação 

de serviços, muito embora não exercesse a sua administração ou gerência. Após regular tramitação do 

processo administrativo disciplinar, ao servidor foi aplicada a sanção de demissão pelo fato de ser 

sócio de uma empresa privada, o que, segundo afirmação constante do relatório conclusivo do 

processo, era vedado pelo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Irresignado, o servidor 

demitido conseguiu anular a decisão demissional e foi reintegrado aos quadros funcionais da União. 

Tempos depois, o superior hierárquico de João abriu novo procedimento administrativo com o 

objetivo de declarar a nulidade da reintegração por não ter ocorrido a posse do servidor quando de 

seu retorno ao cargo. 

 

De acordo com as informações contidas no texto acima e com base no regime jurídico dos servidores 

públicos civis da União e nas regras a respeito do controle da administração pública, julgue o item 

subsequente. 

  

Constitui ato de improbidade administrativa a contratação de empresa privada da qual um dos sócios 

seja, ao mesmo tempo, gestor de contratos do órgão ou ente da administração pública que celebrou o 

contrato, ainda que o respectivo contrato não cause lesão ao erário. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 134: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

João, servidor público da União, exercia função de gestão dos contratos administrativos celebrados 

com fornecedores de bens e serviços a TRT de cujos quadros funcionais era integrante. O TCU, movido 
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por denúncia anônima, promoveu a fiscalização sobre a legalidade e a economicidade dos contratos 

celebrados com o TRT e apurou que João era sócio de uma das empresas contratadas para prestação 

de serviços, muito embora não exercesse a sua administração ou gerência. Após regular tramitação do 

processo administrativo disciplinar, ao servidor foi aplicada a sanção de demissão pelo fato de ser 

sócio de uma empresa privada, o que, segundo afirmação constante do relatório conclusivo do 

processo, era vedado pelo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Irresignado, o servidor 

demitido conseguiu anular a decisão demissional e foi reintegrado aos quadros funcionais da União. 

Tempos depois, o superior hierárquico de João abriu novo procedimento administrativo com o 

objetivo de declarar a nulidade da reintegração por não ter ocorrido a posse do servidor quando de 

seu retorno ao cargo. 

 

De acordo com as informações contidas no texto acima e com base no regime jurídico dos servidores 

públicos civis da União e nas regras a respeito do controle da administração pública, julgue o item 

subsequente. 

  

O TCU integra a estrutura do Poder Legislativo e exerce a atividade auxiliar de controle externo da 

administração pública, da qual não faz parte o controle da legalidade dos atos administrativos, porque 

essa atribuição é reservada ao Poder Judiciário. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 135: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

João, servidor público da União, exercia função de gestão dos contratos administrativos celebrados 

com fornecedores de bens e serviços a TRT de cujos quadros funcionais era integrante. O TCU, movido 

por denúncia anônima, promoveu a fiscalização sobre a legalidade e a economicidade dos contratos 

celebrados com o TRT e apurou que João era sócio de uma das empresas contratadas para prestação 

de serviços, muito embora não exercesse a sua administração ou gerência. Após regular tramitação do 

processo administrativo disciplinar, ao servidor foi aplicada a sanção de demissão pelo fato de ser 

sócio de uma empresa privada, o que, segundo afirmação constante do relatório conclusivo do 

processo, era vedado pelo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Irresignado, o servidor 

demitido conseguiu anular a decisão demissional e foi reintegrado aos quadros funcionais da União. 
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Tempos depois, o superior hierárquico de João abriu novo procedimento administrativo com o 

objetivo de declarar a nulidade da reintegração por não ter ocorrido a posse do servidor quando de 

seu retorno ao cargo. 

 

De acordo com as informações contidas no texto acima e com base no regime jurídico dos servidores 

públicos civis da União e nas regras a respeito do controle da administração pública, julgue o item 

subsequente. 

  

A demissão de João foi aplicada de forma correta, porque o referido estatuto proíbe que os servidores 

sejam sócios de empresas privadas, independentemente de exercerem ou não a gerência ou 

administração da sociedade. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 136: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

João, servidor público da União, exercia função de gestão dos contratos administrativos celebrados 

com fornecedores de bens e serviços a TRT de cujos quadros funcionais era integrante. O TCU, movido 

por denúncia anônima, promoveu a fiscalização sobre a legalidade e a economicidade dos contratos 

celebrados com o TRT e apurou que João era sócio de uma das empresas contratadas para prestação 

de serviços, muito embora não exercesse a sua administração ou gerência. Após regular tramitação do 

processo administrativo disciplinar, ao servidor foi aplicada a sanção de demissão pelo fato de ser 

sócio de uma empresa privada, o que, segundo afirmação constante do relatório conclusivo do 

processo, era vedado pelo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Irresignado, o servidor 

demitido conseguiu anular a decisão demissional e foi reintegrado aos quadros funcionais da União. 

Tempos depois, o superior hierárquico de João abriu novo procedimento administrativo com o 

objetivo de declarar a nulidade da reintegração por não ter ocorrido a posse do servidor quando de 

seu retorno ao cargo. 

 

De acordo com as informações contidas no texto acima e com base no regime jurídico dos servidores 

públicos civis da União e nas regras a respeito do controle da administração pública, julgue o item 

subsequente. 
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A posse é exigível nos casos de provimento de cargo por nomeação, razão pela qual não procede o 

processo administrativo aberto pelo superior hierárquico de João para declarar a nulidade de sua 

reintegração. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 137: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Julgue o item a seguir, a respeito das normas que regem os servidores públicos. 

 

O vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, acrescida das vantagens 

pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 138: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Julgue o item a seguir, a respeito das normas que regem os servidores públicos. 

  

O servidor que, após ter tomado posse, não entrar em exercício no prazo de quinze dias, será, então, 

exonerado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 139: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Julgue o item a seguir, a respeito das normas que regem os servidores públicos. 
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O servidor que, após dirigir requerimento a uma autoridade administrativa, obtiver resposta negativa, 

pode formular pedido de reconsideração à autoridade imediatamente superior à que decidiu 

contrariamente ao pedido formulado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 140: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Acerca do controle da administração pública e dos princípios que lhe são aplicáveis, julgue o item 

seguinte. 

 

O controle financeiro exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas alcança 

qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 

dinheiro, bens e valores públicos. Em razão do sistema de jurisdição única adotado no Brasil, as 

pessoas privadas, físicas ou jurídicas, estão sujeitas apenas ao controle de legalidade exercido pelo 

Poder Judiciário, não sendo passíveis de controle legislativo. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 141: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Acerca do controle da administração pública e dos princípios que lhe são aplicáveis, julgue o item 

seguinte. 

  

As sociedades de economia mista e as empresas públicas que prestam serviços públicos estão sujeitas 

ao princípio da publicidade tanto quanto os órgãos que compõem a administração direta, razão pela 

qual é vedado, nas suas campanhas publicitárias, mencionar nomes e veicular símbolos ou imagens que 

possam caracterizar promoção pessoal de autoridade ou servidor dessas entidades. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 142: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

A respeito da administração pública brasileira, julgue o item subsequente. 

 

Como regra, a criação e a extinção de órgãos públicos não pode acontecer por decreto do chefe do 

Poder Executivo, mas apenas por lei. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 143: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

A respeito da administração pública brasileira, julgue o item subsequente. 

  

Como pessoas jurídicas de direito público, as autarquias têmvpersonalidade jurídica, patrimônio e 

receita próprios e são criadas com a finalidade de desempenhar atividades próprias e típicas da 

administração pública. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 144: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Com relação aos atos administrativos e ao poder de polícia administrativa, julgue o item. 

 

Tendo em vista razões de conveniência e oportunidade no atendimento do interesse público, mesmo 

os atos administrativos dos quais resultarem direitos adquiridos poderão ser revogados 

unilateralmente pela administração. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 145: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Com relação aos atos administrativos e ao poder de polícia administrativa, julgue o item. 
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O direito de a administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para 

os destinatários expira em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada 

má-fé. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 146: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Com relação aos atos administrativos e ao poder de polícia administrativa, julgue o item. 

  

Se, no exercício do poder de polícia, determinada prefeitura demolir um imóvel construído 

clandestinamente em logradouro público, o invasor de má-fé não terá direito nem à retenção nem à 

indenização relativas a eventuais benfeitorias que tenha feito. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 147: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Julgue o item a seguir, acerca da Lei n.º 9.784/1999 e do uso e abuso do poder. 

  

A lei que regulamenta o processo administrativo no âmbito da administração pública federal 

determina que o administrador, ao aplicar o princípio da legalidade, deve atentar-se também para a 

conformação do ato ao próprio direito. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 148: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Assunto:  
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Julgue o item a seguir, acerca da Lei n.º 9.784/1999 e do uso e abuso do poder. 

  

O abuso de poder, além de invalidar o ato administrativo, pode gerar responsabilidade penal. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 149: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Assunto:  

Pedro, servidor público federal ocupante de cargo efetivo, faltou ao trabalho por mais de 30 dias 

consecutivos, no período de 2/5/2002 a 10/6/2002. Em razão disso, foi aberto contra ele um processo 

administrativo disciplinar, em 15/8/2006. 

  

Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte, considerando o regime jurídico dos 

servidores públicos. 

  

Se Pedro for punido com a penalidade de suspensão, os seus registros serão cancelados com o decurso 

de prazo de 3 anos de efetivo exercício, desde que não pratique, nesse período, nova infração. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 150: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Assunto:  

Pedro, servidor público federal ocupante de cargo efetivo, faltou ao trabalho por mais de 30 dias 

consecutivos, no período de 2/5/2002 a 10/6/2002. Em razão disso, foi aberto contra ele um processo 

administrativo disciplinar, em 15/8/2006. 
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Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte, considerando o regime jurídico dos 

servidores públicos. 

  

O prazo prescricional de 5 anos fixado na Lei n.º 8.112/1990 não será, necessariamente, aplicado na 

hipótese. 

 Certo 

 Errado 

 

Questão 151: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Assunto:  

Pedro, servidor público federal ocupante de cargo efetivo, faltou ao trabalho por mais de 30 dias 

consecutivos, no período de 2/5/2002 a 10/6/2002. Em razão disso, foi aberto contra ele um processo 

administrativo disciplinar, em 15/8/2006. 

  

Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte, considerando o regime jurídico dos 

servidores públicos. 

  

Nos autos do processo administrativo em tela, que deverá ser submetido ao rito sumário, será 

imperioso que se demonstre a intenção de Pedro em abandonar o cargo, para que seja aplicada essa 

penalidade de demissão. 

 Certo 

 Errado 

 

Gabarito/Administrativo 

1) Certo  2) Errado  3) Certo  4) Errado  5) Errado 

 6) Errado  7) Errado  8) Certo   9) Errado  10) Errado  

11) Certo  12) Certo  13) Certo  14) Certo 15) Certo  

16) Certo  17) C  18) Certo  19) Certo  20) Errado 

 21) Certo 22) Certo 23) Errado  24) Errado  25) Errado  

26) Certo  27) Certo  28) Errado 29) Errado 30) B  
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31) Errado  32) Certo  33) Certo  34) Errado  35) Certo 

36) Errado  37) Errado  38) Certo  39) A  40) Errado  

41) Certo  42) Certo 43) Errado  44) Errado  45) Errado  

46) Errado  47) Errado  48) Errado  49) Certo 50) Errado  

51) Certo  52) Certo  53) Errado  54) Certo  55) Errado  

56) Certo 57) Certo 58) Certo  59) Errado  60) B  

61) B  62) D  63) D 64) B  65) A  

66) Certo  67) Errado  68) Certo  69) Errado  70) Certo 

71) Errado  72) Errado  73) Certo 74) Certo  75) C 

 76) Certo  77) Errado 78) Errado  79) A  80) Errado 

 81) Errado  82) Errado  83) Certo  84) E 85) Certo 

 86) Certo  87) Certo  88) Errado  89) Certo  90) C  

91) Errado 92) Certo  93) Errado  94) Errado  95) Errado  

96) Certo  97) Errado  98) A 99) Errado  100) Certo 

 101) Errado  102) E  103) Errado 104) Certo  105) Certo 

106) Certo  107) C  108) Errado  109) Errado  110) Certo  

111) Errado  112) Errado 113) B  114) Certo  115) E  

116) E  117) B  118) Errado  119) Errado 120) Errado  

121) Errado  122) Certo  123) Errado  124) A  125) Certo 

 126) Errado 127) C  128) Certo  129) Errado  130) Errado  

131) Certo  132) Errado  133) Certo 134) Errado  135) Errado 

 136) Certo  137) Errado  138) Certo  139) Errado  140) Errado 

141) Certo  142) Certo  143) Certo  144) Errado 145) Certo 

 146) Certo  147) Certo 148) Certo 149) Errado  150) Certo  

151) Certo     

5. Direito Civil 

 

Questão 1: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/42) 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

O cientista francês Philippe Charlier trouxe à tona uma revelação inimaginável: os restos mortais da 

guerreira e mártir francesa Joana d'Arc são falsos − e, na realidade, podem ser de uma múmia egípcia. 

 

IstoÉ, 11/4/2007, p. 75 (com adaptações). 

 

Considerando a notícia acima e a legislação civil brasileira, julgue o item a seguir. 

Se o cientista em questão fosse de nacionalidade brasileira, porém domiciliado na Alemanha, as regras 

relativas ao princípio e término de sua personalidade jurídica seriam as contidas no direito alemão. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 2: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/42) 

Em relação à Lei de Introdução ao Código Civil e à interpretação das leis, julgue o item a seguir. 

Cabe ao intérprete dizer o exato sentido da lei, ou seja, a razão de ser da lei, sendo-lhe vedada 

interpretação que resulte em ampliação ou restrição da norma jurídica. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 3: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/42) 

Em relação à Lei de Introdução ao Código Civil e à interpretação das leis, julgue o item a seguir. 

 

A norma jurídica estabelece um princípio de conduta ou uma composição de conflitos para um caso 

abstrato. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 4: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/42) 

No que se refere à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, assinale a opção correta. 

 a) Caso não encontre nenhuma norma aplicável ao caso posto em juízo, o juiz deverá utilizar a 

interpretação sistemática. 

 b)  Não é dado ao legislador, para suprir alguma ambiguidade da norma, interpretar a lei depois de 

publicada no órgão oficial. 

 c)  A lei nova se aplica aos casos pendentes e aos futuros, porquanto o nosso direito não admite a 

retroatividade da norma. 

 d)  Como regra, não se admite a restauração da lei revogada pelo fato de a lei revogadora ter 

perdido a sua vigência. 

 e)  Se, durante a vacatio legis, ocorrer nova publicação do texto legal apenas para correção de erro 

ortográfico, o prazo da obrigatoriedade não será alterado. 

 

 

 

 

Questão 5: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/42) 

Assinale a opção correta, em relação à classificação e à eficácia das leis no tempo e no espaço. 

 a)  Quanto à eficácia da lei no espaço, no Brasil se adota o princípio da territorialidade moderada, 

que permite, em alguns casos, que lei estrangeira seja aplicada dentro de território brasileiro. 

 b)  De acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), em regra, a lei 

revogada é restaurada quando a lei revogadora perde a vigência. 

 c)  Por ser o direito civil ramo do direito privado, impera o princípio da autonomia de vontade, de 

forma que as partes podem, de comum acordo, afastar a imperatividade das leis denominadas 

cogentes. 
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 d)  A lei entra em vigor somente depois de transcorrido o prazo da vacatio legis, e não com sua 

publicação em órgão oficial. 

 e)  Dado o princípio da continuidade, a lei terá vigência enquanto outra não a modificar ou 

revogar, podendo a revogação ocorrer pela derrogação, que é a supressão integral da lei, ou pela ab-

rogação, quando a supressão é apenas parcial. 

 

 

 

Questão 6: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Interpretação das normas jurídicas 

No que diz respeito à interpretação das leis, às pessoas naturais e jurídicas e ao domicílio, julgue o 

próximo item. 

  

Adotando-se o método lógico de interpretação das normas, deve ser examinado cada termo utilizado 

na norma, isolada ou sintaticamente, de acordo com as regras do vernáculo. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 7: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Vigência da norma no tempo e no espaço 

Um programa de TV, na Inglaterra, fez sucesso ao listar algumas das leis mais bizarras do mundo. A 

vencedora foi uma norma de Ohio, nos Estados Unidos, que proíbe embriagar peixes. 

 

Época, 12/11/2007, p. 24. 

 

Considere-se que, desconhecendo essa inusitada lei, um cidadão brasileiro tenha ido pescar com 

amigos no mencionado estado americano e acabou por "embebedar" algumas trutas. Descoberto o 

fato pelas autoridades locais, ele foi condenado ao pagamento de multa de dez mil dólares. O processo 

correu à revelia, pois, a essa altura, o réu já havia retornado ao Brasil. 
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Considerando a situação hipotética descrita, julgue o próximo item. 

 

A referida sentença poderia ser executada no Brasil se o réu fosse um cidadão americano aqui 

domiciliado, mas jamais pode ser aplicada a cidadão brasileiro. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 8: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Vigência da norma no tempo e no espaço 

Um programa de TV, na Inglaterra, fez sucesso ao listar algumas das leis mais bizarras do mundo. A 

vencedora foi uma norma de Ohio, nos Estados Unidos, que proíbe embriagar peixes. 

 

Época, 12/11/2007, p. 24. 

 

Considere-se que, desconhecendo essa inusitada lei, um cidadão brasileiro tenha ido pescar com 

amigos no mencionado estado americano e acabou por "embebedar" algumas trutas. Descoberto o 

fato pelas autoridades locais, ele foi condenado ao pagamento de multa de dez mil dólares. O processo 

correu à revelia, pois, a essa altura, o réu já havia retornado ao Brasil. 

 

Considerando a situação hipotética descrita, julgue o próximo item. 

 

A sentença mencionada poderá ser executada no Brasil desde que atenda a certos requisitos, entre 

eles, haver sido homologada pelo STF e estar traduzida por especialista devidamente autorizado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 9: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Vigência da norma no tempo e no espaço 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Um programa de TV, na Inglaterra, fez sucesso ao listar algumas das leis mais bizarras do mundo. A 

vencedora foi uma norma de Ohio, nos Estados Unidos, que proíbe embriagar peixes. 

 

Época, 12/11/2007, p. 24. 

 

Considere-se que, desconhecendo essa inusitada lei, um cidadão brasileiro tenha ido pescar com 

amigos no mencionado estado americano e acabou por "embebedar" algumas trutas. Descoberto o 

fato pelas autoridades locais, ele foi condenado ao pagamento de multa de dez mil dólares. O processo 

correu à revelia, pois, a essa altura, o réu já havia retornado ao Brasil. 

 

Considerando a situação hipotética descrita, julgue o próximo item. 

 

Sob nenhuma hipótese a citada sentença poderá ser executada no Brasil, pois trata-se de lei esdrúxula 

e o ato praticado não ser considerado ilícito pela legislação pátria. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 10: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Vigência da norma no tempo e no espaço 

Um programa de TV, na Inglaterra, fez sucesso ao listar algumas das leis mais bizarras do mundo. A 

vencedora foi uma norma de Ohio, nos Estados Unidos, que proíbe embriagar peixes. 

 

Época, 12/11/2007, p. 24. 

 

Considere-se que, desconhecendo essa inusitada lei, um cidadão brasileiro tenha ido pescar com 

amigos no mencionado estado americano e acabou por "embebedar" algumas trutas. Descoberto o 

fato pelas autoridades locais, ele foi condenado ao pagamento de multa de dez mil dólares. O processo 

correu à revelia, pois, a essa altura, o réu já havia retornado ao Brasil. 

 

Considerando a situação hipotética descrita, julgue o próximo item. 
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A sentença proferida pela corte americana precisa ser homologada, condição necessária para que 

qualquer sentença estrangeira possa produzir efeitos e ser executada no Brasil. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 11: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Das Pessoas (arts. 1º a 78) 

A respeito da pessoa natural e da pessoa jurídica, assinale a opção correta. 

 a)  São considerados absolutamente incapazes os menores de dezesseis anos de idade, os pródigos 

e aqueles que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. 

 b)  A dotação especial de bens livres do instituidor para a criação da fundação só tem validade se 

feita por escritura pública, sendo vedada a sua instituição mediante testamento. 

 c)  Os partidos políticos, assim como os municípios e a União, são pessoas jurídicas de direito 

público interno. 

 d)  Ao permitir que o nascituro pleiteie alimentos ao suposto pai, por meio de ação judicial, a lei 

reconheceu-lhe personalidade jurídica. 

 e)  No caso de um tutor pretender adquirir para si bens do tutelado, é correto afirmar que aquele 

tem capacidade para a prática desse negócio jurídico, mas carece de legitimação para realizar tal 

aquisição. 

 

 

 

 

Questão 12: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Das Pessoas Naturais (arts. 1º a 30) 

O cientista francês Philippe Charlier trouxe à tona uma revelação inimaginável: os restos mortais da 

guerreira e mártir francesa Joana d'Arc são falsos − e, na realidade, podem ser de uma múmia egípcia. 

 

IstoÉ, 11/4/2007, p. 75 (com adaptações). 
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Considerando a notícia acima e a legislação civil brasileira, julgue o item a seguir. 

O nome do renomado pesquisador faz parte de seus direitos  de propriedade, o que lhe assegura 

compensação financeira pelo uso não autorizado de seu nome. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 13: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Da personalidade e da capacidade (arts. 1º a 10) 

O cientista francês Philippe Charlier trouxe à tona uma revelação inimaginável: os restos mortais da 

guerreira e mártir francesa Joana d'Arc são falsos − e, na realidade, podem ser de uma múmia egípcia. 

 

IstoÉ, 11/4/2007, p. 75 (com adaptações). 

 

Considerando a notícia acima e a legislação civil brasileira, julgue o item a seguir. 

Se Joana d'Arc fosse brasileira, a personalidade jurídica dessa heroína teria se iniciado no momento 

em que foi concebida, pois a partir desse momento estariam legalmente assegurados os seus direitos. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 14: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Da personalidade e da capacidade (arts. 1º a 10) 

Julgue o item, relativo ao direito obrigacional e à responsabilidade civil. 

 

Se uma criança com onze anos de idade for vítima de atropelamento com resultado morte, seus pais 
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poderão ingressar com ação de indenização por danos morais sob o argumento da configuração de 

hipótese de dano em ricochete. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 15: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da personalidade e da capacidade (arts. 1º a 10) 

Com base no disposto no Código Civil a respeito das pessoas naturais e jurídicas, assinale a opção 

correta. 

 a)  A emancipação voluntária do filho menor de idade afasta a responsabilidade dos pais pelos atos 

por ele praticados. 

 b)  Ato jurídico praticado diretamente por pessoa relativamente incapaz pode produzir efeitos 

imediatos. 

 c)  É indispensável a presença do sócio de sociedade empresária para o desempenho das 

atividades empresariais. 

 d)  As sociedades de responsabilidade limitada submetem-se às regras da responsabilidade 

objetiva quanto aos danos causados a terceiros. 

 e)  Enquanto a personalidade da pessoa natural começa com a concepção, a da pessoa jurídica 

depende de registro. 

 

 

 

 

Questão 16: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Das Pessoas Jurídicas (arts. 40 a 78) 

Acerca de pessoa jurídica, prescrição e decadência, julgue o próximo item. 

 

O partido político é pessoa jurídica de direito público constituída sob a forma de associação. 

 Certo 
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 Errado 

 

 

 

 

Questão 17: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Das Fundações (arts. 62 a 69) 

No que diz respeito à interpretação das leis, às pessoas naturais e jurídicas e ao domicílio, julgue o 

próximo item. 

  

A fundação de direito privado pode ser criada por instrumento particular com dotação especial de 

bens livres e finalidade específica. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 18: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Domicílio das Pessoas Naturais e Jurídicas (arts. 70 a 78) 

No que diz respeito à interpretação das leis, às pessoas naturais e jurídicas e ao domicílio, julgue o 

próximo item. 

  

Têm domicílio necessário o incapaz, o marítimo e o preso. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 19: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Dos Bens (arts. 79 a 103) 

Com referência aos bens, assinale a opção correta. 
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 a)  As benfeitorias úteis são aquelas indispensáveis à conservação do bem ou para evitar sua 

deterioração, acarretando ao mero possuidor que as realize o direito à indenização e retenção do bem 

principal. 

 b)  Um bem divisível por natureza não pode ser considerado indivisível pela simples vontade das 

partes, devendo tal indivisibilidade ser determinada por lei. 

 c)  O direito à sucessão aberta é considerado bem imóvel, ainda que todos os bens deixados pelo 

falecido sejam móveis. 

 d)  Bens infungíveis são aqueles cujo uso importa sua destruição. 

 e)  Os frutos são as utilidades que não se reproduzem periodicamente; por isso, se os frutos são 

retirados da coisa, a sua quantidade diminui. 

 

 

 

 

Questão 20: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Classificação dos Bens (art. 79 a 97) 

Separados da coisa que os tiver produzido, os frutos são considerados 

 a)  pertenças. 

 b)  percebidos. 

 c)  estantes. 

 d)  percipiendos. 

 e)  produtos. 

 

 

 

 

Questão 21: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Dos fatos jurídicos (arts. 104 a 232) 

O cientista francês Philippe Charlier trouxe à tona uma revelação inimaginável: os restos mortais da 

guerreira e mártir francesa Joana d'Arc são falsos − e, na realidade, podem ser de uma múmia egípcia. 
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IstoÉ, 11/4/2007, p. 75 (com adaptações). 

 

Considerando a notícia acima e a legislação civil brasileira, julgue o item a seguir. 

 

A divulgação da referida descoberta, feita pelo cientista francês à imprensa, classifica-se como um fato 

jurídico stricto sensu. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 22: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Negócio Jurídico (arts. 104 a 184) 

Com relação aos direitos reais, julgue o item subsecutivo. 

 

Na promessa de compra e venda de imóvel não loteado, pode-se inserir cláusula de arrependimento, 

contudo o exercício do direito de retratação só será cabível antes do pagamento total do preço. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 23: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Defeitos ou vícios do negócio jurídico (arts. 138 a 165) 

Julgue o item que se segue, a respeito da interpretação da legislação e dos atos e negócios jurídicos. 

 

Considere que Cláudio tenha adquirido de Pedro um apartamento, cuja venda fora anunciada por este 

em jornal, e que, em razão dessa venda, Pedro tenha ficado sem patrimônio para garantir o pagamento 

de suas dívidas. Nessa situação, o negócio jurídico celebrado entre ambos é passível de anulação por 

fraude contra credores em face da presunção de má-fé de Pedro. 

 Certo 
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 Errado 

 

 

 

 

Questão 24: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Defeitos ou vícios do negócio jurídico (arts. 138 a 165) 

Acerca dos atos e fatos jurídicos, julgue o item que se segue. 

 

Considere a seguinte situação hipotética. 

 

José, pessoa sem instrução e experiência nos negócios imobiliários, em face da premente necessidade 

de deixar o país para se submeter a tratamento de saúde, procurou um corretor de imóveis e lhe 

outorgou procuração para a venda de uma casa luxuosa. O corretor, aproveitando-se da inexperiência 

e da urgência da venda, avaliou e vendeu o imóvel por valor bastante inferior ao de mercado, causando 

enorme prejuízo a José. 

 

Nessa situação, o negócio jurídico é nulo, ensejando sua desconstituição pela ocorrência do vício de 

lesão. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 25: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Dos atos ilícitos (arts. 186 a 188) 

Julgue o item, relativo ao direito obrigacional e à responsabilidade civil. 

A supressio ocorre quando um contratante que violou uma norma jurídica aproveita-se da situação 

criada pela violação. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 26: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Prescrição e decadência (arts. 189 a 211) 

Quanto à prescrição e à decadência, institutos fundamentais para a pacificação das relações jurídicas, 

julgue o item seguinte. 

 

Embora seja incontestável o seu amplo espectro de abrangência, que permeia todos os direitos, a 

prescrição encontra limitações, pois o legislador estabeleceu algumas ações imunes a ela, a exemplo 

das que versam sobre bens confiados à guarda de terceiros, a título de depósito, mandato ou penhor. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 27: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Prescrição e decadência (arts. 189 a 211) 

Quanto à prescrição e à decadência, institutos fundamentais para a pacificação das relações jurídicas, 

julgue o item seguinte. 

 

A renunciabilidade é uma das diferenças fundamentais entre a prescrição e a decadência. Enquanto a 

renúncia pode ocorrer em relação à prescrição, ela é vetada em relação à decadência fixada em lei. 

Além disso, se a prescrição só pode sobrevir de expressa disposição legal, a decadência é mais flexível, 

pois, além da lei, pode advir do testamento e do contrato. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 28: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Prescrição e decadência (arts. 189 a 211) 

Acerca de pessoa jurídica, prescrição e decadência, julgue o próximo item. 
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As regras que regem a prescrição se aplicam à decadência, se as partes não pactuarem de forma 

diversa. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 29: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Prazos de prescrição no Novo Código Civil (arts. 205 e 206) 

Caso um indivíduo tenha se envolvido, no dia 30 de janeiro de 2013, quarta-feira, em um acidente de 

trânsito que lhe causou danos materiais e morais, a data da prescrição do direito de pedir indenização 

ao responsável pelo acidente será 

 a)  30 de janeiro de 2018, ainda que feriado. 

 b)  31 de janeiro de 2023, ainda que domingo. 

 c)  31 de janeiro de 2014, ainda que sábado. 

 d)  30 de janeiro de 2015, se dia útil. 

 e)  1.º de fevereiro de 2016, se dia útil. 

 

 

 

Questão 30: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Das Modalidades das Obrigações (arts. 233 a 285) 

Com relação ao direito das obrigações, assinale a opção correta. 

 a)  Tratando-se de obrigação com objeto indivisível e pluralidade de credores, presume-se a 

solidariedade ativa. 

 b)  Dada a natureza da obrigação, a exoneração, pelo credor, da solidariedade a um dos devedores, 

aproveitará aos demais. 

 c)  Em se tratando de obrigação solidária, ainda que somente um dos devedores seja o culpado 

pela impossibilidade de seu cumprimento, todos os demais continuam obrigados ao pagamento do 

valor equivalente. 
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 d)  Se a obrigação intuitu personae se tornar impossível, ainda que não haja culpa das partes, haverá 

conversão em perdas e danos em favor do credor. 

 e)  Havendo impossibilidade de cumprimento, por culpa do devedor, de apenas uma das 

obrigações alternativas, ao credor restará ficar com a obrigação que subsistiu, independentemente de 

caber a ele a escolha. 

 

 

 

 

Questão 31: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Das Obrigações Alternativas (arts. 252 a 256) 

No que concerne a obrigações e à responsabilidade civil, julgue o próximo item. 

 

Subsistindo apenas uma das prestações, a obrigação alternativa transforma-se em simples, já que o 

credor terá perdido o direito de escolha. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 32: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Das Obrigações Solidárias (arts. 264 a 285) 

No referente às obrigações, julgue o item subseqüente. 

Na obrigação solidária passiva, os devedores se obrigam alternativamente ao pagamento da dívida. Se 

o devedor escolhido pelo credor pagar toda a dívida, haverá ação regressiva contra os demais 

coobrigados. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 33: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 
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Assunto: Do Pagamento com Sub-Rogação (arts. 346 a 351) 

No referente às obrigações, julgue o item subseqüente. 

Na sub-rogação convencional, desde que expressamente convencionada, o sub-rogado só poderá 

exercer os seus direitos e garantias contra o devedor até o limite da soma que efetivamente tenha 

desembolsado para solver a obrigação. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 34: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Do Pagamento com Sub-Rogação (arts. 346 a 351) 

Considere que determinada pessoa tenha reunido as qualidades opostas de credor e devedor da 

obrigação, tendo, com isso, desaparecido a pluralidade de situações jurídicas referentes à dívida. Essa 

situação configura a modalidade de pagamento denominada 

 a)  remissão. 

 b)  assunção de dívida. 

 c)  sub-rogação. 

 d)  compensação. 

 e)  confusão. 

 

 

 

Questão 35: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Da Compensação (arts. 368 a 380) 

Em cada uma das seguintes opções, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a 

ser julgada acerca de institutos relacionados ao adimplemento e à extinção das obrigações. Assinale a 

opção que apresenta a assertiva correta. 
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 a)  César, que deve a Caio a quantia correspondente a R$ 1.000, passa por situação de dificuldade 

financeira, razão por que Caio resolveu perdoar-lhe a dívida. Nessa situação, a remissão, que tem o 

único objetivo de extinguir a dívida, independe da aceitação de César. 

 b)  Márcio contraiu duas dívidas com Joana, nos valores de R$ 300 e R$ 150, com vencimento, 

respectivamente, em 20/12/2015 e em 5/1/2016; em 10/1/2016, Márcio entregou a Joana R$ 150, 

mas não indicou qual dívida desejava saldar. Joana tampouco apontou qual dívida estava sendo 

quitada. Nessa situação, presume-se que o pagamento refere-se à dívida vencida em 5/1/2016, já que 

o valor entregue importa em sua quitação integral. 

 c)  João contraiu obrigação, tornando-se devedor de Pedro, mas nada foi estabelecido quanto ao 

local do efetivo cumprimento da obrigação. Nessa situação, considera-se o local de cumprimento a 

casa do credor, uma vez que, na ausência de estipulação do local de pagamento, se presume que a 

dívida é portável (portable). 

 d)  Mário, estando obrigado a pagar R$ 50.000 a Paulo, ofereceu-lhe, na data do pagamento, um 

veículo para solver a dívida, o que foi aceito por Paulo, que, após receber o veículo, teve que entregá-lo 

a um terceiro em decorrência de uma ação de evicção. Nessa situação, como Paulo foi evicto da coisa 

recebida em pagamento, será restabelecida a obrigação primitiva. 

 e)  Ana tem uma dívida já prescrita no valor de R$ 300 com Maria, que, por sua vez, deve a quantia 

de R$ 500, vencida recentemente, a Ana. Nessa situação, ainda que sem a concordância de Ana, Maria 

poderá compensar as dívidas e pagar a Ana apenas R$ 200, porquanto, embora prescrita, a dívida de 

Ana ainda existe e é denominada obrigação moral. 

 

 

 

Questão 36: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Dos Contratos em Geral (arts. 421 a 480) 

Acerca dos contratos, assinale a opção correta. 

 a)  Será nulo o contrato de prestação de serviços com prazo de dez anos de duração, por ofender 

norma de ordem pública. 

 b)  Dada a impessoalidade do contrato de prestação de serviços, o prestador pode, mesmo sem 

autorização da outra parte, fazer com que terceiro execute o serviço. 
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 c)  Se no contrato de adesão houver cláusulas ambíguas, o aderente terá direito à decretação de 

sua nulidade. 

 d)  Em se tratando de contrato de empreitada, não há responsabilidade solidária do empreitante 

pela indenização de acidente sofrido por trabalhador contratado e dirigido pelo empreiteiro. 

 e)  Ainda que para o contrato definitivo seja exigida a celebração por escritura pública, o 

preliminar pode ser lavrado em instrumento particular. 

 

 

 

 

Questão 37: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Da Extinção do Contrato (arts. 472 a 480) 

Com referência aos contratos, julgue o item seguinte. 

Somente em casos excepcionais, uma das partes pode romper unilateralmente um contrato de 

execução sucessiva, salvo se tal contrato for ajustado por prazo indeterminado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 38: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Da Extinção do Contrato (arts. 472 a 480) 

Em relação aos contratos, julgue o item subseqüente. 

 

Resilição significa o modo de extinção dos contratos por vontade de um ou dos dois contratantes. 

Pode ser feita por meio convencional, quando no contrato há cláusula que atribui a qualquer das 

partes a faculdade de resilir, ou por meio do distrato. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 39: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Das Várias Espécies de Contrato (arts. 481 a 853) 

A respeito dos contratos, assinale a opção correta. 

 a)  O doador pode fixar cláusula de reversão, pela qual o bem doado volta ao seu patrimônio se ele 

sobreviver ao donatário. 

 b)  A pessoa que se tornar fiadora de devedor declarado insolvente poderá invocar o benefício de 

ordem quando for cobrada pela dívida antes do devedor principal. 

 c)  A outorga de mandato por meio de instrumento público desautoriza o substabelecimento 

mediante instrumento particular. 

 d)  Tratando-se de contrato consensual, considera-se concluído o comodato no momento do 

acordo de vontades. 

 e)  Em caso de descumprimento de acordo que previa o direito de preferência na venda de um 

imóvel, a parte preterida terá o direito de desfazer o negócio sobre o qual tinha prelação. 

 

 

 

Questão 40: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Do Contrato Estimatório (arts. 534 a 537) 

Julgue o item, relativo ao direito obrigacional e à responsabilidade civil. 

 

Se o indivíduo A receber do indivíduo B, mediante contrato estimatório, duas dúzias de bordados, 

esses bens não poderão ser penhorados pelos credores de A, salvo se o preço já houver sido pago 

integralmente. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 41: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Do Mandato (arts. 653 a 692) 
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Com referência aos contratos, julgue o item seguinte. 

O mandato concedido em termos gerais confere poderes de administração, que permitem a realização 

de atos de gerência, de alienação ou disposição, estando o mandatário sujeito a prestação de contas. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 42: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Da Fiança (arts. 818 a 839) 

Em relação aos contratos, julgue o item subseqüente. 

 

Considera-se fiança o contrato de garantia real pelo qual uma pessoa obriga-se a pagar um débito de 

outra pessoa. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 43: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Da Responsabilidade Civil (arts. 927 a 954) 

Acerca da responsabilidade civil, julgue o item a seguir. 

                                                                                                                                                                                                                                          
Se, na realização de um empreendimento, houver violação das normas de preservação do meio 

ambiente, responderá pelo dano a pessoa que o causar, excluindo-se a responsabilidade daquele que 

aprovar o projeto, se não ficar provado que agiu com dolo. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 44: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da Responsabilidade Civil (arts. 927 a 954) 

No que concerne a obrigações e à responsabilidade civil, julgue o próximo item. 

 

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do empregador por 

acidente de trabalho é subjetiva e fundada em presunção relativa de culpa de sua parte, de forma que 

a ele cabe o ônus da prova quanto à existência de alguma causa excludente de sua responsabilidade. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 45: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Da Responsabilidade Civil (arts. 927 a 954) 

Julgue o item, relativo ao direito obrigacional e à responsabilidade civil. 

 

Se houver no contrato cláusula que exclua a responsabilidade de indenizar ao cocontratante, ter-se-á, 

nesse caso, a denominada cláusula de irresponsabilidade. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 46: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Da Responsabilidade Civil (arts. 927 a 954) 

Julgue o item, relativo ao direito obrigacional e à responsabilidade civil. 

 

Se uma empresa farmacêutica colocar à venda um novo medicamento para prevenir diabetes, mas 

esse produto ainda estiver em teste, ter-se-á, nesse caso, um exemplo de responsabilidade objetiva 

fundada na teoria risco-proveito. 

 Certo 
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 Errado 

 

 

 

Questão 47: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Da Responsabilidade Civil (arts. 927 a 954) 

Acerca da responsabilidade civil, julgue o item a seguir. 

 

Considere a seguinte situação hipotética. 

 

José faleceu em decorrência de acidente automobilístico, ocasionado exclusivamente pela existência 

de buraco em uma rodovia estadual. A vítima era o único provedor das necessidades da família, 

constituída pela esposa e três filhos. Nessa situação, o estado responsável pela rodovia responde 

subjetivamente pelos danos morais e materiais sofridos pela família da vítima, por ter se omitido em 

cuidar do bom estado das rodovias e proporcionar satisfatórias condições de segurança aos seus 

usuários. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 48: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da Responsabilidade Civil (arts. 927 a 954) 

No que diz respeito à interpretação das leis, às pessoas naturais e jurídicas e ao domicílio, julgue o 

próximo item. 

  

Conforme entendimento pacificado do STJ, a inscrição indevida do nome da pessoa jurídica em 

cadastro de proteção ao crédito enseja dano moral presumido. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 49: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 
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Assunto: Responsabilidade por ato de terceiros 

Considere que o motorista particular de Pedro, ao ultrapassar sinal vermelho, tenha atropelado Carla, 

que, em consequência do atropelamento, sofreu ferimentos dos quais decorreram danos materiais. 

Nessa situação hipotética, Pedro 

 a)  poderá não responder pelos danos, se provar que o motorista agiu infringindo a lei. 

 b)  responderá por culpa presumida, já que o motorista é considerado um instrumento seu. 

 c)  responderá por culpa in eligendo. 

 d)  responderá pelo risco ínsito à atividade desempenhada pelo motorista. 

 e)  responderá pelos danos, se comprovada a culpa do motorista. 

 

 

 

Questão 50: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da Indenização (arts. 944 a 954) 

Julgue o item que se segue, a respeito da interpretação da legislação e dos atos e negócios jurídicos. 

 

Atualmente o direito brasileiro é adepto à aplicação dos danos punitivos (punitive damages) a fim de 

evitar a causação de danos aos consumidores por falta de zelo do fornecedor. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 51: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Da Propriedade Fiduciária (arts. 1.361 a 1.368-A) 

Quanto à alienação fiduciária em garantia, julgue o item seguinte. 

 

Na alienação fiduciária, o credor pode apropriar-se da coisa garantida quando o fiduciante 

voluntariamente deixa de pagar o débito garantido, transformando, assim, a propriedade resolúvel em 

propriedade definitiva do fiduciário. No entanto, havendo saldo a favor do devedor, após o desconto 
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das taxas de administração e demais encargos decorrentes da mora, a propriedade deve ser entregue 

ao fiduciante. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 52: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Da Propriedade Fiduciária (arts. 1.361 a 1.368-A) 

Quanto à alienação fiduciária em garantia, julgue o item seguinte. 

 

O bem dado em propriedade fiduciária não fará parte dos ativos do devedor e, apesar de a 

propriedade pertencer ao credor, trata-se de patrimônio separado, imune à ação de terceiros, não 

podendo ser penhorado nas ações de execução ajuizadas contra o fiduciário. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 53: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Do Usufruto (arts. 1.390 a 1.411) 

No que concerne ao direito de família e ao direito das sucessões, julgue o item subsequente. 

 

O direito ao usufruto vidual é relativo, visto que sua efetivação se sujeita à demonstração pelo cônjuge 

sobrevivente de sua situação financeira precária. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 54: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Do Usufruto (arts. 1.390 a 1.411) 
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No que concerne ao direito de família e ao direito das sucessões, julgue o item subsequente. 

 

O direito ao usufruto vidual é relativo, visto que sua efetivação se sujeita à demonstração pelo cônjuge 

sobrevivente de sua situação financeira precária. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 55: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Do Penhor (arts. 1.431 a 1.472) 

Com relação aos direitos reais, julgue o item subsecutivo. 

 

A depreciação do bem imóvel dado em garantia pelo devedor causada pela falta de conservação 

acarreta, por si só, o vencimento antecipado do débito. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 56: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Da Hipoteca (arts. 1.473 a 1.505) 

Acerca dos direitos reais, julgue o item que se segue. 

Pode o devedor hipotecante alienar o bem hipotecado sem qualquer restrição, sendo-lhe vedado tão 

somente praticar atos que degradem a garantia. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 57: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da Hipoteca (arts. 1.473 a 1.505) 
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A respeito de penhor e hipoteca, assinale a opção correta. 

 a)  No caso de penhor, não há desdobramento da posse, uma vez que ao credor cabe a posse direta 

e indireta do bem, a qual o devedor somente recupera com o pagamento da dívida. 

 b)  O Código Civil não prevê duração máxima para a hipoteca convencional, sendo esse prazo 

estabelecido pelo prazo de vencimento da dívida garantida. 

 c)  O Código Civil veda expressamente a inclusão, por vontade das partes, de cláusula comissória 

na hipoteca. 

 d)  Não paga a dívida garantida pelo penhor, o credor ficará com o bem penhorado se seu valor for 

suficiente ao integral pagamento do débito. 

 e)  O penhor é um contrato de garantia contratual, cujo aperfeiçoamento se dá com a tradição do 

bem ao credor. 

 

 

 

Questão 58: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Do Casamento (arts. 1.511 a 1.582) 

Julgue o item abaixo, relativo ao casamento civil. 

 

O Código Civil adotou o critério biopsicológico com relação à idade núbil; assim, para a mulher e o 

homem poderem casar é necessário que tenham completado, respectivamente, dezesseis e dezoito 

anos de idade. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 59: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Das Relações de Parentesco (arts. 1.591 a 1.638) 

Acerca de pessoa jurídica, prescrição e decadência, julgue o próximo item. 
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A ação de reconhecimento de paternidade é imprescritível, porém, no caso de petição de herança, 

corre o prazo prescricional. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 60: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Dos Alimentos (arts. 1.694 a 1.710) 

Julgue o item, relativo ao direito obrigacional e à responsabilidade civil. 

 

Em situações excepcionais elencadas em dispositivo do Código Civil, é possível que o credor de uma 

obrigação de alimentos ceda o seu crédito a terceiro. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 61: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Do Bem de Família (arts. 1.711 a 1.722) 

No que concerne ao direito de família e ao direito das sucessões, julgue o item subsequente. 

 

O único bem imóvel residencial do devedor é penhorável, desde que esteja desocupado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 62: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Da Aceitação e Renúncia da Herança (arts. 1.804 a 1.813) 

No que concerne à sucessão no direito civil, julgue o item subsequente. 
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Considere a seguinte situação hipotética. 

 

Jorge, filho de Paulo, este recém-falecido, providenciou o velório, tendo cuidado de toda a parte 

burocrática para a realização do enterro de seu pai. 

 

Nessa situação hipotética, os atos praticados por Jorge caracterizaram a sua aceitação da herança dos 

bens de seu pai. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 63: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Da Sucessão Legítima (arts. 1.829 a 1.856) 

No que concerne à sucessão no direito civil, julgue o item subsequente. 

 

Com o falecimento do autor da herança, esta se transmite de forma definitiva aos seus herdeiros 

independentemente da abertura da sucessão e da existência de testamento. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 64: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Da Sucessão Testamentária (arts. 1.857 a 1.990) 

No que concerne à sucessão no direito civil, julgue o item subsequente. 

 

No caso de legado alternativo, se o legatário falecer antes de ter realizado a opção, o exercício desse 

direito passará aos seus herdeiros. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 65: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Da Sucessão Testamentária (arts. 1.857 a 1.990) 

No que concerne à sucessão no direito civil, julgue o item subsequente. 

 

Caso ocorra a premoriência do legatário, o legado deverá ser transmitido aos seus herdeiros. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 66: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Da Deserdação (arts. 1.961 a 1.965) 

No que concerne à sucessão no direito civil, julgue o item subsequente. 

 

A ofensa física é uma das causas que autorizam a deserdação, não sendo necessário que haja 

condenação criminal ou que a lesão corporal seja grave ou gravíssima. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 67: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Das Disposições Finais e Transitórias (arts. 2.028 a 2.046) 

Acerca dos direitos reais, julgue o item que se segue. 

No atual Código Civil, não tendo sido incluídas enfiteuses no rol dos direitos reais, as já existentes 

passam a constituir e receber o tratamento jurídico do direito real de superfície. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 68: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Lei nº 9.610/1998 - Direitos Autorais 

Acerca dos direitos autorais e dos direitos nas relações de consumo, julgue o item seguinte. 

 

Embora a proteção aos direitos autorais independa de registro, faculta-se ao autor registrar suas 

obras intelectuais no órgão competente. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 69: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Em relação aos defeitos dos atos jurídicos, julgue o item seguinte. 

 

O dolo acidental não anula o ato jurídico. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 70: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Em relação aos defeitos dos atos jurídicos, julgue o item seguinte. 

 

A simulação não é considerada vício de consentimento. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Questão 71: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Em relação aos defeitos dos atos jurídicos, julgue o item seguinte. 

A coação pressupõe, necessariamente, fundado temor de dano à pessoa ou à família. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 72: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Em relação aos defeitos dos atos jurídicos, julgue o item seguinte. 

O erro na indicação da pessoa ou da coisa a que se referir a declaração de vontade não vicia o ato 

quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou a pessoa cogitada. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

uestão 73: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Em relação aos defeitos dos atos jurídicos, julgue o item seguinte. 

O prazo para se requerer judicialmente a anulação dos atos jurídicos contaminados com vícios de 

vontade é de seis anos. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 74: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Paulo, motorista de táxi, pai de dois filhos, presenteou Marcelo, seu melhor amigo, com um relógio de 

ouro no valor de R$ 17.000,00, adquirido a título hereditário, por ocasião do falecimento do pai de 

Paulo. 
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Julgue o item subseqüente, com base nessa situação hipotética. 

 

A aquisição da propriedade do relógio por Marcelo dependeria da aceitação deste, por se tratar de 

contrato bilateral. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 75: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Paulo, motorista de táxi, pai de dois filhos, presenteou Marcelo, seu melhor amigo, com um relógio de 

ouro no valor de R$ 17.000,00, adquirido a título hereditário, por ocasião do falecimento do pai de 

Paulo. 

 

Julgue o item subseqüente, com base nessa situação hipotética. 

 

Por não se tratar de bem de pequeno valor, a doação, para ser válida, deveria ser feita por escritura 

pública ou instrumento particular. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 76: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Paulo, motorista de táxi, pai de dois filhos, presenteou Marcelo, seu melhor amigo, com um relógio de 

ouro no valor de R$ 17.000,00, adquirido a título hereditário, por ocasião do falecimento do pai de 

Paulo. 

 

Julgue o item subseqüente, com base nessa situação hipotética. 
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A doação será inoficiosa se, eventualmente, exceder o valor da metade de todo o patrimônio de Paulo. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 77: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Paulo, motorista de táxi, pai de dois filhos, presenteou Marcelo, seu melhor amigo, com um relógio de 

ouro no valor de R$ 17.000,00, adquirido a título hereditário, por ocasião do falecimento do pai de 

Paulo. 

 

Julgue o item subseqüente, com base nessa situação hipotética. 

 

A doação não poderia ser celebrada, considerando o valor estimativo do bem para Paulo. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 78: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto:  

Paulo, motorista de táxi, pai de dois filhos, presenteou Marcelo, seu melhor amigo, com um relógio de 

ouro no valor de R$ 17.000,00, adquirido a título hereditário, por ocasião do falecimento do pai de 

Paulo. 

 

Julgue o item subseqüente, com base nessa situação hipotética. 

 

Paulo poderia estipular, contratualmente, que o relógio voltasse a seu patrimônio caso Marcelo 

falecesse antes dele. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 79: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto:  

Antônia, esposa de Fernando, requereu ao juiz competente para tanto que este declarasse a morte 

presumida de seu marido, fundamentando seu pedido na única afirmação de que recebeu a notícia do 

desaparecimento daquele em naufrágio de embarcação pequena, ocorrido durante grave tempestade 

em alto-mar. 

 

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta. 

 a) O pedido deverá ser julgado procedente, visto que a lei prevê a declaração de morte presumida 

quando esta for extremamente provável para quem estava em perigo de morte. 

 b) A morte presumida só será declarada se Fernando não houver deixado procurador a quem 

caiba a administração de seus bens ou, caso tenha deixado procurador, este não queira continuar 

exercendo sua obrigação. 

 c) A lei só ressalva a possibilidade da declaração de morte presumida para as situações de 

desaparecidos em campanha ou prisioneiros que não forem encontrados até 2 anos após o término de 

uma guerra. 

 d) No caso, a conseqüência do provimento do pedido será a arrecadação de bens e nomeação de 

curador, após o que, com o decurso de um ano, será declarada a morte presumida de Fernando. 

 e) O pedido não deverá ser provido porque a autora da ação apenas comprovou a extrema 

probabilidade de morte e a situação de perigo à vida, sem, no entanto, ter fundado seu pedido, 

também, no esgotamento das buscas e averiguações levadas a cabo para encontrar o desaparecido. 

 

 

 

Questão 80: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto:  

José entabulou com Paulo dois negócios distintos, em razão dos quais se obrigou a pagar a este as 

quantias de R$ 1.000,00 e de R$ 500,00, sendo a primeira dívida onerada pela fixação de juros 

moratórios, e a segunda, apenas pelo estabelecimento de multa. Vencidas as dívidas, José, que só 
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dispunha de R$ 600,00, propôs pagar parte do capital da primeira dívida, já que esta era a mais 

onerosa. Encontrou, no entanto, resistência de Paulo. 

 

Com base na situação hipotética acima descrita, assinale a opção correta. 

 a) Diante da recusa injustificada de Paulo, cabe a José o pagamento em consignação. 

 b) Por dispor de quantia insuficiente ao pagamento integral da primeira obrigação, José não podia 

servir-se da imputação em pagamento para determinar qual das duas obrigações seria saldada. 

 c) A lei civil garante ao devedor o pagamento do capital antes dos juros vencidos. 

 d) Por oferecer quantia diversa daquela efetivamente devida, José, na verdade, tentou utilizar-se 

da dação em pagamento. 

 e) Mesmo que Paulo tivesse aceito o pagamento parcial do capital da dívida mais onerosa, tal 

transação seria nula por ir de encontro à disposição legal que determina a obrigatoriedade da quitação 

dos juros em primeiro lugar. 

 

 

 

Questão 81: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto:  

Antônio, vivendo sob a guarda de seus pais aos dezessete anos de idade, tomou emprestada a bicicleta 

de sua mãe e, ao conduzi-la de forma imprudente no caminho para a escola, lesionou José, que ajuizou 

ação buscando a reparação de seus prejuízos. 

 

Considerando essa situação hipotética à luz da disciplina da responsabilidade civil, assinale a opção 

correta. 

 a) Somente os pais de Antônio deverão responder pelos prejuízos causados a José, dado que os 

pais respondem pelos ilícitos praticados pelos filhos que estejam sob sua autoridade. 

 b) Os pais de Antônio poderão eximir-se da responsabilidade pela reparação do dano se 

comprovarem que não contribuíram culposamente para o seu surgimento. 

 c) Antônio responderá pela reparação do dano somente se seus responsáveis não tiverem a 

obrigação de reparar ou condições de fazê-lo. 
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 d) No caso de Antônio responder pelo dano a reparação deverá ser integral, conforme a regra 

geral da responsabilidade civil e indiferente à eventual limitação ou ao esgotamento de seu 

patrimônio. 

 e) Os pais de Antônio poderão eximir-se da responsabilidade pelo dano, se o emanciparem logo 

após o fato e antes de ajuizada a ação por José. 

 

 

 

Questão 82: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto:  

A pedido do Ministério Público, José, juiz de direito, em ação que lhe competia intervir, decidiu 

estender aos bens de uma pessoa jurídica os efeitos patrimoniais de obrigação assumida por pessoa 

física que figura como sua sócia majoritária. José entendeu que, em decorrência da confusão 

patrimonial entre as referidas pessoas jurídica e física, houve lesão ao credor. 

 

Considerando a situação hipotética acima, assinale a opção correta. 

 a) A decisão de José implica desconsideração da personalidade jurídica, mas, não poderia ter sido 

tomada, nessa situação, pois depende exclusivamente de pedido das partes, e não, do Ministério 

Público. 

 b) O CC prevê, de forma expressa, a possibilidade de o juiz determinar a desconsideração da 

personalidade jurídica. No entanto, a decisão tomada no caso em tela não encontra amparo na 

doutrina ou na jurisprudência, pois foi atingido o patrimônio da pessoa jurídica, quando deveria ter 

sido atingido o patrimônio da pessoa física. 

 c) A decisão foi correta, eis que aplicou a chamada teoria da desconsideração da personalidade 

jurídica, que, no Direito brasileiro, possui fonte exclusivamente jurisprudencial, sem que haja previsão 

legal expressa desta possibilidade no CC. 

 d) Nessa situação, José aplicou corretamente o que a doutrina denomina de desconsideração 

inversa da personalidade jurídica, atingindo-se o patrimônio da pessoa jurídica para garantir a 

satisfação da obrigação assumida pela pessoa física que compõe o quadro societário da primeira. 
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 e) A decisão foi incorreta eis que, conforme disciplina a matéria no CC, demandaria prova robusta 

do propósito de fraudar a lei ou de cometer ato ilícito, requisitos de ordem subjetiva imprescindíveis à 

aplicação da desconsideração da personalidade jurídica segundo o mencionado diploma. 

 

 

 

Questão 83: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto:  

Com base no que determina o CC, julgue os itens a seguir, acerca do domicílio das pessoas naturais. 

 

I Considere que Maurício, mesmo mantendo mais de uma residência, passe dois finais de semana por 

mês naquela em que vive com sua família. Nessa situação, o único domicílio de Maurício é a casa em 

que vive com a família. 

 

II Suponha que Renato, advogado, pretenda ajuizar ação com o objetivo de ver declarada a nulidade de 

uma cláusula da convenção de condomínio do prédio em que mora. Nessa situação, Renato pode 

declarar como domicílio o seu domicílio profissional, pois é advogado e atuará em causa própria. 

 

III A mudança de domicílio é determinada pela transferência de residência com a intenção manifesta 

de mudar-se, o que se pode demonstrar tanto pelas circunstâncias da própria alteração de endereço 

como por declarações feitas à municipalidade dos lugares. 

 

IV A pessoa natural que possui mais de um domicílio profissional pode ser demandada em qualquer um 

desses locais, independentemente de haver correspondência entre a relação profissional e os diversos 

lugares onde se exerce a profissão. 

 

V A pessoa natural que não possuir residência habitual, pode ser demandada no domicílio de seus pais, 

se lá for encontrada. 

 

Estão certos apenas os itens 

 a) I e II. 

 b) I e IV. 
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 c) II e IV. 

 d) II e V. 

 e) III e V. 

 

 

 

Questão 84: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Julgue o seguinte item, referente à vigência e à aplicação da lei no tempo e no espaço. 

 

Se, durante o período da vacatio legis, a norma que vier a ser corrigida em seu texto por conter erros 

materiais, ensejando nova publicação, será considerada lei nova. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 85: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto:  

Julgue o seguinte item, referente à vigência e à aplicação da lei no tempo e no espaço. 

  

Na aplicação da norma jurídica, a existência de uma antinomia jurídica real será resolvida pelos 

critérios normativos, ou seja, o hierárquico, o cronológico e o da especialidade. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 86: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto:  

A respeito das pessoas naturais e jurídicas, e do domicílio, julgue o seguinte item. 
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Os maiores de dezesseis anos e menores de dezoito anos de idade são destituídos da personalidade 

jurídica, razão pela qual são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 87: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto:  

A respeito das pessoas naturais e jurídicas, e do domicílio, julgue o seguinte item. 

  

A declaração de ausência acarreta a incapacidade do ausente. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 88: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

A respeito das pessoas naturais e jurídicas, e do domicílio, julgue o seguinte item. 

  

Nas associações, não há direitos e obrigações recíprocos entre os associados. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 89: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto:  

A respeito das pessoas naturais e jurídicas, e do domicílio, julgue o seguinte item. 

  

O domicílio voluntário da pessoa natural poderá subsistir ante a superveniência do domicílio legal ou 

necessário. 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 90: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto:  

Julgue o seguinte item, relativo ao negócio jurídico, aos atos jurídicos lícitos e aos atos ilícitos. 

 

Todo ato jurídico se origina de uma emissão de vontade, mas nem toda declaração de vontade 

constitui um negócio jurídico. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 91: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto:  

Julgue o seguinte item, relativo ao negócio jurídico, aos atos jurídicos lícitos e aos atos ilícitos. 

O ato ilícito poderá originar ou criar um direito para quem o comete. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 92: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

A respeito de prescrição e decadência, julgue o seguinte item. 

 

A alteração dos prazos por acordo entre as partes é admissível na decadência, porém não o é na 

prescrição. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 93: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

A respeito de prescrição e decadência, julgue o seguinte item. 

  

Se a prescrição for suspensa em favor de um dos credores solidários, só aproveitará aos demais se a 

obrigação for indivisível. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 94: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Julgue o seguinte item, referente à vigência e aplicação da lei no tempo e no espaço. 

  

Na aplicação da norma jurídica, a existência de uma antinomia jurídica aparente será resolvida pelos 

critérios normativos, ou seja, o hierárquico, cronológico e o da especialidade. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 95: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Julgue o seguinte item, referente à vigência e aplicação da lei no tempo e no espaço. 

  

As emendas ou correções aditadas à lei que já tenha entrado em vigor são consideradas lei nova. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 96: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

A respeito das pessoas naturais e jurídicas, e do domicílio, julgue o seguinte item. 
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Personalidade jurídica é a potencialidade de a pessoa adquirir direitos ou contrair obrigações na 

ordem civil. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 97: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto:  

A respeito das pessoas naturais e jurídicas, e do domicílio, julgue o seguinte item. 

  

Pode ser declarada por sentença a morte presumida da pessoa natural sem a necessidade da 

decretação da sua ausência. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 98: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto:  

A respeito das pessoas naturais e jurídicas, e do domicílio, julgue o seguinte item. 

  

As sociedades simples são aquelas que têm por objeto o exercício de atividades econômicas 

organizadas para a produção ou circulação de bens ou de serviços próprias de empresário. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 99: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto:  

A respeito das pessoas naturais e jurídicas, e do domicílio, julgue o seguinte item. 
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No caso de preso ainda não condenado, o domicílio deste será o voluntário. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 100: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto:  

Julgue o item que se segue, a respeito do negócio jurídico, dos atos jurídicos lícitos e dos atos ilícitos. 

 

O agente capaz que contratar com pessoa relativamente incapaz estará autorizado a invocar em seu 

favor a incapacidade relativa desta, desde que indivisível a prestação objeto do direito ou da obrigação 

comum. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 101: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto:  

Julgue o item que se segue, a respeito do negócio jurídico, dos atos jurídicos lícitos e dos atos ilícitos. 

  

O dolo principal não acarretará a anulação do negócio jurídico, obrigando apenas à satisfação de 

perdas e danos ou a uma redução da prestação convencionada. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 102: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

A respeito da prescrição e decadência, julgue o seguinte item. 

 

O juiz não poderá pronunciar de ofício a prescrição sobre direitos patrimoniais. 
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 Certo 

 Errado 

 

Questão 103: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto:  

A respeito da prescrição e decadência, julgue o seguinte item. 

  

A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o sucessor absolutamente incapaz. 

 Certo 

 Errado 

 

Questão 104: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto:  

A respeito da responsabilidade civil, assinale a opção correta. 

 a)  Conforme o entendimento sumulado do STJ, a indenização em decorrência de publicação não 

autorizada de imagem de pessoa, com fins econômicos ou comerciais, depende da comprovação do 

prejuízo. 

 b)  A pessoa lesada não terá direito à indenização quando os danos que lhe foram causados 

decorrerem de conduta praticada em estado de necessidade, ainda que ela não seja responsável pelo 

perigo. 

 c)  Em decorrência da própria condição de incapacidade, o menor incapaz não pode responder 

pelos prejuízos que causar a terceiros. 

 d)  A sentença criminal que absolve o réu, por qualquer dos fundamentos previstos em lei, impede 

o reexame dos mesmos fatos para fins de responsabilização civil. 

 e)  De acordo com o entendimento sumulado do STF, presume-se a culpa do empregador pelos 

atos culposos de seus prepostos e empregados. 
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Gabarito/Civil 

 

1) Certo 2) Errado 3) Certo 4) D 5) A 

6) Errado 7) Errado 8) Errado 9) Errado  10) Certo 

11) E  12) Errado  13) Errado  14) Certo 15) B  

16) Errado 17) Errado 18) Certo 19) C 20) B  

21) Errado 22) Certo  23) Errado 24) Errado  25) Errado  

26) Errado 27) Certo 28) Errado 29) E  30) C  

31) Errado 32) Errado 33) Certo  34) E 35) D 

36) E  37) Certo 38) Certo  39) A  40) Certo  

41) Errado 42) Errado 43) Errado  44) Certo  45) Certo  

46) Certo  47) Certo  48) Certo 49) E 50) Errado 

51) Errado 52) Certo 53) Errado  54) Errado 55) Errado 

56) Certo 57) C  58) Errado 59) Certo  60) Errado  

61) Certo 62) Errado 63) Errado 64) Certo 65) Errado 

66) Certo  67) Errado  68) Certo 69) Certo  70) Certo 

71) Errado  72) Certo 73) Errado 74) Errado 75) Certo  

76) Certo 77) Errado 78) Certo 79) E 80) B 

81) C 82) D 83) E  84) Errado 85) Errado  

86) Errado  87) Errado  88) Certo 89) Certo  90) Certo 

91) Errado 92) Certo 93) Certo 94) Certo 95) Certo  

96) Certo 97) Certo 98) Errado 99) Certo  100) Certo  

101) Errado  102) Errado  103) Errado  104) E  
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6. Direito Processual Civil 

 

Questão 1: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Princípios do Processo Civil 

Assinale a opção correspondente a uma conseqüência do denominado princípio da instrumentalidade 

das formas. 

 a) Aquele que praticou ato ao qual a lei prescrevia determinada forma, sob pena de invalidade, não 

pode requerer a declaração de sua nulidade. 

 b) O juiz repetirá todos os atos do processo que sejam anteriores àquele declarado nulo. 

 c) As citações e intimações serão nulas quando desobedecerem às prescrições legais. 

 d) O direito de requerer a decretação da nulidade, que não deva ser decretada de ofício pelo juiz, 

será atingido pela preclusão, se não exercido na primeira oportunidade que a parte tiver para falar nos 

autos. 

 e) É valido o ato que alcançou sua finalidade independentemente da forma prescrita, quando a lei 

não determinava que a desobediência desta forma geraria nulidade. 

 

 

 

Questão 2: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Da Capacidade Processual (arts. 70 a 76) 

Representação, assistência e substituição são institutos que dizem respeito à capacidade processual e 

à legitimidade. Com relação a esse tema, julgue o seguinte item. 

 

A representação e a assistência são formas de integração da capacidade processual, que só ocorre em 

relação a pessoas físicas, jamais em relação a pessoas jurídicas. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 3: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Da Capacidade Processual (arts. 70 a 76) 

Em relação aos princípios que regem a formação do processo, pedido e defesa do réu, julgue o item 

seguinte. 

 

O DF, os estados e os municípios são representados em juízo pelos respectivos procuradores, o 

mesmo ocorrendo em relação às demais pessoas jurídicas de direito público ou privado, pertencentes 

à administração direta ou indireta. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 4: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Da Capacidade Processual (arts. 70 a 76) 

Em relação aos princípios que regem a formação do processo, pedido e defesa do réu, julgue o item 

seguinte. 

 

Os representantes das pessoas jurídicas de direito privado, de qualquer espécie (sociedades, 

associações, fundações) serão os seus advogados, que deverão apresentar sempre cópia do contrato 

de trabalho para comprovar o vínculo com a parte que representam. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 5: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da Capacidade Processual (arts. 70 a 76) 

Considere que C tenha proposto ação de indenização em face de D, pleiteando a quantia de R$ 

50.000,00 a título de danos materiais e R$ 100.000,00 a título de danos morais, e que o juiz tenha 

julgado os pedidos parcialmente procedentes, tendo condenado D ao pagamento integral do valor 
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pleiteado a título de danos materiais e considerado a ausência de prova do abalo moral. Com base 

nessa situação, julgue o item que se segue. 

  

Caso C seja menor de 16 anos de idade, ele terá tanto legitimidade para a causa quanto legitimidade 

para o processo. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 6: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Da Sucessão das Partes e dos Procuradores (arts. 108 a 112) 

Em relação a partes do processo, julgue o item subseqüente. 

É nula a alienação de coisa litigiosa, no curso do processo, se o ingresso do adquirente não tiver sido 

consentido no processo, vez que o pressuposto para que se verifique a substituição voluntária da parte 

é que o legitimado concorde com o ingresso do adquirente. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 7: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Do Litisconsórcio (arts. 113 a 118) 

Pedro e Caio, domiciliados em Macapá – AP, foram vítimas de acidente automobilístico em uma 

rodovia. Supostamente, o acidente foi provocado por Rafael, domiciliado em Belém – PA. As vítimas 

propuseram, separadamente, ações de indenização contra Rafael na justiça comum de Macapá. 

  

A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta de acordo com disposições do CPC. 

 a)  Pedro e Caio poderiam ter optado por ingressar em litisconsórcio ativo, caso em que seriam 

considerados como litigantes distintos em suas relações com a parte adversa, por força do princípio da 

autonomia dos litisconsortes. 
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 b)  Como a demanda indenizatória foi proposta na justiça comum, o processo deverá seguir 

necessariamente o procedimento ordinário, rito que viabiliza o contraditório e a ampla defesa ao réu 

nessa situação. 

 c)  A citação do réu deve ser feita necessariamente por oficial de justiça: o CPC veda a citação por 

via postal nas ações de ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via terrestre. 

 d)  Caso Rafael interponha oportunamente exceção de incompetência relativa, o juiz deve declinar 

de sua competência. 

 e)  Caso as ações sejam distribuídas para órgãos judicias distintos, os processos poderão ser 

posteriormente reunidos em razão da existência de continência. 

 

 

 

 

Questão 8: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da Intervenção de Terceiros (arts. 119 a 138) 

A respeito do litisconsórcio, da assistência e da intervenção de terceiros, assinale a opção correta. 

 a)  A mera afinidade de questões mostra-se suficiente para que seja formado litisconsórcio ativo 

ou passivo. 

 b)  Ainda que a omissão da parte não implique a perda do direito de regresso, a denunciação da 

lide será obrigatória. 

 c)  No ordenamento jurídico brasileiro, é proibido o litisconsórcio superveniente, em razão da 

prevalência do princípio do juiz natural. 

 d)  Aceito pela parte que pretende assistir, o assistente qualificado passa à condição de autor ou 

de réu no processo. 

 e)  Os opostos terão prazo em dobro para contestar a demanda, dada a existência de litisconsórcio 

entre eles. 

 

 

 

Questão 9: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto: Da Intervenção de Terceiros (arts. 119 a 138) 
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Considerando o litisconsórcio e a assistência, julgue o item subsequente. 

  

O assistente simples diferencia-se do chamado assistente litisconsorcial porque o julgamento do feito 

não influi na relação jurídica que mantém com o adversário do assistido, porém, mesmo diante dessa 

constatação, sua admissão no feito só é inviabilizada pela oposição fundamentada de uma das partes, 

devidamente acolhida pelo juiz. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 10: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Dos Impedimentos e da Suspeição (arts. 144 a 148) 

Considerando que A ajuíze contra B ação postulando os pedidos X, Y e Z, com base na situação fática F, 

julgue o item subsecutivo. 

 

Incumbiria exclusivamente a B alegar a suspeição do juiz, por intermédio da exceção. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 11: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Dos Prazos (arts. 218 a 235) 

Com relação aos atos processuais no âmbito do processo civil, julgue o item subsequente. 

 

A extinção, por decurso de prazo, do direito de praticar o ato deve ser declarada judicialmente. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 12: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Dos Prazos (arts. 218 a 235) 

Com relação aos atos processuais no âmbito do processo civil, julgue o item subsequente. 

 

Na fixação dos prazos judiciais, o magistrado deve sempre considerar a complexidade da causa e do 

ato a ser realizado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 13: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Dos Prazos (arts. 218 a 235) 

A respeito de recursos e execução, julgue o item subseqüente. 

 

Toda vez que marido e mulher são partes no processo, o prazo para recorrer é contado em dobro, 

tendo em vista a ocorrência de litisconsórcio entre eles. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 14: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Dos Prazos (arts. 218 a 235) 

Considerando que Mário e Luísa, casados, réus em ação de execução proposta em razão de dívida 

comum, tenham sido citados no dia dez e no dia vinte de junho, respectivamente, e que o mandado de 

citação de Mário tenha sido juntado aos autos em vinte e cinco de junho e o de Luísa em trinta de 

junho, assinale a opção correta em relação à tempestividade dos embargos de execução. 

 a)  O prazo para a interposição de embargos será comum, a contar da juntada do último mandado 

aos autos. 
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 b)  O prazo para os embargos será computado em dobro, contando-se a partir da juntada do 

último mandado de citação aos autos. 

 c)  O prazo para a interposição de embargos, comum a ambos os devedores, só começará a contar 

a partir da intimação da penhora. 

 d)  O prazo individual de dez dias para os embargos contará a artir da efetivação da penhora ou da 

segurança do juízo. 

 e)  Os prazos para a interposição dos embargos são individuais, contando-se a partir de cada 

juntada. 

 

 

 

Questão 15: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

De acordo com as normas previstas no Código de Processo Civil (CPC), assinale a opção correta acerca 

do processo e do procedimento. 

 a)  A pessoa casada necessita do consentimento de seu cônjuge para propor ação de consignação 

em pagamento referente a contrato de alienação fiduciária de automóvel. 

 b)  A procuração geral para o foro pode ser outorgada por instrumento particular, 

independentemente de reconhecimentode firma pela parte, e habilita o advogado a interpor recurso 

de apelação. 

 c)  O magistrado somente pode condenar o réu por litigância de má-fé se houver expresso 

requerimento da parte autora nesse sentido, sob pena de violação ao princípio da demanda. 

 d)  A questão preliminar é aquela cuja decisão influencia o teor da decisão do mérito como, por 

exemplo, a questão jurídica incidental referente à existência de relação de paternidade em uma ação 

de alimentos. 

 e)  Em decorrência do princípio da razoável duração do processo, o juiz possui a faculdade de 

prolatar sentença ilíquida, mesmo que o autor tenha formulado pedido certo e determinado. 

 

 

 

Questão 16: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 
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Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

No que se refere à atuação dos sujeitos processuais e ao procedimento ordinário previsto no CPC, 

assinale a opção correta. 

 a)  Somente mediante expresso requerimento das partes é permitido ao juiz realizar o julgamento 

antecipado da lide, sob pena de violação ao princípio constitucional do devido processo legal. 

 b)  O réu revel, ainda que compareça extemporaneamente ao processo, não receberá intimações e 

ficará impedido de praticar atos processuais, inclusive, interpor recurso. 

 c)  De acordo com o CPC, a petição inicial será considerada inepta se a parte for manifestamente 

ilegítima ou se faltar ao autor o interesse em agir. 

 d)  O Ministério Público, atuando como parte ou como fiscal da lei, deve ser intimado de todos os 

atos do processo, além de poder produzir provas e ter legitimidade para interpor recurso. 

 e)  A decisão do juiz pelo indeferimento total da petição inicial possui natureza interlocutória e 

deve ser impugnada por intermédio do recurso de agravo de instrumento. 

 

 

 

Questão 17: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da Reconvenção (art. 343) 

Considerando que, após citação em processo sob o rito ordinário, o réu tenha apresentado apenas 

reconvenção e que, por isso, o juiz tenha determinado que os prazos contra ele corressem 

independentemente de intimação, tendo, ao final, o declarado revel, assinale a opção correta. 

 a)  Em razão da reconvenção, a presunção decorrente da revelia será apenas relativa. 

 b)  Independentemente da reconvenção, operam-se os efeitos da revelia. 

 c)  Independentemente de o revel ter patrono nos autos, não é necessária sua intimação. 

 d)  O juiz errou ao considerar o réu revel, pois foi apresentada, no prazo legal, uma forma de 

resposta. 

 e)  O juiz não poderia ter considerado o réu revel se, em vez de simples reconvenção, ele tivesse 

apresentado exceção. 
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Questão 18: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da Reconvenção (art. 343) 

Considerando que A ajuíze contra B ação postulando os pedidos X, Y e Z, com base na situação fática F, 

julgue o item subsecutivo. 

  

B poderá reconvir no mesmo processo se a reconvenção for conexa com a ação principal ou com o 

fundamento da defesa, devendo o juiz julgar em sentenças diversas a ação principal e a reconvenção. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 19: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Das Provas (arts. 369 a 484) 

Com base nas normas processuais relativas às provas no processo civil, assinale a opção correta. 

 a) Situação hipotética: José propôs ação anulatória de infração de trânsito, alegando que ele e seu 

veículo não estavam no local da autuação na hora indicada na multa. Assertiva: Nessa situação, o réu 

terá o ônus de comprovar o fato contrário ao alegado por José, haja vista que não se pode exigir do 

autor a prova de fato negativo. 

 b)  A testemunha submetida ao regime da legislação trabalhista não pode sofrer, por ter 

comparecido à audiência, perda de salário ou desconto no tempo de serviço, podendo, ainda, qualquer 

testemunha requerer o pagamento da despesa realizada para ir à audiência. 

 c)  Situação hipotética: Em 2009, Rafael ajuizou ação indenizatória contra Marcos. Durante a 

instrução processual, a testemunha inquirida faleceu, três meses depois da inquisição. Em 2011, Luana 

acionou Marcos em ação que versava sobre o mesmo fato. Assertiva: Nessa situação, a utilização, no 

processo proposto por Luana, da prova testemunhal do processo ajuizado por Rafael é 

manifestamente ilegítima. 

 d)  Viola norma expressa do CPC — que determina que a instrução probatória será feita de acordo 

com o princípio dispositivo — o magistrado que determina de ofício a exibição de documento que 

estava com o réu. 
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 e)  Caso, durante a produção de prova pericial em processo judicial, as partes solicitem 

prorrogação do prazo legal de cinco dias para indicar assistente técnico e formular quesitos, o juiz 

deve rejeitar o pedido, dada a natureza peremptória de qualquer prazo legal. 

 

 

 

Questão 20: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da Sentença e Da Coisa Julgada (arts. 485 a 508) 

Considerando que A ajuíze contra B ação postulando os pedidos X, Y e Z, com base na situação fática F, 

julgue o item subsecutivo. 

De acordo com o princípio iura novit curia, o juiz pode proferir sentença a favor de A de natureza 

diversa dos pedidos X, Y e Z. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 21: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Do Cumprimento da Sentença (arts. 513 a 538) 

Considere que C tenha proposto ação de indenização em face de D, pleiteando a quantia de R$ 

50.000,00 a título de danos materiais e R$ 100.000,00 a título de danos morais, e que o juiz tenha 

julgado os pedidos parcialmente procedentes, tendo condenado D ao pagamento integral do valor 

pleiteado a título de danos materiais e considerado a ausência de prova do abalo moral. Com base 

nessa situação, julgue o item que se segue. 

  

Caso D efetue pagamento de R$ 30.000,00 no prazo de 15 dias da intimação para o cumprimento da 

sentença, a multa de dez por cento incidirá sobre o restante da condenação, ou seja, sobre R$ 

20.000,00. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 22: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Do Cumprimento da Sentença (arts. 513 a 538) 

Assinale a opção correta acerca da liquidação de sentença e da execução no processo civil. 

 a) O ajuizamento de ação rescisória pelo executado suspende automaticamente o cumprimento 

da sentença ou do acórdão que seja objeto do pedido da referida ação autônoma de impugnação. 

 b)  Os atos executórios tratados pelo CPC não possuem natureza jurisdicional, motivo pelo qual 

não há necessidade de observância ao princípio do contraditório no processo de execução. 

 c)  Se o autor ou outro qualquer cidadão não promover os atos executórios no prazo legal na 

execução de sentença de procedência em ação popular, o juiz determinará a extinção anômala do 

processo. 

 d)  A parte pode dar início à liquidação antes do trânsito em julgado da sentença condenatória 

genérica, haja vista que a denominada liquidação provisória de sentença é permitida pela legislação 

processual. 

 e)  O compromisso de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público e o responsável 

por violação a direito coletivo não possui eficácia executória, mas é documento hábil à propositura de 

ação monitória. 

 

 

 

Questão 23: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Dos Procedimentos Especiais (arts. 539 a 770) 

Ao receber o boleto de pagamento referente às prestações, no valor de R$ 2.000,00, do automóvel por 

ele adquirido, Carlos discordou dos juros aplicados ao financiamento e pleiteou junto à instituição 

financeira que ela procedesse aos ajustes que considerava necessários. Não tendo obtido sucesso, 

Carlos ajuizou ação de consignação em pagamento. 

 

Considerando a situação hipotética, assinale a opção correta. 

 a)  Se Carlos não realizar o depósito do valor em até cinco dias do deferimento da inicial, será 

suspenso o processo sem a citação do réu. 

 b)  Caso o réu, na contestação, não comprove que sua recusa é justificada, o autor ficará isento de 

realizar os depósitos das prestações sucessivas até a sentença. 
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 c)  Sendo as matérias de defesa limitadas ao valor devido, o réu, como resposta, só pode utilizar a 

contestação. 

 d)  Se, citado, o réu não apresentar contestação, o juiz deverá julgar procedente o pedido, 

condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% e 20% do valor do depósito. 

 e)  Será facultado a Carlos complementar o depósito se o credor alegar, em impugnação, que o 

valor é insuficiente. 

 

 

 

Questão 24: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Dos Procedimentos Especiais (arts. 539 a 770) 

Antônio ajuizou contra Pedro execução civil de título extrajudicial no valor de R$ 300.000. Para 

garantia do juízo, foi penhorado bem imóvel pertencente a Pedro e sua esposa, Maria. Apesar de não 

ser parte da execução, Maria foi intimada da penhora, conforme determinado pela legislação 

processual. 

  

Nessa situação hipotética, caso deseje tomar medida judicial com a única finalidade de proteger sua 

meação referente ao bem penhorado, Maria deve 

 a)  aguardar o término da execução e, oportunamente, ingressar com ação de nulidade da 

sentença. 

 b)  impetrar mandado de segurança, porque o CPC não prevê qualquer outro mecanismo para sua 

defesa. 

 c)  ingressar no processo como assistente simples de Pedro, demonstrando seu interesse no feito. 

 d)  se valer da modalidade de intervenção de terceiros denominada oposição. 

 e)  oferecer embargos de terceiro, que serão analisados pelo mesmo juízo que determinou a 

penhora. 

 

 

 

Questão 25: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Da Execução Por Quantia Certa (arts. 824 a 909) 
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Com referência ao processo de execução, julgue o item seguinte. 

A arrematação não se consuma com a realização da hasta pública, em praça ou leilão. É considerada 

perfeita, acabada e irretratável com a assinatura do auto de arrematação, após o decurso do prazo 

legal. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 26: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Da Execução Por Quantia Certa (arts. 824 a 909) 

A respeito da liquidação, do cumprimento de sentença e do processo de execução, julgue o item 

seguinte. 

 

É atribuição do oficial de justiça que realiza a penhora avaliar o bem penhorado. Se, todavia, a 

avaliação demandar conhecimento técnico especializado, o credor deve indicar ao juízo profissional 

habilitado que será nomeado como avaliador exclusivamente para esse ato. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 27: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Da Execução Por Quantia Certa (arts. 824 a 909) 

A respeito da liquidação, do cumprimento de sentença e do processo de execução, julgue o item 

seguinte. 

 

É dispensada a avaliação no caso de concordância tácita do credor com a estimativa de valor feita pelo 

devedor que, citado para efetuar o pagamento, nomeia bens à penhora. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 28: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto: Dos Embargos à Execução (arts. 914 a 920) 

Com relação ao processo de execução, julgue o seguinte item. 

 

No caso de embargos à execução de ação de conhecimento incidente por meio da qual o executado se 

defende da execução, é possível ao embargado apresentar junto com sua impugnação também 

reconvenção na forma disciplinada pela lei processual. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 29: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Da Ordem dos Processos no Tribunal (arts. 929 a 946) 

Determinado indivíduo propôs ação judicial contra empresa pública federal, pelo procedimento 

ordinário, requerendo o pagamento no valor de R$ 200.000. O juiz proferiu sentença acolhendo o 

pedido relativo a R$ 100.000 e, quanto aos outros valores objeto da cobrança, reconheceu de ofício a 

existência de prescrição. 

  

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta. 

 a)  No julgamento de apelação interposta contra a sentença, caso o tribunal verifique a ocorrência 

de nulidade sanável no processo, deverá obrigatoriamente determinar o retorno dos autos ao juízo 

que prolatou a sentença. 

 b)  Eventual recurso de apelação interposto pelo autor da ação pode ser provido 

monocraticamente, pelo relator, caso a sentença esteja em manifesto confronto com súmula de 

tribunal superior. 

 c)  A sentença é nula de pleno direito porque, conforme o CPC, é vedado ao magistrado 

reconhecer de ofício a prescrição. 
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 d)  A sentença que condenou a empresa pública está sujeita ao reexame necessário e somente 

produzirá efeitos depois de confirmada pelo tribunal. 

 e)  Se somente a empresa pública apelar da sentença, o tribunal poderá aumentar o valor da 

indenização caso entenda, pela prova dos autos, não ter havido prescrição. 

 

 

 

Questão 30: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Disposições Gerais - Recursos (arts. 994 a 1.008) 

No que se refere aos recursos, assinale a opção correta. 

 a)  A desistência de recurso já interposto somente dependerá da anuência da outra parte se já 

houverem sido apresentadas as contrarrazões. 

 b)  O recorrente deverá comprovar o preparo até o último dia de prazo para recorrer, sob pena de 

não ser conhecido o recurso. 

 c)  Se o assistido vedar, o assistente simples não poderá recorrer, já que sua atividade é 

subordinada à daquele. 

 d)  O efeito conferido pela lei ao recurso especial impede a execução da sentença provisória. 

 e)  O acolhimento de um dos pedidos alternativos não impede que o autor recorra pleiteando a 

concessão do outro pedido. 

 

 

 

Questão 31: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto: Da Apelação (arts. 1.009 a 1.014) 

Julgue o item abaixo. 

 

É cabível apelação da decisão do juiz que julga embargos de declaração opostos contra a sentença. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 32: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da Apelação (arts. 1.009 a 1.014) 

Considerando que A ajuíze contra B ação postulando os pedidos X, Y e Z, com base na situação fática F, 

julgue o item subsecutivo. 

  

O recurso cabível contra decisão que acolhesse integralmente os pedidos de A seria a apelação, salvo 

se um dos pedidos tivesse sido deferido mediante antecipação de tutela proferida em sentença. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 33: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da Apelação (arts. 1.009 a 1.014) 

Considere que C tenha proposto ação de indenização em face de D, pleiteando a quantia de R$ 

50.000,00 a título de danos materiais e R$ 100.000,00 a título de danos morais, e que o juiz tenha 

julgado os pedidos parcialmente procedentes, tendo condenado D ao pagamento integral do valor 

pleiteado a título de danos materiais e considerado a ausência de prova do abalo moral. Com base 

nessa situação, julgue o item que se segue. 

  

Caso tanto D quanto C desejem interpor recurso contra a decisão do juiz, deverão fazê-lo por meio de 

espécies recursais distintas, uma para o autor e outra para o réu. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 34: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Do Agravo de Instrumento (arts. 1.015 a 1.020) 

As decisões proferidas por juiz singular, em regra, são recorríveis por meio de embargos, agravo de 

instrumento e apelação. A esse respeito, julgue o item subseqüente. 
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Uma vez distribuído o agravo de instrumento a um relator, o magistrado prolator da decisão agravada 

não mais poderá reformá-la em juízo de retratação. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 35: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Do Agravo de Instrumento (arts. 1.015 a 1.020) 

Acerca dos recursos, julgue o item a seguir. 

 

Interposto agravo contra decisão interlocutória de conteúdo negativo, se a parte requerer, poderá o 

relator conceder efeito ativo ao recurso, para reformar a decisão e conceder antecipadamente a 

providência negada pelo juiz a quo. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 36: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto: Do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009 e CF/1988) 

Julgue o item abaixo. 

 

Caso a autoridade coatora apontada no mandado de segurança não preste informações no prazo legal, 

verificam-se os efeitos da revelia, considerando-se verdadeiros os fatos alegados pelo impetrante. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 37: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da Ação Popular (Lei nº 4.717/1965 e CF/1988) 
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Acerca de coisa julgada, liquidação de sentença e tutela específica das obrigações de fazer, julgue o 

item seguinte. 

 

Sentença que julgar procedente o pedido deduzido em ação popular fará coisa julgada material erga 

omnes. No entanto, a que julgar o pedido improcedente não fará coisa julgada substancial, haja vista 

que, nesse caso, prevalecerá o interesse coletivo, podendo qualquer cidadão propor novamente a 

ação, desde que fundamentada com novas provas. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 38: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Súmulas e Jurisprudência do STF e STJ em Processo Civil 

Considerando que A ajuíze contra B ação postulando os pedidos X, Y e Z, com base na situação fática F, 

julgue o item subsecutivo. 

  

Considerando-se entendimento do STJ, na hipótese de a demanda envolver discussão de direito 

administrativo e B ser um município, os efeitos da revelia serão afastados no caso de B não oferecer 

contestação. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 39: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Súmulas e Jurisprudência do STF e STJ em Processo Civil 

Considerando que A ajuíze contra B ação postulando os pedidos X, Y e Z, com base na situação fática F, 

julgue o item subsecutivo. 

  

Para a solução da lide, pode o juiz, a pedido da parte, determinar a inversão do ônus da prova, 

conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação e da hipossuficiência, 
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preferencialmente na fase de saneamento do processo, por se tratar de regra de instrução e não de 

julgamento. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 40: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Súmulas e Jurisprudência do STF e STJ em Processo Civil 

Considere que C tenha proposto ação de indenização em face de D, pleiteando a quantia de R$ 

50.000,00 a título de danos materiais e R$ 100.000,00 a título de danos morais, e que o juiz tenha 

julgado os pedidos parcialmente procedentes, tendo condenado D ao pagamento integral do valor 

pleiteado a título de danos materiais e considerado a ausência de prova do abalo moral. Com base 

nessa situação, julgue o item que se segue. 

  

Se a decisão judicial tiver sido embasada em texto legal que receba interpretação controvertida nos 

tribunais, será cabível a ação rescisória, conforme entendimento do STF. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 41: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Súmulas e Jurisprudência do STF e STJ em Processo Civil 

Considere que C tenha proposto ação de indenização em face de D, pleiteando a quantia de R$ 

50.000,00 a título de danos materiais e R$ 100.000,00 a título de danos morais, e que o juiz tenha 

julgado os pedidos parcialmente procedentes, tendo condenado D ao pagamento integral do valor 

pleiteado a título de danos materiais e considerado a ausência de prova do abalo moral. Com base 

nessa situação, julgue o item que se segue. 
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Conforme entendimento do STJ, admite-se que C requeira medida cautelar de sequestro, para a 

satisfação de seu crédito. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 42: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto: Questões do Antigo CPC sem Correspondência no Novo CPC 

João, residente em Brasília, propôs, perante o juízo cível, na comarca de Paracatu – MG, foro do local 

do acidente, ação de indenização, pleiteando ressarcimento por danos materiais e morais nos valores, 

respectivamente, de R$ 25.000,00 e R$ 28.000,00, contra a fazenda pública mineira, em decorrência 

de acidente de trânsito de que fora vítima, causado por veículo pertencente à Secretaria de Educação 

do Estado de Minas Gerais. Citado, o estado contestou, alegando, preliminarmente, incompetência 

absoluta do juízo e, no mérito, culpa exclusiva da vítima, o que elidiria a sua responsabilidade. O juiz 

proferiu sentença condenando o réu ao pagamento de R$ 30.000,00, a título de indenização por danos 

materiais, e de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais. Transcorrido o prazo para a 

interposição de recurso para o autor, veio a fazenda a apelar no trigésimo dia do prazo, alegando que a 

sentença fora proferida ultra petita e insistindo na tese de culpa exclusiva do autor. 

 

Com relação à situação hipotética acima apresentada, julgue o seguinte item. 

 

Se o tribunal, por acórdão proferido por maioria, confirmar a decisão de primeiro grau, a parte 

prejudicada poderá opor embargos infringentes, pleiteando a prevalência do voto vencido. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 43: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto:  
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Márcio, advogado legalmente constituído nos autos mediante procuração geral para foro, requereu a 

um escrivão certidão de ato do processo em que atuava e teve o seu pedido rejeitado pelo 

serventuário, embora não se tratasse de questão sob segredo de justiça. 

 

Considerando essa situação hipotética à luz das disposições do CPC relativas aos procuradores e 

auxiliares da justiça, assinale a opção correta. 

 a) O indeferimento do pedido foi correto, já que tal pedido deveria ter sido dirigido ao juiz 

condutor do feito. 

 b) Como o advogado depende de atribuição de poderes especiais para requerer certidão de atos 

do processo, Márcio não deveria ter realizado o requerimento. 

 c) O escrivão, conforme disposição expressa do CPC, não detém poderes para fornecer certidões 

de atos do processo. 

 d) O ato de indeferimento foi equivocado, pois cabe ao escrivão executar as ordens do advogado 

legalmente constituído no processo. 

 e) Visto que compete ao escrivão fornecer certidão de qualquer ato do processo, 

independentemente de despacho do juiz, ele deveria ter atendido o pedido do advogado. 

 

 

 

Questão 44: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto:  

Antônio, devedor de obrigação em dinheiro, para a qual foi estabelecido como lugar do pagamento o 

domicílio do credor, depositou a importância devida e seus acréscimos legais em estabelecimento 

oficial próximo à casa do credor, cientificando-o mediante carta com aviso de recepção do prazo de 10 

dias para manifestação da recusa em levantar o valor depositado. 

 

Considerando a atitude de Antônio frente à disciplina da ação de consignação em pagamento, assinale 

a opção correta. 

 a) Havendo prova de que houve mora em pagar, o credor pode deixar de recusar o pagamento, 

sem que isso importe em liberação do devedor, pois, nesse caso, não existia o direito de consignar. 
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 b) Manifestada a recusa por qualquer meio admitido em direito, Antônio deverá, em 30 dias, 

propor ação de consignação, desde que traga aos autos prova da recusa. 

 c) A ausência de recusa no prazo consignado libera o devedor da obrigação, ficando à disposição 

do credor o valor depositado. 

 d) Não proposta a ação de consignação no prazo de 30 dias a contar da recusa, poderá o credor 

valer-se do depósito para propô-la, assumindo, no entanto, os acréscimos decorrentes de sua demora. 

 e) A validade do depósito consignatório independe de ele ter sido feito ou não no lugar do 

pagamento, dado que a lei processual garante ao devedor a forma mais cômoda de liquidação do 

débito. 

 

 

 

Questão 45: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto:  

Considerando hipoteticamente que Pedro, proprietário e administrador de uma empresa que não 

possui o devido registro, representou-a, nessa condição, em ação contra ela intentada, assinale a 

opção correta com respeito ao tema capacidade processual. 

 a) As sociedades sem personalidade jurídica não detêm, por sua própria condição frente ao direito, 

capacidade para estar em juízo, seja na posição ativa, seja na posição passiva. 

 b) A representação da sociedade sem personalidade jurídica cabe àquele que administra os bens 

desta, independentemente da existência de acordo diverso entre os seus integrantes. 

 c) Pedro não poderia ter representado a sociedade irregular sozinho, visto que todas as outras 

pessoas físicas, que, por qualquer modo, participam dessa sociedade, a representam em juízo. 

 d) A representação da sociedade sem personalidade jurídica depende do que se encontra disposto 

em seus atos constitutivos, desde que assinados por todos os seus sócios. 

 e) Verificada a irregularidade da sociedade, o juiz condutor do feito deveria suspender o processo 

e deferir a Pedro um prazo razoável para que este registrasse os atos constitutivos da pessoa jurídica, 

com a finalidade de sanar o vício de representação. 
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Questão 46: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto:  

Acerca da disciplina legal das intimações, julgue os itens a seguir. 

 

I As intimações nas capitais dos estados e no DF serão consideradas realizadas pela só publicação dos 

atos no órgão oficial, desde que desta constem os nomes das partes e de seus advogados. 

 

II Nas comarcas em que não houver órgão de publicação dos atos oficiais, competirá ao escrivão 

intimar as partes por meio de seus advogados, pessoalmente ou, conforme o local de domicílio, por 

carta registrada com aviso de recebimento. 

 

III No caso de a carta com aviso de recebimento retornar com a informação de que foi frustrada a 

diligência, ocorrerá nova intimação, feita por oficial de justiça. 

 

IV Na intimação por carta registrada com aviso de recebimento, o prazo começa a correr na data em 

que a parte efetivamente recebeu a intimação. 

 

V Tem-se a parte como intimada da sentença se esta foi proferida durante a audiência em que esteve 

ausente a parte, apesar de regularmente intimada para a audiência. 

 

A quantidade de itens certos é igual a 

 a) 1. 

 b) 2. 

 c) 3. 

 d) 4. 

 e) 5. 

 

 

 

Questão 47: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto:  
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Marcelo, juiz de direito, conduziu audiência de instrução e julgamento e, com o término da coleta de 

prova e manifestação final das partes, proferiu sentença naquele mesmo momento. No dia seguinte, o 

escrivão, ao observar que não foi analisado e decidido um dos pedidos encaminhados pela inicial, 

devolveu os autos ao juiz. 

 

Com base na situação hipotética apresentada e na disciplina dos requisitos e efeitos da sentença do 

CPC, assinale a opção correta. 

 a) Caso as partes ainda não tenham aposto seu “ciente” na sentença, o juiz pode corrigir a omissão 

apontada, substituindo a sentença original. 

 b) A correção da omissão poderá ser feita se a parte prejudicada interpuser embargos de 

declaração, nos quais aponte a falha e requeira sua correção. 

 c) Tratando-se de erro material, a lei permite ao juiz que este corrija a falha, de ofício ou a 

requerimento da parte. 

 d) Por ter sido publicada a sentença em audiência, deverá o juiz designar nova audiência na qual as 

partes poderão, caso não o tenham feito, manifestar-se acerca do pedido não analisado, proferindo o 

juiz, em seguida, nova sentença. 

 e) A sentença não foi devidamente publicada, de modo que a correção da falha apontada poderá 

ser realizada. 

 

 

 

Questão 48: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

De acordo com o CPC, intervindo como fiscal da lei, o Ministério Público 

 a) terá vista dos autos antes das partes sempre que algum documento relevante for juntado. 

 b) poderá determinar a realização de diligências imprescindíveis à correta apuração dos fatos. 

 c) terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo. 

 d) não poderá juntar documentos e certidões, já que não é parte. 

 e) somente poderá se manifestar nos autos após a manifestação das partes nas alegações finais. 

 

 

 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Questão 49: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto:  

Após se envolver em acidente automobilístico, Márcio, pretendendo reparação de danos decorrentes 

desse acidente, ajuizou ação sob o rito ordinário contra Antônio, que foi citado e devidamente 

alertado do prazo legal para apresentar defesa, o que não fez. Márcio, então, por meio de acordo 

posteriormente juntado aos autos, concedeu prazo suplementar de dez dias para que Antônio 

apresentasse sua defesa. 

 

A partir dessa situação hipotética, e considerando a disciplina legal dos prazos no CPC, assinale a 

opção correta. 

 a) Sendo o prazo para apresentação da defesa tipicamente dilatório, podem as partes dispor de 

forma livre acerca de sua prorrogação. 

 b) A validade da prorrogação do prazo para apresentação da defesa ajustada entre Márcio e 

Antônio dependerá de o juiz já haver declarado a extinção do direito de praticar o ato. 

 c) É defeso às partes, ainda que mediante acordo, prorrogar prazos peremptórios, como o 

determinado para apresentação da defesa. 

 d) Tratando-se de prazo peremptório, é sempre vedada a possibilidade de prorrogação, até 

mesmo para o juiz. 

 e) Como a causa discutida entre Márcio e Antônio não envolve interesse público, podem os dois, 

de comum acordo, prorrogar ou reduzir qualquer um dos prazos estabelecidos no processo, 

independentemente de serem dilatórios ou peremptórios. 

 

 

 

 

Questão 50: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto:  

Determinado oficial de justiça deixou de realizar intimação pessoal de uma das partes, determinada 

pelo juiz, tendo lavrado certidão, no verso do mandado, apontando não haver duas testemunhas no 

local de cumprimento da ordem, o que inviabilizou o cumprimento da referida intimação. 
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Considerando essa situação e as regras relativas às atribuições do oficial de justiça e à realização de 

intimações, constantes no CPC, assinale a opção correta. 

 a) As intimações das partes de um processo devem sempre ser realizadas por meio de publicação 

na imprensa oficial, de modo que não é relevante o fato de o oficial de justiça ter deixado de cumprir a 

diligência devido à falta de testemunhas. 

 b) A presença de duas testemunhas não é requisito para a realização do referido ato, tendo sido, 

por isso, equivocada a atitude do oficial de justiça. 

 c) O referido oficial de justiça não poderia ter certificado no próprio mandado o ocorrido, já que 

deve se dirigir ao juiz condutor do feito por meio de petição devidamente fundamentada. 

 d) A presença de duas testemunhas no local de realização da diligência só é essencial nas citações, 

que é um ato de maior importância para o processo. 

 e) A intimação das partes ou de seus advogados em cartório só pode ser feita por oficial de justiça, 

já que tal ato lhe é privativo. 

 

 

 

Questão 51: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto:  

Com base na disciplina legal das citações, julgue os itens a seguir. 

 

I O comparecimento espontâneo do réu aos autos para argüir a nulidade de citação supre a sua falta. 

Nesse caso, considera-se feita a citação na data do comparecimento. 

 

II A ausência do réu não determina sua citação por edital quando a ação se originar de ato praticado 

por mandatário, administrador ou gerente do ausente. 

 

III O oficial de justiça, ao verificar estado de demência do réu ou outra situação capaz de inviabilizar o 

recebimento da citação, certificará o ocorrido de forma circunstanciada no mandado e citará qualquer 

um daqueles apontados como curadores pela lei civil. 
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IV A regra geral de que a citação se efetuará em qualquer lugar onde o réu for encontrado resguarda 

interesse público e, por isto, não comporta limitação legal. 

 

V Entre os efeitos arrolados pelo CPC para a citação válida, incluemse os seguintes: tornar prevento o 

juízo, induzir a litispendência e fazer litigiosa a coisa. 

 

A quantidade de itens certos é igual a 

 a) 1. 

 b) 2. 

 c) 3. 

 d) 4. 

 e) 5. 

 

 

 

Questão 52: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Julgue os itens que se seguem acerca da disciplina legal da sentença. 

 

I Sentença que não contiver dispositivo será considerada válida se for possível deduzir da 

fundamentação, sem sombra de dúvida, qual a solução jurídica aplicável às questões submetidas a 

julgamento. 

 

II São elementos do relatório da sentença o nome das partes e a suma do pedido e da resposta do réu, 

assim como o registro das principais ocorrências havidas no feito. 

 

III Considere que um juiz de direito tenha decidido, fundamentadamente, antecipar a tutela 

jurisdicional que foi pedida em uma ação. Nessa situação, agiu acertadamente o juiz ao garantir o 

cumprimento da obrigação determinada, fixando, de ofício, multa por dia de atraso no atendimento da 

ordem. 

 

IV No caso de sentença que condene alguém a emitir declaração de vontade, como o Estado-juiz não 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

pode fazer as vezes de seus jurisdicionados, o descumprimento do comando judicial converterá a 

obrigação em perdas e danos. 

 

V Considere a situação de um indivíduo que teve seu pedido acolhido em ação que visava à 

condenação da Empresa de Transporte Coletivo X ao pagamento de determinada importância em 

dinheiro. Nesse caso, é correto a ação do juiz condutor do feito ao determinar, na própria sentença 

condenatória, que caberia a esse indivíduo a opção entre a execução provisória e a hipoteca judiciária, 

eis que as medidas são incompatíveis entre si. 

 

Estão certos apenas os itens 

 a) I e III. 

 b) I e IV. 

 c) II e III. 

 d) II e V. 

 e) IV e V. 

 

 

 

 

Questão 53: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Francisco, juiz de direito, presenciou determinado fato que ocorreu na ante-sala de seu dentista. 

Pouco tempo depois, no exercício da sua profissão, recebeu ação em que aquele fato constava como 

importante para a solução da questão posta. Acontece que, no prazo legal que antecede à audiência de 

instrução e julgamento, uma das partes o arrolou como testemunha. 

 

A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta de acordo com normas processuais que 

regulam os casos de impedimento e suspeição. 

 a) Nessa situação, Francisco estaria impedido de atuar no feito. 

 b) Por ter presenciado fato relevante, é evidente o interesse de Francisco na solução da questão, 

tratando-se, assim, de caso de suspeição. 
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 c) Nessa hipótese, não se pode falar em impedimento, porque Francisco foi arrolado como 

testemunha somente após o recebimento da inicial. 

 d) O fato de o juiz condutor do feito ser arrolado como testemunha acarreta apenas uma 

dificuldade técnica, que pode ser superada pela atuação de seu substituto legal durante a audiência de 

instrução e julgamento. 

 e) O impedimento, nessa situação, dependerá do tipo de processo, já que está condicionado à 

hipótese de o processo ser de jurisdição contenciosa. 

 

 

 

Questão 54: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto:  

Julgue o item seguinte, acerca da ação de consignação em pagamento. 

 

A consignação em pagamento via depósito extrajudicial constitui uma primeira fase essencial da ação 

de consignação, ação essa de procedimento especial, de modo que todo devedor deverá 

primeiramente efetuar o depósito do valor devido em estabelecimento bancário e promover a 

comunicação deste ao credor na forma da lei, sob pena de não ter acesso à via judicial para efetuar a 

consignação. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 55: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Julgue o item seguinte, acerca da ação de consignação em pagamento. 

  

A lei processual determina expressamente que o juiz julgue procedente o pedido de consignação em 

pagamento no caso de o credor não oferecer contestação, dando causa à ocorrência dos efeitos da 

revelia, tanto que fica vedado ao julgador examinar e decidir quaisquer outras questões materiais ou 

processuais reveladas pela própria inicial. 

 Certo 
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 Errado 

 

 

 

Questão 56: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

A respeito das disposições gerais dos recursos, julgue o item a seguir. 

 

A lei enumera todos os recursos admitidos no processo, contudo, veda a interposição de duas espécies 

diversas de recurso contra a mesma decisão, não por força da enumeração taxativa dos recursos, mas, 

sim, por força da, assim chamada, unirrecorribilidade ou singularidade. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 57: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto:  

A respeito das disposições gerais dos recursos, julgue o item a seguir. 

  

Desde o Código de Processo Civil de 1939, admite-se a chamada fungibilidade dos recursos, de modo 

que hoje, mesmo não havendo mais disposição específica acerca do tema, a interposição equivocada 

de um recurso por outro poderá ser desconsiderada quando houver ausência de erro grosseiro 

decorrente de dúvida objetiva. Isso autoriza que se tome uma apelação por agravo de instrumento se 

houver, por exemplo, divergência doutrinária acerca de qual dos recursos é cabível no caso. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 58: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Julgue o próximo item, acerca do processo de execução. 

 

Exige-se, como um dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, o 
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risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, de modo que, já realizada a penhora de bens 

suficientes à garantia do juízo, a possibilidade de alienação judicial importa o mencionado risco e 

autoriza o deferimento do efeito suspensivo. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 59: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Julgue o próximo item, acerca do processo de execução. 

  

No novo sistema da execução, a adjudicação tem preferência sobre os demais meios de satisfação do 

crédito, de modo que, realizada a penhora do bem, antes mesmo da sua avaliação, pode o exequente 

requerer que lhe seja adjudicado o bem, desde que o executado não se oponha mediante impugnação. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 60: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto:  

Com referência às partes e aos procuradores em um processo civil, julgue o item que se segue. 

 

Não se confundem a responsabilidade de uma das partes por dano processual causado a outra com a 

responsabilidade destas pelas despesas processuais, sendo certo que, no primeiro caso, a lei 

processual enumera taxativamente as hipóteses em que se configura a responsabilidade por perdas e 

danos. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 61: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Com referência às partes e aos procuradores em um processo civil, julgue o item que se segue. 

  

Caso uma pessoa adquira um bem cuja propriedade esteja sendo objeto de litígio entre o alienante e 

terceira pessoa, o adquirente não poderá substituir o alienante no feito, caso a outra parte não 

consinta, porém será possível ao adquirente ingressar no feito como assistente do alienante, até 

porque, nessa hipótese, a coisa julgada ultrapassa seus limites usuais para atingir quem adquire a coisa 

litigiosa. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 62: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto:  

Julgue o item subsequente com relação à prova testemunhal. 

 

Os incapazes de depor, entre eles os menores de 16 anos de idade, com exceção das causas que 

versem sobre direito de família, não poderão depor, mesmo na condição de informantes, a respeito de 

fatos que somente eles conheçam. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 63: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto:  

Julgue o próximo item, acerca da ação de consignação em pagamento. 

 

A ciência da realização do depósito extrajudicial ao credor deve ser providenciada pelo devedor ou 

pelo próprio banco, mediante carta com aviso de recepção, sendo certo que inviável a comunicação 
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por tal meio, esta terá de ser realizada por meio de mandado de intimação a ser cumprido por oficial de 

justiça. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 64: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto:  

Julgue o próximo item, acerca da ação de consignação em pagamento. 

  

A lei processual prevê a possibilidade de o devedor de prestações periódicas depositar as demais que 

forem vencendo no mesmo processo, desde que o faça em até cinco dias da data do vencimento, sendo 

que a não realização dos depósitos dessas prestações não prejudica o julgamento do pedido relativo 

aos já realizados. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 65: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto:  

Julgue o item a seguir, relativo às disposições gerais dos recursos. 

 

A lei processual dispõe que a desistência do recurso pode ocorrer a qualquer tempo e 

independentemente da aquiescência do recorrido, de modo que é dado ao prejudicado manifestar seu 

intento de desistir antes mesmo da própria interposição do recurso cabível. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 66: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 
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Julgue o item a seguir, relativo às disposições gerais dos recursos. 

  

A renúncia ao direito de recorrer é feita independentemente da anuência da parte contrária e não 

admite termo ou condição; é possível, porém, que a parte que renuncia o faça apenas quanto ao 

recurso independente, sem que seu ato atinja o direito de recorrer adesivamente. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 67: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Com relação ao processo de execução, julgue o seguinte item. 

  

Na execução das obrigações que determinam a entrega de coisa, é possível que, ultrapassado o prazo 

estabelecido para o executado cumprir sua obrigação, seja expedido mandado de busca e apreensão 

da coisa. Contudo, por ser incompatível com a finalidade dessa espécie de execução e com a própria 

efetividade almejada no processo, não é possível o estabelecimento de multa contra o executado para 

compeli-lo a entregar coisa que possa ser apreendida por ordem do juiz. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 68: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Julgue o item abaixo, acerca das partes e dos procuradores. 

 

Em ação que verse a respeito de direito real imobiliário, um cônjuge não pode integrar o polo ativo da 

lide sem o consentimento do outro, sob pena de configurar-se a sua incapacidade processual e, não, a 

sua ilegitimidade ad causam. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 69: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 
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Considerando o litisconsórcio e a assistência, julgue o item subsequente. 

 

Sendo o litisconsórcio necessário aquele em que, por disposição legal ou pela natureza da relação 

jurídica, o juiz tem de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes, é imprescindível que todos 

os acionistas interessados na anulação da assembleia societária participem no polo ativo da ação 

movida com esse fim. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 70: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto:  

A respeito do pedido, julgue o item abaixo. 

 

Ajuizada uma ação em que o autor requeira a condenação do réu à entrega de determinado bem ou, 

caso este tenha perecido, ao pagamento de seu valor correspondente, tem-se não propriamente um 

pedido alternativo, mas dois pedidos em ordem subsidiária ou eventual. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 71: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Assunto:  

Acerca dos recursos trabalhistas e outras vias de impugnação de decisões judiciais, julgue o item que 

se segue. 

  

Quando não se tratar de reclamação trabalhista, o recurso contra sentença de juiz do trabalho é a 

apelação prevista no Código de Processo Civil. 

 Certo 
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 Errado 

 

 

 

Questão 72: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

A respeito da sentença e da atuação do Ministério Público no processo civil, julgue o item a seguir. 

  

Poderá ser proferida sentença de improcedência da ação, independentemente da citação do réu, 

quando existirem casos idênticos ao proposto pelo autor nos quais não haja controvérsia sobre 

matéria de fato e para os quais o mesmo juízo já tiver proferido sentença de improcedência total da 

ação. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 73: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

A respeito da sentença e da atuação do Ministério Público no processo civil, julgue o item a seguir. 

  

O Ministério Público tem os mesmos ônus das partes litigantes quando propõe uma ação em nome 

próprio como representante de terceiros, se for demandado ou se atuar, nos processos, como fiscal da 

lei. Contudo, a sua ausência justificada na audiência de instrução e julgamento, ainda quando 

devidamente intimado, determina a suspensão do processo e o adiamento da audiência, sob pena de 

nulidade do processo. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 74: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Quanto às provas, julgue o item que se segue. 

  



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

O ônus da prova não atribui o dever de provar o fato, mas o encargo, a uma das partes, pela falta de 

prova do fato que lhe competia. Se a parte não exercita o ônus que lhe compete, deixa de usufruir a 

vantagem processual que obteria se o tivesse exercitado, no momento e na forma previstos nas leis 

processuais. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 75: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Quanto às provas, julgue o item que se segue. 

  

As provas produzidas em um processo realizado entre terceiros, bem como as colhidas sem a exigência 

do contraditório, podem ser trasladadas para outro processo como prova emprestada, que tomará 

sempre a forma documental e terá necessariamente a força probante desse meio de prova, mesmo as 

partes não tendo participado do processo em que se produziu a prova que se visa aproveitar ou não 

tenha sido observado o princípio do contraditório. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 76: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

A respeito da intervenção de terceiros, julgue o seguinte item. 

  

A denunciação da lide é meio pelo qual uma das partes pode deduzir, em relação a terceiro, no mesmo 

processo, direito regressivo de que se considera titular. Pela denunciação, verifica-se a ampliação do 

objeto do processo, pois nova demanda entre denunciante e denunciado, de natureza condenatória, é 

admitida na relação processual em curso. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 77: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

A respeito da intervenção de terceiros, julgue o seguinte item. 

  

A nomeação à autoria visa corrigir a legitimação passiva, formando-se litisconsórcio sucessivo 

facultativo entre o nomeado e o réu da ação originária, com a finalidade de integrá-lo na relação 

jurídica processual, para que seja abrangido pela eficácia da coisa julgada material resultante da 

sentença, assegurando-se, assim, o direito de regresso do nomeante. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 78: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

A respeito da intervenção de terceiros, julgue o seguinte item. 

  

O terceiro proprietário ou possuidor de bem atingindo pela sentença condenatória transitada em 

julgado, que não tenha participado da relação processual, pode validamente oferecer oposição aos 

litigantes para assegurar o seu direito sobre o imóvel submetido à constrição judicial ou, ainda, para a 

desconstituição dos efeitos da sentença. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 79: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

A respeito do processo e do procedimento, julgue o item subseqüente. 

  

O autor poderá optar pelo rito ordinário em lugar do sumário, seja em virtude do valor atribuído à 

causa, seja pela matéria versada nos autos, já que o rito ordinário é mais amplo e propicia maior 

amplitude do desenvolvimento da defesa das partes, desde que a escolha não cause prejuízo à parte 

adversa. 
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 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 80: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Assunto:  

A respeito do processo e do procedimento, julgue o item subseqüente. 

  

O valor atribuído à causa da ação principal subordina a fixação do valor das causas que lhe são 

acessórias, cautelares ou incidentais. Assim, o valor da ação cautelar será o mesmo atribuído à ação 

principal, pois o direito que se pretende resguardar na cautelar é igual ao da pretensão de mérito. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 81: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

A respeito do processo e do procedimento, julgue o item subseqüente. 

  

A exceção de incompetência deve ser oferecida em petição escrita, no prazo de quinze dias, contados 

da juntada do mandado de citação aos autos, quando essa for feita por oficial de justiça. Uma vez 

oferecida, ela suspende o prazo para oferecimento de contestação. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 82: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Em relação às condições da ação, julgue o próximo item. 
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As condições da ação tornam possível o surgimento de uma relação jurídica e válido e regular seu 

desenvolvimento. A ausência de qualquer uma dessas condições acarreta a nulidade do processo no 

todo, ou em parte, ou, ainda, o indeferimento liminar da petição inicial. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 83: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Em relação às condições da ação, julgue o próximo item. 

  

O interesse de agir surge da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção ou reparação de 

um interesse substancial, o que impõe a quem o alega a demonstração de uma lesão a esse interesse e 

a utilidade do provimento jurisdicional pretendido. O interesse que autoriza a propositura ou a 

contestação de uma ação é o interesse legítimo de natureza econômica ou moral. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 84: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Quanto aos efeitos dos recursos, julgue o item a seguir. 

  

A interposição do recurso impede o trânsito em julgado da decisão impugnada e, como regra geral, 

poderá devolver o conhecimento da questão recorrida a um órgão diverso daquele que a proferiu, 

além de suspender os efeitos do ato impugnado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 85: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Quanto aos efeitos dos recursos, julgue o item a seguir. 
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Por força do efeito devolutivo, o órgão recursal poderá conhecer e julgar toda a matéria que foi objeto 

da decisão impugnada, não se limitando ao que tiver sido objeto de impugnação por meio do recurso. 

  

Assim, todos os fundamentos deduzidos no juízo a quo  serão objetos do julgamento do recurso. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 86: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

Quanto à comunicação dos atos processuais, julgue o item a seguir. 

  

Quando não for possível fazer citação por correio, ela será feita por meio do oficial de justiça, na 

pessoa do réu ou de seu advogado, se este tiver procuração para o foro em geral, o que confere ao 

advogado poderes para receber a citação de seu cliente. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 87: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

Quanto à comunicação dos atos processuais, julgue o item a seguir. 

  

A citação com hora certa pode ser efetuada quando o oficial de justiça, além de suspeitar que o réu se 

oculta para evitar a citação, não conseguir encontrá-lo em seu domicílio ou residência, por três vezes, 

para dar-lhe pessoalmente a ciência do ato cuja prática foi-lhe incumbida. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 88: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Execução de Mandados/2007 
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A respeito dos processos cautelar e de execução, julgue o item que se segue. 

  

O processo cautelar assegura uma pretensão e a sentença nele proferida não faz coisa julgada 

material. Por isso, o requerente poderá validamente renovar o pleito, repetindo-se o pedido com base 

nos mesmos fundamentos. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 89: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

A respeito dos processos cautelar e de execução, julgue o item que se segue. 

  

A execução fundada em título executivo extrajudicial prossegue como execução provisória, na 

pendência de apelação interposta contra a sentença que tenha rejeitado os embargos do devedor, 

recebidos com efeito suspensivo. 

 Certo 

 Errado 
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Gabarito/Direito Processual Civil 

 

1) E  2) Certo  3) Certo  4) Errado  5) Errado 

 6) Errado  7) A 8) A  9) Certo  10) Errado 

 11) Errado  12) Errado  13) Errado  14) A 15) B  

16) D  17) B  18) Errado  19) B  20) Errado 

 21) Certo 22) D  23) E  24) E  25) Certo  

26) Errado  27) Errado  28) Errado 29) B  30) C  

31) Certo  32) Errado  33) Errado  34) Errado  35) Certo 

36) Errado  37) Errado  38) Certo  39) Certo  40) Errado 

 41) Errado  42) Errado 43) E  44) C  45) B  

46) D  47) B  48) C  49) C 50) B 

 51) B  52) C  53) A  54) Errado  55) Errado  

56) Certo 57) Certo  58) Errado  59) Errado  60) Certo 

 61) Certo  62) Errado  63) Errado 64) Certo  65) Errado 

 66) Certo  67) Errado  68) Certo  69) Errado  70) Certo 

71) Errado  72) Certo  73) Errado 74) Certo  75) Errado  

76) Certo  77) Errado 78) Errado  79) Certo  80) Errado 

 81) Certo  82) Errado  83) Certo  84) Certo 85) Errado 

 86) Errado  87) Certo  88) Errado  89) Certo  
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7. Direito do Trabalho 

 

Questão 1: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto: Direito Individual do Trabalho 

Considerando as fontes e os princípios do direito do trabalho e a disciplina jurídica da relação de 

emprego, julgue o item abaixo. 

 

A primazia da regularidade nas relações de emprego determina a prevalência das condições 

documentalmente ajustadas entre as partes sobre aquelas faticamente adotadas por elas, mesmo que 

mais benéficas ao obreiro. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 2: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Direito Individual do Trabalho 

Em relação aos direitos constitucionais dos trabalhadores, assinale a opção correta. 

 a)  Embora a CF disponha que a duração do trabalho normal não deva superar oito horas diárias e 

quarenta e quatro semanais, o TST admite a jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis de 

descanso, prevista em lei ou ajustada por acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de 

trabalho. 

 b)  Segundo a CF, a relação de emprego é protegida contra a despedida sem justa causa, que 

ocorre quando o empregado pratica um ato faltoso que acarreta o rompimento do pacto de emprego. 

 c)  O seguro-desemprego, direito trabalhista previsto na CF, tem por finalidade prover assistência 

financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, não se 

aplicando à despedida indireta. 

 d)  O constituinte federal assegurou aos empregados domésticos, independentemente de 

condições estabelecidas em lei, que a remuneração do trabalho noturno seja superior à do diurno. 
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 e)  A remuneração do serviço extraordinário deverá ser cinquenta por cento superior à do normal, 

não podendo norma coletiva estabelecer percentual maior que o previsto constitucionalmente. 

 

 

 

Questão 3: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Princípios do Direito Individual do Trabalho 

Assinale a opção correta no que diz respeito aos princípios e fontes do direito do trabalho. 

 a)  Aplica-se o princípio da primazia da realidade à hipótese de admissão de trabalhador em 

emprego público sem concurso. 

 b)  Conforme expressa previsão na CLT, independentemente do período de tempo durante o qual 

o empregado perceba gratificação de função, sendo este revertido ao cargo efetivo de origem, ainda 

que sem justo motivo, ser-lhe-á retirada a gratificação, não cabendo a aplicação ao caso dos princípios 

da irredutibilidade salarial e da estabilidade financeira. 

 c)  As convenções coletivas de trabalho, embora sejam consideradas fontes do direito do trabalho, 

vinculam apenas os empregados sindicalizados, e não toda a categoria. 

 d)  A CLT proíbe expressamente que o direito comum seja fonte subsidiária do direito do trabalho, 

por incompatibilidade com os princípios fundamentais deste. 

 e)  De acordo com entendimento do TST, com fundamento no princípio da proteção, havendo a 

coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico 

de renúncia às regras do sistema do outro. 

 

 

 

Questão 4: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto: Princípios do Direito Individual do Trabalho 

Julgue o próximo item, a respeito do direito do trabalho. 

 

A mudança de horário de trabalho de um empregado pode ser justificada pelo princípio do jus variandi. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 5: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto: Fontes do Direito Individual do Trabalho 

Considerando as fontes e os princípios do direito do trabalho e a disciplina jurídica da relação de 

emprego, julgue o item abaixo. 

 

Se um pedido formulado em reclamatória trabalhista foi fundado em decisão proferida em dissídio 

normativo, então essa decisão normativa foi tomada pelo reclamante como fonte de direito. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 6: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Fontes do Direito Individual do Trabalho 

Assinale a opção correta no que concerne a definição e fontes do direito do trabalho. 

 a) Decretos, portarias e acordos coletivos de trabalho são fontes autônomas do direito do 

trabalho. 

 b) Sentenças normativas, convenções coletivas de trabalho e jurisprudência são fontes 

heterônomas do direito do trabalho. 

 c) Portarias, sentenças normativas e convenções internacionais são fontes heterônomas do 

direito do trabalho. 

 d) A CF, os acordos coletivos de trabalho e a CLT são fontes autônomas do direito do trabalho. 

 e) Convenções internacionais, decretos e convenções coletivas de trabalho são fontes 

heterônomas do direito do trabalho. 

 

 

 

Questão 7: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Requisitos da Relação de Emprego 
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Pedro prestou serviços, na condição de técnico em refrigeração, ao Restaurante Melhor Sabor Ltda., 

localizado na cidade de Guarulhos. Atuava em reparos preventivos e corretivos da câmara fria 

utilizada no estabelecimento. Iniciou suas atividades em 1.º/3/2000 e executava, habitualmente, seis 

horas de trabalho a cada dia de serviço, laborando entre dois ou três dias semanais. Se não lhe fosse 

possível, por motivos pessoais, comparecer ao serviço, poderia fazer-se substituir por terceiro, sem 

prévia comunicação à direção do restaurante. Não teve sua CTPS anotada, e seus ganhos foram 

estipulados no importe de R$ 30,00 por dia de serviços executados. Em 30/6/2000, o Restaurante 

Melhor Sabor Ltda. foi adquirido pelo Grupo Paulista de Refeições S.A. 

 

No dia imediatamente seguinte ao dessa aquisição, a CTPS de Pedro foi anotada pela Empresa Paulista 

de Serviços Gerais e Manutenções S.A. − pertencente ao Grupo Paulista de Refeições S.A. −, passando 

ele a trabalhar, no referido restaurante e na mesma atividade, quarenta horas semanais, distribuídas 

em seis dias na semana, mediante salários mensais fixos de R$ 400,00. 

 

Em 20/9/2000, foi editado, pelo Grupo Paulista de Refeições S.A., regulamento interno que previa a 

concessão de licença para aperfeiçoamento de seus empregados, sem prejuízo de remuneração, pelo 

período de até um ano. Ficou, porém, estabelecido que os que dela se beneficiassem deveriam 

permanecer nos quadros desse grupo empresarial por período igual ao da licença concedida, sob pena 

de serem obrigados a indenizar ao empregador o montante de 25% dos ganhos percebidos no curso do 

licenciamento. 

 

Em 1.º/3/2001, foi firmada e registrada convenção coletiva de trabalho entre as respectivas categorias 

profissional e econômica, observados como base territorial os municípios de São Paulo, Guarulhos e 

Campinas, no estado de São Paulo. Nessa convenção, ficou prevista a concessão de adicional de 

insalubridade, em grau máximo, a todos os obreiros que laborassem, de forma habitual, na 

manutenção de câmaras frias. Esse adicional passou a ser pago a Pedro, a contar da vigência da 

referida convenção coletiva de trabalho. 

 

Quanto ao licenciamento de empregados para freqüência a cursos de aperfeiçoamento profissional, 

ficou estabelecido que, concedida essa licença, o descumprimento, pelo empregado, do prazo mínimo 

de permanência no emprego fixado pelo empregador obrigaria o obreiro a restituir 30% dos valores 

recebidos no período de afastamento remunerado. 
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Ainda nessa convenção coletiva de trabalho, foi ajustado que, a partir de 1.º/9/2001, passaria a ser 

paga participação nos resultados empresariais, em periodicidade trimestral e no montante de R$ 

100,00 para cada obreiro que houvesse trabalhado por todo o trimestre anterior. 

 

Em outra cláusula coletiva, ficou ainda acordado que os obreiros abrangidos por tal convenção 

coletiva fariam jus ao fornecimento, por seus empregadores, de livros e material didático necessários 

ao uso do laborista em cursos de ensino regular nos níveis fundamental ou médio. 

 

Considerando a situação hipotética descrita ao lado, julgue o item a seguir. 

 

A habitualidade na prestação dos serviços era, por si só, suficiente para que se estabelecesse uma 

relação de emprego entre Pedro e o Restaurante Melhor Sabor Ltda., razão por que foi ilegal a 

ausência de assinatura de sua CTPS por essa empresa. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 8: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto: Requisitos da Relação de Emprego 

Considerando as fontes e os princípios do direito do trabalho e a disciplina jurídica da relação de 

emprego, julgue o item abaixo. 

 

Dado o contrato-realidade, é considerado empregado do município de Belo Horizonte – MG o 

professor que, selecionado ou não por concurso público, presta serviços permanentes, remunerados e 

pessoais àquele município. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 9: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto: Requisitos da Relação de Emprego 

Considerando as fontes e os princípios do direito do trabalho e a disciplina jurídica da relação de 

emprego, julgue o item abaixo. 

 

A adesão formal do obreiro aos quadros de cooperativa é suficiente para que seja afastada a 

possibilidade de que os serviços prestados por ele à cooperativa revelem a existência de relação de 

emprego entre eles. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 10: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Requisitos da Relação de Emprego 

No que concerne à relação de emprego, julgue o próximo item. 

  

A pessoalidade, como um requisito que caracteriza a relação de emprego, pressupõe que a prestação 

de serviços seja realizada por pessoa física que não pode ser substituída por outra pessoa. Assim, a 

finalidade da prestação de serviços realizada por pessoa jurídica de um único sócio ou sociedades 

unipessoais é unicamente fraudar a legislação trabalhista. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 11: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social 

No tocante a carteira de trabalho e previdência social (CTPS), julgue o item que se segue. 
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Ao contratar empregado em localidade onde é emitida a CTPS, o empregador deve, obrigatoriamente, 

anotar no respectivo documento, no prazo de 48 horas, a data de admissão, a remuneração e as 

condições especiais, se houver. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 12: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social 

No tocante a carteira de trabalho e previdência social (CTPS), julgue o item que se segue. 

 

A CTPS é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, excetuados os de caráter temporário. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 13: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social 

No tocante a carteira de trabalho e previdência social (CTPS), julgue o item que se segue. 

 

Esgotando-se o espaço destinado a registros e anotações, o interessado deve obter outra CTPS, 

hipótese na qual se conserva a série da anterior, alterando-se apenas o número respectivo. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 14: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social 
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No tocante a carteira de trabalho e previdência social (CTPS), julgue o item que se segue. 

 

É autorizado ao empregador efetuar anotações desabonadoras ao empregado em sua CTPS. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 15: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social 

Pedro prestou serviços, na condição de técnico em refrigeração, ao Restaurante Melhor Sabor Ltda., 

localizado na cidade de Guarulhos. Atuava em reparos preventivos e corretivos da câmara fria 

utilizada no estabelecimento. Iniciou suas atividades em 1.º/3/2000 e executava, habitualmente, seis 

horas de trabalho a cada dia de serviço, laborando entre dois ou três dias semanais. Se não lhe fosse 

possível, por motivos pessoais, comparecer ao serviço, poderia fazer-se substituir por terceiro, sem 

prévia comunicação à direção do restaurante. Não teve sua CTPS anotada, e seus ganhos foram 

estipulados no importe de R$ 30,00 por dia de serviços executados. Em 30/6/2000, o Restaurante 

Melhor Sabor Ltda. foi adquirido pelo Grupo Paulista de Refeições S.A. 

 

No dia imediatamente seguinte ao dessa aquisição, a CTPS de Pedro foi anotada pela Empresa Paulista 

de Serviços Gerais e Manutenções S.A. − pertencente ao Grupo Paulista de Refeições S.A. −, passando 

ele a trabalhar, no referido restaurante e na mesma atividade, quarenta horas semanais, distribuídas 

em seis dias na semana, mediante salários mensais fixos de R$ 400,00. 

 

Em 20/9/2000, foi editado, pelo Grupo Paulista de Refeições S.A., regulamento interno que previa a 

concessão de licença para aperfeiçoamento de seus empregados, sem prejuízo de remuneração, pelo 

período de até um ano. Ficou, porém, estabelecido que os que dela se beneficiassem deveriam 

permanecer nos quadros desse grupo empresarial por período igual ao da licença concedida, sob pena 

de serem obrigados a indenizar ao empregador o montante de 25% dos ganhos percebidos no curso do 

licenciamento. 

 

Em 1.º/3/2001, foi firmada e registrada convenção coletiva de trabalho entre as respectivas categorias 
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profissional e econômica, observados como base territorial os municípios de São Paulo, Guarulhos e 

Campinas, no estado de São Paulo. Nessa convenção, ficou prevista a concessão de adicional de 

insalubridade, em grau máximo, a todos os obreiros que laborassem, de forma habitual, na 

manutenção de câmaras frias. Esse adicional passou a ser pago a Pedro, a contar da vigência da 

referida convenção coletiva de trabalho. 

 

Quanto ao licenciamento de empregados para freqüência a cursos de aperfeiçoamento profissional, 

ficou estabelecido que, concedida essa licença, o descumprimento, pelo empregado, do prazo mínimo 

de permanência no emprego fixado pelo empregador obrigaria o obreiro a restituir 30% dos valores 

recebidos no período de afastamento remunerado. 

 

Ainda nessa convenção coletiva de trabalho, foi ajustado que, a partir de 1.º/9/2001, passaria a ser 

paga participação nos resultados empresariais, em periodicidade trimestral e no montante de R$ 

100,00 para cada obreiro que houvesse trabalhado por todo o trimestre anterior. 

 

Em outra cláusula coletiva, ficou ainda acordado que os obreiros abrangidos por tal convenção 

coletiva fariam jus ao fornecimento, por seus empregadores, de livros e material didático necessários 

ao uso do laborista em cursos de ensino regular nos níveis fundamental ou médio. 

 

Considerando a situação hipotética descrita ao lado, julgue o item a seguir. 

 

Se a fiscalização trabalhista comparecesse ao estabelecimento em que laborava Pedro e lá não 

encontrasse o livro de registro de empregados nem sistema eletrônico que o substituísse, a despeito 

dessa omissão, o fiscal do trabalho deveria conceder prazo mínimo de cinco dias para que tal livro de 

registro fosse apresentado, sem a imposição imediata de multa à empregadora. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 16: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto: Contrato de Trabalho 
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Julgue o item a seguir, considerando os traços distintivos entre o contrato de trabalho e os contratos 

afins, os elementos e as espécies de contrato de trabalho e, ainda, a disciplina legal de sua suspensão 

ou interrupção. 

 

O estabelecimento de contrato de trabalho por prazo determinado, sem a observância dos requisitos 

de transitoriedade ou de caráter experimental, requer, de forma indispensável, acordo entre os 

sindicatos obreiro e patronal respectivos. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 17: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Contrato de Trabalho 

Com relação ao contrato individual do trabalho, assinale a opção correta. 

 a) Viola a garantia constitucional contra despedida arbitrária ou sem justa causa, a extinção do 

contrato de trabalho de empregado que se aposenta espontaneamente e continua a trabalhar na 

empresa após a concessão do benefício previdenciário. 

 b) A decisão que excepciona os ocupantes de cargos de gestão do controle de jornada de trabalho 

afronta a CF. 

 c) A apuração do salário-hora, para efeito de cálculo da hora extraordinária, deve ser realizada no 

caso do trabalhador mensalista, mediante a divisão do salário por 240. 

 d) A insuficiência de transporte público enseja o pagamento de horas in itinere. 

 e) A indenização adicional corresponde ao salário mensal, no valor devido na data da comunicação 

do despedimento, integrado pelos adicionais legais ou convencionados ligados à unidade de tempo 

correspondente a um mês, sendo computável a gratificação natalina. 

 

 

 

Questão 18: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto: Características (contrato de trabalho) 
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Quanto à disciplina jurídica do conteúdo do contrato de trabalho e de suas condições de exercício, 

julgue o item que se segue. 

 

Em face da proteção ao trabalho da mulher, na ausência de acordo trabalhista em contrário, o 

empregador não poderá ordenar a revista íntima de suas empregadas ao final da jornada, salvo se 

destinadas à prevenção do cometimento de furtos. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 19: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Alteração (contrato de trabalho) 

Pedro prestou serviços, na condição de técnico em refrigeração, ao Restaurante Melhor Sabor Ltda., 

localizado na cidade de Guarulhos. Atuava em reparos preventivos e corretivos da câmara fria 

utilizada no estabelecimento. Iniciou suas atividades em 1.º/3/2000 e executava, habitualmente, seis 

horas de trabalho a cada dia de serviço, laborando entre dois ou três dias semanais. Se não lhe fosse 

possível, por motivos pessoais, comparecer ao serviço, poderia fazer-se substituir por terceiro, sem 

prévia comunicação à direção do restaurante. Não teve sua CTPS anotada, e seus ganhos foram 

estipulados no importe de R$ 30,00 por dia de serviços executados. Em 30/6/2000, o Restaurante 

Melhor Sabor Ltda. foi adquirido pelo Grupo Paulista de Refeições S.A. 

 

No dia imediatamente seguinte ao dessa aquisição, a CTPS de Pedro foi anotada pela Empresa Paulista 

de Serviços Gerais e Manutenções S.A. − pertencente ao Grupo Paulista de Refeições S.A. −, passando 

ele a trabalhar, no referido restaurante e na mesma atividade, quarenta horas semanais, distribuídas 

em seis dias na semana, mediante salários mensais fixos de R$ 400,00. 

 

Em 20/9/2000, foi editado, pelo Grupo Paulista de Refeições S.A., regulamento interno que previa a 

concessão de licença para aperfeiçoamento de seus empregados, sem prejuízo de remuneração, pelo 

período de até um ano. Ficou, porém, estabelecido que os que dela se beneficiassem deveriam 

permanecer nos quadros desse grupo empresarial por período igual ao da licença concedida, sob pena 

de serem obrigados a indenizar ao empregador o montante de 25% dos ganhos percebidos no curso do 
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licenciamento. 

 

Em 1.º/3/2001, foi firmada e registrada convenção coletiva de trabalho entre as respectivas categorias 

profissional e econômica, observados como base territorial os municípios de São Paulo, Guarulhos e 

Campinas, no estado de São Paulo. Nessa convenção, ficou prevista a concessão de adicional de 

insalubridade, em grau máximo, a todos os obreiros que laborassem, de forma habitual, na 

manutenção de câmaras frias. Esse adicional passou a ser pago a Pedro, a contar da vigência da 

referida convenção coletiva de trabalho. 

 

Quanto ao licenciamento de empregados para freqüência a cursos de aperfeiçoamento profissional, 

ficou estabelecido que, concedida essa licença, o descumprimento, pelo empregado, do prazo mínimo 

de permanência no emprego fixado pelo empregador obrigaria o obreiro a restituir 30% dos valores 

recebidos no período de afastamento remunerado. 

 

Ainda nessa convenção coletiva de trabalho, foi ajustado que, a partir de 1.º/9/2001, passaria a ser 

paga participação nos resultados empresariais, em periodicidade trimestral e no montante de R$ 

100,00 para cada obreiro que houvesse trabalhado por todo o trimestre anterior. 

 

Em outra cláusula coletiva, ficou ainda acordado que os obreiros abrangidos por tal convenção 

coletiva fariam jus ao fornecimento, por seus empregadores, de livros e material didático necessários 

ao uso do laborista em cursos de ensino regular nos níveis fundamental ou médio. 

 

Considerando a situação hipotética descrita ao lado, julgue o item a seguir. 

 

Se Pedro, como empregado do Grupo Paulista de Refeições S.A., fosse transferido para a unidade 

localizada no município de Ribeirão Preto − SP, para prestar o mesmo tipo de serviço, ele poderia 

continuar a fazer jus ao adicional de insalubridade, mesmo que não mais em decorrência da convenção 

coletiva da hipótese descrita. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 20: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Alteração (contrato de trabalho) 

Fábio, técnico em metalurgia e empregado da Auto Mecânica Dois Irmãos Indústria e Comércio Ltda., 

estando lotado em unidade localizada no município de Cubatão − SP, foi transferido em 20/12/1991 

para a unidade de retificação de peças localizada no município de Campinas − SP, por determinação da 

empregadora. Essa transferência destinou-se ao preenchimento em definitivo, por Fábio, do cargo de 

gerente-geral do departamento de retificação de peças. Desde sua admissão, já constava de seu 

contrato de trabalho, firmado por escrito, cláusula específica autorizadora de transferências por 

determinação da empregadora. 

 

Desde o início do exercício dessa função de confiança, Fábio passou a receber gratificação 

correspondente a 35% de seu salário-base mensal. Essa gratificação teve seu percentual reduzido para 

30% em 1.º/6/1994, em virtude de acordo coletivo de trabalho firmado entre a empregadora e o 

sindicato obreiro representante da categoria profissional de Fábio no município de Campinas − SP. 

 

Em 15/2/2002, teve início um movimento paredista organizado pela categoria profissional de Fábio, 

tendo sido observadas as exigências da Lei n.º 7.783/1989. Tal movimento contou com sua adesão e 

participação pacífica. A paralisação encerrou-se em 5/3/2002 e Fábio foi destituído de sua função 

gratificada em 12/3/2002, retornando a seu cargo básico de técnico em metalurgia. Em 30/4/2002, a 

empresa comunicou a Fábio sua intenção de rescindir o contrato de trabalho. Após o cumprimento de 

aviso prévio, Fábio retornou ao município de Cubatão − SP. 

 

Em face da situação hipotética apresentada, julgue o item seguinte. 

 

A transferência de Fábio, ainda que tenha sido lícita, ocorrido por determinação da empregadora e 

acarretado a necessária mudança de domicílio, não se reveste de ilegalidade, porquanto já se achava 

autorizada no contrato de trabalho. Fábio, contudo, não fazia jus a adicional de transferência, dado 

que essa transferência não foi provisória. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 21: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Alteração (contrato de trabalho) 

Fábio, técnico em metalurgia e empregado da Auto Mecânica Dois Irmãos Indústria e Comércio Ltda., 

estando lotado em unidade localizada no município de Cubatão − SP, foi transferido em 20/12/1991 

para a unidade de retificação de peças localizada no município de Campinas − SP, por determinação da 

empregadora. Essa transferência destinou-se ao preenchimento em definitivo, por Fábio, do cargo de 

gerente-geral do departamento de retificação de peças. Desde sua admissão, já constava de seu 

contrato de trabalho, firmado por escrito, cláusula específica autorizadora de transferências por 

determinação da empregadora. 

 

Desde o início do exercício dessa função de confiança, Fábio passou a receber gratificação 

correspondente a 35% de seu salário-base mensal. Essa gratificação teve seu percentual reduzido para 

30% em 1.º/6/1994, em virtude de acordo coletivo de trabalho firmado entre a empregadora e o 

sindicato obreiro representante da categoria profissional de Fábio no município de Campinas − SP. 

 

Em 15/2/2002, teve início um movimento paredista organizado pela categoria profissional de Fábio, 

tendo sido observadas as exigências da Lei n.º 7.783/1989. Tal movimento contou com sua adesão e 

participação pacífica. A paralisação encerrou-se em 5/3/2002 e Fábio foi destituído de sua função 

gratificada em 12/3/2002, retornando a seu cargo básico de técnico em metalurgia. Em 30/4/2002, a 

empresa comunicou a Fábio sua intenção de rescindir o contrato de trabalho. Após o cumprimento de 

aviso prévio, Fábio retornou ao município de Cubatão − SP. 

 

Em face da situação hipotética apresentada, julgue o item seguinte. 

 

Por ser a transferência de Fábio lícita, definitiva e se destinar ao preenchimento de função de 

confiança, as despesas dela resultantes não deveriam ser arcadas pela empregadora. Todavia, as 

despesas necessárias ao retorno de Fábio ao município de Cubatão deveriam ter sido suportadas pela 

empregadora. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 22: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Alteração (contrato de trabalho) 

Acerca dos poderes do empregador no contrato de trabalho, julgue o item subsequente. 

 

Em caso de necessidade de serviço, o empregador pode transferir o empregado para localidade 

diversa da que resultar do contrato, ficando, nesse caso, obrigado a pagamento suplementar, nunca 

inferior a 25% dos salários que o empregado recebia naquela localidade, enquanto durar essa situação. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 23: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Alteração (contrato de trabalho) 

Acerca dos intervalos interjornadas e das alterações no contrato de trabalho, julgue o item a seguir. 

 

Caracteriza-se o jus variandi como a possibilidade de o empregador fazer, unilateralmente, e em certas 

hipóteses, pequenas modificações no contrato de trabalho, desde que estas não alterarem 

significativamente o pacto laboral nem causem prejuízos ao empregado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 24: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Alteração (contrato de trabalho) 

Acerca do trabalho extraordinário, dos intervalos interjornadas e das alterações no contrato de 

trabalho, julgue o item a seguir. 

 

O TST entende que, se o servidor público tiver sua jornada de trabalho reduzida, poderá o empregador 
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determinar seu retorno à jornada anterior, inicialmente contratada, sem que essa alteração no 

contrato de trabalho seja considerada ilícita. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 25: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Alteração (contrato de trabalho) 

Julgue o próximo item, relativo aos direitos trabalhistas. 

  

Considere que um trabalhador tenha ajuizado reclamação trabalhista contra decisão de seu 

empregador, argumentando que a empresa deveria retomar a concessão de intervalo intrajornada e o 

fornecimento da refeição que eram anteriormente fornecidas aos seus empregados. Nessa situação, é 

correto afirmar que o pedido do empregado é adequado, pois, como tais vantagens foram instituídas 

pela própria empresa, por mútuo consentimento, elas são incorporadas aos contratos de trabalho. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 26: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Alteração (contrato de trabalho) 

No que se refere à remuneração do empregado, julgue o item a seguir. 

  

Considere que um empregado tenha sido designado para substituir sua chefa durante o período de 

licença-maternidade. Durante esse período, esse empregado recebeu o mesmo salário da chefa 

substituída. No entanto, ao final do prazo da licença, a chefa pediu demissão, tendo o empregado sido 

convidado a assumir a chefia de forma definitiva, porém com a remuneração menor que recebia 

anteriormente à substituição temporária. Nessa situação, é correto afirmar que a substituição 

definitiva do cargo não obriga a empresa a pagar salário igual ao do seu antecessor. 

 Certo 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 Errado 

 

 

 

Questão 27: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Suspensão e Interrupção (contrato de trabalho) 

Pedro prestou serviços, na condição de técnico em refrigeração, ao Restaurante Melhor Sabor Ltda., 

localizado na cidade de Guarulhos. Atuava em reparos preventivos e corretivos da câmara fria 

utilizada no estabelecimento. Iniciou suas atividades em 1.º/3/2000 e executava, habitualmente, seis 

horas de trabalho a cada dia de serviço, laborando entre dois ou três dias semanais. Se não lhe fosse 

possível, por motivos pessoais, comparecer ao serviço, poderia fazer-se substituir por terceiro, sem 

prévia comunicação à direção do restaurante. Não teve sua CTPS anotada, e seus ganhos foram 

estipulados no importe de R$ 30,00 por dia de serviços executados. Em 30/6/2000, o Restaurante 

Melhor Sabor Ltda. foi adquirido pelo Grupo Paulista de Refeições S.A. 

 

No dia imediatamente seguinte ao dessa aquisição, a CTPS de Pedro foi anotada pela Empresa Paulista 

de Serviços Gerais e Manutenções S.A. − pertencente ao Grupo Paulista de Refeições S.A. −, passando 

ele a trabalhar, no referido restaurante e na mesma atividade, quarenta horas semanais, distribuídas 

em seis dias na semana, mediante salários mensais fixos de R$ 400,00. 

 

Em 20/9/2000, foi editado, pelo Grupo Paulista de Refeições S.A., regulamento interno que previa a 

concessão de licença para aperfeiçoamento de seus empregados, sem prejuízo de remuneração, pelo 

período de até um ano. Ficou, porém, estabelecido que os que dela se beneficiassem deveriam 

permanecer nos quadros desse grupo empresarial por período igual ao da licença concedida, sob pena 

de serem obrigados a indenizar ao empregador o montante de 25% dos ganhos percebidos no curso do 

licenciamento. 

 

Em 1.º/3/2001, foi firmada e registrada convenção coletiva de trabalho entre as respectivas categorias 

profissional e econômica, observados como base territorial os municípios de São Paulo, Guarulhos e 

Campinas, no estado de São Paulo. Nessa convenção, ficou prevista a concessão de adicional de 

insalubridade, em grau máximo, a todos os obreiros que laborassem, de forma habitual, na 

manutenção de câmaras frias. Esse adicional passou a ser pago a Pedro, a contar da vigência da 

referida convenção coletiva de trabalho. 
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Quanto ao licenciamento de empregados para freqüência a cursos de aperfeiçoamento profissional, 

ficou estabelecido que, concedida essa licença, o descumprimento, pelo empregado, do prazo mínimo 

de permanência no emprego fixado pelo empregador obrigaria o obreiro a restituir 30% dos valores 

recebidos no período de afastamento remunerado. 

 

Ainda nessa convenção coletiva de trabalho, foi ajustado que, a partir de 1.º/9/2001, passaria a ser 

paga participação nos resultados empresariais, em periodicidade trimestral e no montante de R$ 

100,00 para cada obreiro que houvesse trabalhado por todo o trimestre anterior. 

 

Em outra cláusula coletiva, ficou ainda acordado que os obreiros abrangidos por tal convenção 

coletiva fariam jus ao fornecimento, por seus empregadores, de livros e material didático necessários 

ao uso do laborista em cursos de ensino regular nos níveis fundamental ou médio. 

 

Considerando a situação hipotética descrita ao lado, julgue o item a seguir. 

 

Se Pedro fosse beneficiado com a concessão de licença para aperfeiçoamento profissional, nos termos 

do regulamento do grupo empresarial, haveria interrupção de seu contrato de trabalho. Todavia, 

mesmo no curso dessa interrupção e considerado o previsto no regulamento da empresa a respeito de 

tal licença, continuariam a ser recolhidos depósitos fundiários a sua conta vinculada. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 28: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto: Suspensão e Interrupção (contrato de trabalho) 

Julgue o item a seguir, considerando os traços distintivos entre o contrato de trabalho e os contratos 

afins, os elementos e as espécies de contrato de trabalho e, ainda, a disciplina legal de sua suspensão 

ou interrupção. 
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O empregado que se ausentar por dois dias consecutivos de seu trabalho para alistar-se 

eleitoralmente não sofrerá prejuízo em seus salários, ocorrendo nesses dias interrupção de contrato. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 29: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto: Suspensão e Interrupção (contrato de trabalho) 

Julgue o item a seguir, considerando os traços distintivos entre o contrato de trabalho e os contratos 

afins, os elementos e as espécies de contrato de trabalho e, ainda, a disciplina legal de sua suspensão 

ou interrupção. 

 

Considere que, no curso de contrato de trabalho, um empregado foi aposentado por invalidez e outro 

trabalhador foi contratado como substituto, dada a este ciência de sua interinidade. Nesse caso, 

recuperada a capacidade laboral do empregado aposentado, e revertida a aposentadoria, seu 

substituto poderá ser dispensado sem o pagamento de indenização. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 30: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Suspensão e Interrupção (contrato de trabalho) 

Diante do posicionamento da Organização Mundial da Saúde (OMS), que catalogou o alcoolismo como 

doença no Código Internacional de Doenças (CID), sob o título de síndrome de dependência do álcool 

(referência F-10.2), impõe-se a revisão do disciplinamento contido no art. 482, letra f, da CLT, de modo 

a impedir a dispensa por justa causa do trabalhador alcoólatra (embriaguez habitual), aplicando-se, 

tão-somente, a suspensão de seu contrato de trabalho, para que ele possa ser submetido a tratamento 

médico ou mesmo possa se aposentar por invalidez. 

proc. n.º TST-AIRR e RR-813281/2001.6, min. relator: José Luciano de Castilho Pereira. 
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Com base no entendimento expresso no texto, assinale a opção correta. 

 a) O empregado afastado para tratamento de embriaguez habitual não presta serviços, mas 

recebe salários e tem o período de afastamento contado como tempo de serviço. 

 b) Na situação apresentada, o empregado afastado não presta serviços, não recebe salários, mas o 

período de afastamento é computado como tempo de serviço. 

 c) A suspensão tem início desde o primeiro dia do afastamento para tratamento do alcoolismo. 

 d) Quanto aos seus efeitos, a situação apresentada se assemelha à suspensão. 

 e) Quanto aos seus efeitos, a situação descrita se assemelha ao afastamento devido a acidente de 

trabalho. 

 

 

 

Questão 31: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Suspensão e Interrupção (contrato de trabalho) 

Acerca das alterações e modalidades de interrupção do contrato de trabalho, do aviso prévio e do 

inquérito para apuração de falta grave, julgue o próximo item. 

 

A interrupção do contrato de trabalho ocorre quando o empregado deixa de prestar os serviços para o 

qual foi contratado, pelo que deixa de receber a remuneração a ele referente, assim como faz que o 

empregador se desobrigue quanto aos deveres pertinentes ao vínculo empregatício. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 32: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto: Suspensão e Interrupção (contrato de trabalho) 

A respeito do direito do trabalho, julgue o item a seguir 

. 

Os dias de paralisação da prestação dos serviços em razão de greve, desde que os salários continuem a 

ser pagos, caracterizam interrupção do contrato de trabalho. 
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 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 33: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto: Suspensão e Interrupção (contrato de trabalho) 

Julgue o próximo item, a respeito do direito do trabalho. 

  

A interrupção do contrato de trabalho ocorre nas hipóteses em que o empregado, embora sem prestar 

serviço, deva ser remunerado normalmente, sendo contado o tempo de serviço como se houvesse sido 

efetivamente prestado. Uma hipótese de interrupção é o repouso semanal remunerado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 34: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto: Suspensão e Interrupção (contrato de trabalho) 

Julgue o próximo item, a respeito do direito do trabalho. 

  

Ocorre a suspensão do contrato de trabalho quando o empregado fica afastado e não recebe o salário, 

normalmente sem que seja contado o período de afastamento como tempo de serviço. Um exemplo de 

suspensão do contrato de trabalho é a licença paternidade. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 35: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto: Contratos Especiais de Trabalho 
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Considerando as fontes e os princípios do direito do trabalho e a disciplina jurídica da relação de 

emprego, julgue o item abaixo. 

 

O ascensorista que, sendo empregado de empresa prestadora de serviços, labora no Banco Central do 

Brasil não é empregado desta instituição. Porém, tal instituição será solidariamente responsável pelas 

horas suplementares eventualmente devidas ao obreiro. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 36: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto: Contratos Especiais de Trabalho 

Julgue o item a seguir, considerando os traços distintivos entre o contrato de trabalho e os contratos 

afins, os elementos e as espécies de contrato de trabalho e, ainda, a disciplina legal de sua suspensão 

ou interrupção. 

 

É contrato de empreitada aquele em que se ajusta a execução de obra certa, sem requerer que a 

execução seja pessoalmente desenvolvida pelo contratado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 37: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Contratos Especiais de Trabalho 

Marcelino foi contratado pelo Banco Bravo S.A. em 20/1/2000 para exercer as funções de caixa, 

trabalhando de segunda a sexta-feira, das 10 h às 16 h, com a remuneração de R$ 1.200,00. No dia 

10/4/2000, Marcelino passou a exercer as funções de caixa sênior, laborando das 8 h às 16 h, de 

segunda a sexta-feira e recebendo uma gratificação de R$ 400,00 pelo exercício daquela função. No 

dia 11/8/2000, Marcelino foi promovido para caixa executivo, laborando na mesma jornada, 

recebendo, contudo, uma gratificação de R$ 500,00 pelo exercício da função. A partir do dia 

20/1/2001, além de exercer as funções de caixa executivo, Marcelino passou a vender papéis e valores 
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mobiliários da empresa Bravo Investimentos S.A., pertencente ao mesmo grupo econômico de seu 

empregador, durante a jornada de trabalho e no local de trabalho, tendo sido autorizado por seus 

superiores. Pela venda desses papéis, recebia pagamento de R$ 300,00 por mês. Em 18/6/2001, 

Marcelino foi promovido a gerente da agência, trabalhando de segunda a quarta-feira, das 8 h às 16 h, 

e nas quintas e sextas-feiras, das 8 h às 18 h, contudo, passou a receber uma gratificação de R$ 450,00. 

Por fim, em 16/7/2003, foi promovido a gerente-geral da agência, laborando de segunda a sexta-feira, 

das 8 h às 18 h, recebendo a título de salário a importância total de R$ 3.500,00. 

 

Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte. 

 

Muito embora a função de caixa sênior não seja função de confiança, a gratificação recebida, igual ou 

superior a um terço do salário do posto efetivo, remunera as duas horas extraordinárias além da sexta. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 38: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Contratos Especiais de Trabalho 

Marcelino foi contratado pelo Banco Bravo S.A. em 20/1/2000 para exercer as funções de caixa, 

trabalhando de segunda a sexta-feira, das 10 h às 16 h, com a remuneração de R$ 1.200,00. No dia 

10/4/2000, Marcelino passou a exercer as funções de caixa sênior, laborando das 8 h às 16 h, de 

segunda a sexta-feira e recebendo uma gratificação de R$ 400,00 pelo exercício daquela função. No 

dia 11/8/2000, Marcelino foi promovido para caixa executivo, laborando na mesma jornada, 

recebendo, contudo, uma gratificação de R$ 500,00 pelo exercício da função. A partir do dia 

20/1/2001, além de exercer as funções de caixa executivo, Marcelino passou a vender papéis e valores 

mobiliários da empresa Bravo Investimentos S.A., pertencente ao mesmo grupo econômico de seu 

empregador, durante a jornada de trabalho e no local de trabalho, tendo sido autorizado por seus 

superiores. Pela venda desses papéis, recebia pagamento de R$ 300,00 por mês. Em 18/6/2001, 

Marcelino foi promovido a gerente da agência, trabalhando de segunda a quarta-feira, das 8 h às 16 h, 

e nas quintas e sextas-feiras, das 8 h às 18 h, contudo, passou a receber uma gratificação de R$ 450,00. 
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Por fim, em 16/7/2003, foi promovido a gerente-geral da agência, laborando de segunda a sexta-feira, 

das 8 h às 18 h, recebendo a título de salário a importância total de R$ 3.500,00. 

 

Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte. 

 

Tendo em vista o fato de a função de caixa executivo não constituir cargo de confiança Marcelino, 

entre 11/8/2000 e 18/6/2001, tinha direito à percepção das horas extras além das 6 horas diárias, 

podendo, contudo, ser compensada do valor devido ao obreiro a este título a gratificação de R$ 

500,00, percebida pelo exercício da função de caixa executivo. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 39: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Contratos Especiais de Trabalho 

Marcelino foi contratado pelo Banco Bravo S.A. em 20/1/2000 para exercer as funções de caixa, 

trabalhando de segunda a sexta-feira, das 10 h às 16 h, com a remuneração de R$ 1.200,00. No dia 

10/4/2000, Marcelino passou a exercer as funções de caixa sênior, laborando das 8 h às 16 h, de 

segunda a sexta-feira e recebendo uma gratificação de R$ 400,00 pelo exercício daquela função. No 

dia 11/8/2000, Marcelino foi promovido para caixa executivo, laborando na mesma jornada, 

recebendo, contudo, uma gratificação de R$ 500,00 pelo exercício da função. A partir do dia 

20/1/2001, além de exercer as funções de caixa executivo, Marcelino passou a vender papéis e valores 

mobiliários da empresa Bravo Investimentos S.A., pertencente ao mesmo grupo econômico de seu 

empregador, durante a jornada de trabalho e no local de trabalho, tendo sido autorizado por seus 

superiores. Pela venda desses papéis, recebia pagamento de R$ 300,00 por mês. Em 18/6/2001, 

Marcelino foi promovido a gerente da agência, trabalhando de segunda a quarta-feira, das 8 h às 16 h, 

e nas quintas e sextas-feiras, das 8 h às 18 h, contudo, passou a receber uma gratificação de R$ 450,00. 

Por fim, em 16/7/2003, foi promovido a gerente-geral da agência, laborando de segunda a sexta-feira, 

das 8 h às 18 h, recebendo a título de salário a importância total de R$ 3.500,00. 

 

Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte. 
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A vantagem pecuniária recebida por Marcelino pela venda de papéis e valores mobiliários de empresa 

pertencente ao mesmo grupo econômico de seu empregador integra a sua remuneração. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 40: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Contratos Especiais de Trabalho 

Marcelino foi contratado pelo Banco Bravo S.A. em 20/1/2000 para exercer as funções de caixa, 

trabalhando de segunda a sexta-feira, das 10 h às 16 h, com a remuneração de R$ 1.200,00. No dia 

10/4/2000, Marcelino passou a exercer as funções de caixa sênior, laborando das 8 h às 16 h, de 

segunda a sexta-feira e recebendo uma gratificação de R$ 400,00 pelo exercício daquela função. No 

dia 11/8/2000, Marcelino foi promovido para caixa executivo, laborando na mesma jornada, 

recebendo, contudo, uma gratificação de R$ 500,00 pelo exercício da função. A partir do dia 

20/1/2001, além de exercer as funções de caixa executivo, Marcelino passou a vender papéis e valores 

mobiliários da empresa Bravo Investimentos S.A., pertencente ao mesmo grupo econômico de seu 

empregador, durante a jornada de trabalho e no local de trabalho, tendo sido autorizado por seus 

superiores. Pela venda desses papéis, recebia pagamento de R$ 300,00 por mês. Em 18/6/2001, 

Marcelino foi promovido a gerente da agência, trabalhando de segunda a quarta-feira, das 8 h às 16 h, 

e nas quintas e sextas-feiras, das 8 h às 18 h, contudo, passou a receber uma gratificação de R$ 450,00. 

Por fim, em 16/7/2003, foi promovido a gerente-geral da agência, laborando de segunda a sexta-feira, 

das 8 h às 18 h, recebendo a título de salário a importância total de R$ 3.500,00. 

 

Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte. 

 

As funções de gerente-geral de agência bancária constituem o exercício de encargo de gestão, sendo 

indevido, portanto, o pagamento de horas extraordinárias. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 41: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Trabalho Avulso 

Com referência ao conceito legal de trabalhador avulso, julgue o item seguinte. 

 

É considerado trabalhador avulso aquele que presta serviços de forma autônoma, com 

profissionalismo e habitualidade, sem dependência ou subordinação para com o tomador do serviço, 

atuando por conta própria e assumindo os riscos da atividade por ele desenvolvida. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 42: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto: Trabalho Temporário 

Julgue o item a seguir, considerando os traços distintivos entre o contrato de trabalho e os contratos 

afins, os elementos e as espécies de contrato de trabalho e, ainda, a disciplina legal de sua suspensão 

ou interrupção. 

 

Considere que, por acúmulo transitório no volume de serviços, uma empresa comercial contratou com 

uma empresa de trabalho temporário a prestação de serviços de empacotadores por prazo de cinco 

meses. Nesse caso, havendo prévia autorização da delegacia regional do trabalho local, esse prazo de 

contrato não desconfigura a sua natureza temporária. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 43: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Trabalho Temporário 

Julgue o próximo item, a respeito do trabalho temporário. 
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O contrato de trabalho temporário pode ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por 

escrito. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 44: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Trabalho Temporário 

Julgue o próximo item, a respeito do trabalho temporário. 

 

O contrato temporário só será válido em se tratando de serviço cuja natureza ou transitoriedade 

justifique a predeterminação do prazo, de atividades empresariais de caráter transitório e de contrato 

de experiência. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 45: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Remuneração 

Acerca do descanso legal do trabalhador, assinale a opção correta. 

 a)  As faltas decorrentes do acidente de trabalho são consideradas para efeito de duração de 

férias. 

 b) As férias podem ser concedidas em três períodos, se cada período não for inferior a dez dias, 

salvo no caso do menor de dezoito anos de idade e dos maiores de cinquenta anos de idade, caso em 

que serão sempre concedidas de uma só vez. 

 c)  O adicional de horas extras, o adicional noturno e o adicional de insalubridade ou 

periculosidade não integram a base de cálculo da remuneração das férias. 
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 d)  Na hipótese de cessação do trabalho por culpa recíproca, o empregado tem direito a 50% do 

aviso prévio e do décimo terceiro, sendo devida a integralidade das férias proporcionais. 

 e)  A remuneração das férias do tarefeiro deve ser calculada com base na média da produção do 

período aquisitivo, aplicando-se-lhe a tarifa da data da concessão. 

 

 

 

 

Questão 46: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Distinções Conceituais: Salário e Remuneração 

No que concerne ao salário e à remuneração, assinale a opção correta. 

 a)  O salário complessivo, por meio do qual se busca preservar a identidade específica de cada 

parcela paga ao empregado, é aceito pela jurisprudência trabalhista brasileira. 

 b)  Diferentemente das diárias, a ajuda de custo tem, em regra, natureza salarial. 

 c)  As gorjetas cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente 

pelos clientes integram a remuneração do empregado, servindo de base de cálculo para aviso-prévio, 

adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. 

 d)  A natureza das gratificações é indenizatória, podendo ser suprimidas caso o empregado seja 

destituído do cargo que ocupava, salvo se ele as tenha recebido por mais de dez anos. 

 e)  Conforme jurisprudência pacificada do TST, para efeitos de equiparação salarial, é 

desnecessário que, ao tempo da reclamação sobre equiparação salarial, reclamante e paradigma 

estejam a serviço do estabelecimento, desde que o pedido se relacione com situação pretérita. 

 

 

 

Questão 47: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto: Distinções Conceituais: Salário e Remuneração 

Julgue o próximo item, a respeito do direito do trabalho. 

  

Entende-se como salário o conjunto de pagamentos provenientes do empregador ou de terceiros, 

recebidos em decorrência da prestação de serviços subordinados. 
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 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 48: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Regras de Proteção do Salário 

Com relação ao direito do trabalho, assinale a opção correta. 

 a) Salvo os casos previstos na CF, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de 

cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 

 b) No julgamento de Agravo de Instrumento, ao afastar o óbice apontado pelo TRT para o 

processamento do recurso de revista, pode o juízo ad quem prosseguir no exame dos demais 

pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso de revista, desde que apreciados pelo TRT. 

 c) Devem ser julgados em sentenças distintas os embargos e as impugnações à liquidação 

apresentados pelos credores trabalhista e previdenciário. 

 d) Viola a CF o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para os praças 

prestadores de serviço militar inicial. 

 e) Os intervalos fixados para descanso e alimentação durante a jornada de seis horas 

descaracterizam o sistema de turnos ininterruptos de revezamento para o efeito da CF. 

 

 

 

Questão 49: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Regras de Proteção do Salário 

No que concerne à remuneração do trabalhador e à categoria econômica para a qual deve o 

empregado recolher contribuição sindical, julgue o próximo item. 

 

É lícito ao empregador realizar o pagamento ao empregado de várias verbas por meio de única parcela, 

sem discriminar quais delas estão sendo quitadas. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 50: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Componentes Remuneratórios 

Assinale a opção correta, acerca de salário, remuneração e indenizações trabalhistas. 

 a) Gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos 

clientes, integram a remuneração do empregado, servindo de base de cálculo para as parcelas de 

aviso-prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. 

 b) Durante as horas de sobreaviso, mesmo que o empregado não se encontre em condições de 

risco, é cabível a integração do adicional de periculosidade sobre as mencionadas horas. 

 c) O tempo do aviso prévio indenizado não conta para efeito da indenização adicional. 

 d) De acordo com a CLT, não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para 

viagem que não excedam 50% do salário percebido pelo empregado. Para o TST, essa norma significa 

que integram o salário, pelo seu valor total e para efeitos indenizatórios, as diárias de viagem que 

ultrapassem 50% do salário do empregado, enquanto perdurarem as viagens. 

 e) Caso ocorra a rescisão contratual no período de 30 dias que antecede à data-base, o pagamento 

das verbas rescisórias com o salário já corrigido afasta o direito à indenização adicional. 

 

 

 

Questão 51: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto: Componentes Remuneratórios 

Julgue o próximo item, a respeito do direito do trabalho. 

  

O vale-transporte tem natureza salarial. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 52: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 
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Assunto: Gratificação Natalina (13º Salário) 

Pedro prestou serviços, na condição de técnico em refrigeração, ao Restaurante Melhor Sabor Ltda., 

localizado na cidade de Guarulhos. Atuava em reparos preventivos e corretivos da câmara fria 

utilizada no estabelecimento. Iniciou suas atividades em 1.º/3/2000 e executava, habitualmente, seis 

horas de trabalho a cada dia de serviço, laborando entre dois ou três dias semanais. Se não lhe fosse 

possível, por motivos pessoais, comparecer ao serviço, poderia fazer-se substituir por terceiro, sem 

prévia comunicação à direção do restaurante. Não teve sua CTPS anotada, e seus ganhos foram 

estipulados no importe de R$ 30,00 por dia de serviços executados. Em 30/6/2000, o Restaurante 

Melhor Sabor Ltda. foi adquirido pelo Grupo Paulista de Refeições S.A. 

 

No dia imediatamente seguinte ao dessa aquisição, a CTPS de Pedro foi anotada pela Empresa Paulista 

de Serviços Gerais e Manutenções S.A. − pertencente ao Grupo Paulista de Refeições S.A. −, passando 

ele a trabalhar, no referido restaurante e na mesma atividade, quarenta horas semanais, distribuídas 

em seis dias na semana, mediante salários mensais fixos de R$ 400,00. 

 

Em 20/9/2000, foi editado, pelo Grupo Paulista de Refeições S.A., regulamento interno que previa a 

concessão de licença para aperfeiçoamento de seus empregados, sem prejuízo de remuneração, pelo 

período de até um ano. Ficou, porém, estabelecido que os que dela se beneficiassem deveriam 

permanecer nos quadros desse grupo empresarial por período igual ao da licença concedida, sob pena 

de serem obrigados a indenizar ao empregador o montante de 25% dos ganhos percebidos no curso do 

licenciamento. 

 

Em 1.º/3/2001, foi firmada e registrada convenção coletiva de trabalho entre as respectivas categorias 

profissional e econômica, observados como base territorial os municípios de São Paulo, Guarulhos e 

Campinas, no estado de São Paulo. Nessa convenção, ficou prevista a concessão de adicional de 

insalubridade, em grau máximo, a todos os obreiros que laborassem, de forma habitual, na 

manutenção de câmaras frias. Esse adicional passou a ser pago a Pedro, a contar da vigência da 

referida convenção coletiva de trabalho. 

 

Quanto ao licenciamento de empregados para freqüência a cursos de aperfeiçoamento profissional, 

ficou estabelecido que, concedida essa licença, o descumprimento, pelo empregado, do prazo mínimo 
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de permanência no emprego fixado pelo empregador obrigaria o obreiro a restituir 30% dos valores 

recebidos no período de afastamento remunerado. 

 

Ainda nessa convenção coletiva de trabalho, foi ajustado que, a partir de 1.º/9/2001, passaria a ser 

paga participação nos resultados empresariais, em periodicidade trimestral e no montante de R$ 

100,00 para cada obreiro que houvesse trabalhado por todo o trimestre anterior. 

 

Em outra cláusula coletiva, ficou ainda acordado que os obreiros abrangidos por tal convenção 

coletiva fariam jus ao fornecimento, por seus empregadores, de livros e material didático necessários 

ao uso do laborista em cursos de ensino regular nos níveis fundamental ou médio. 

 

Considerando a situação hipotética descrita ao lado, julgue o item a seguir. 

 

Ao final do ano 2000, não tendo havido interrupção na prestação de serviços, Pedro fez jus ao 13.º 

salário proporcional de seis doze avos. Já ao final do ano de 2001, não tendo havido rescisão 

contratual, Pedro fez jus ao 13.º integral, cuja base de cálculo deveria ter incluído a participação nos 

resultados acordada coletivamente. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 53: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Salário Utilidade ou Salário in natura 

Pedro prestou serviços, na condição de técnico em refrigeração, ao Restaurante Melhor Sabor Ltda., 

localizado na cidade de Guarulhos. Atuava em reparos preventivos e corretivos da câmara fria 

utilizada no estabelecimento. Iniciou suas atividades em 1.º/3/2000 e executava, habitualmente, seis 

horas de trabalho a cada dia de serviço, laborando entre dois ou três dias semanais. Se não lhe fosse 

possível, por motivos pessoais, comparecer ao serviço, poderia fazer-se substituir por terceiro, sem 

prévia comunicação à direção do restaurante. Não teve sua CTPS anotada, e seus ganhos foram 

estipulados no importe de R$ 30,00 por dia de serviços executados. Em 30/6/2000, o Restaurante 

Melhor Sabor Ltda. foi adquirido pelo Grupo Paulista de Refeições S.A. 
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No dia imediatamente seguinte ao dessa aquisição, a CTPS de Pedro foi anotada pela Empresa Paulista 

de Serviços Gerais e Manutenções S.A. − pertencente ao Grupo Paulista de Refeições S.A. −, passando 

ele a trabalhar, no referido restaurante e na mesma atividade, quarenta horas semanais, distribuídas 

em seis dias na semana, mediante salários mensais fixos de R$ 400,00. 

 

Em 20/9/2000, foi editado, pelo Grupo Paulista de Refeições S.A., regulamento interno que previa a 

concessão de licença para aperfeiçoamento de seus empregados, sem prejuízo de remuneração, pelo 

período de até um ano. Ficou, porém, estabelecido que os que dela se beneficiassem deveriam 

permanecer nos quadros desse grupo empresarial por período igual ao da licença concedida, sob pena 

de serem obrigados a indenizar ao empregador o montante de 25% dos ganhos percebidos no curso do 

licenciamento. 

 

Em 1.º/3/2001, foi firmada e registrada convenção coletiva de trabalho entre as respectivas categorias 

profissional e econômica, observados como base territorial os municípios de São Paulo, Guarulhos e 

Campinas, no estado de São Paulo. Nessa convenção, ficou prevista a concessão de adicional de 

insalubridade, em grau máximo, a todos os obreiros que laborassem, de forma habitual, na 

manutenção de câmaras frias. Esse adicional passou a ser pago a Pedro, a contar da vigência da 

referida convenção coletiva de trabalho. 

 

Quanto ao licenciamento de empregados para freqüência a cursos de aperfeiçoamento profissional, 

ficou estabelecido que, concedida essa licença, o descumprimento, pelo empregado, do prazo mínimo 

de permanência no emprego fixado pelo empregador obrigaria o obreiro a restituir 30% dos valores 

recebidos no período de afastamento remunerado. 

 

Ainda nessa convenção coletiva de trabalho, foi ajustado que, a partir de 1.º/9/2001, passaria a ser 

paga participação nos resultados empresariais, em periodicidade trimestral e no montante de R$ 

100,00 para cada obreiro que houvesse trabalhado por todo o trimestre anterior. 

 

Em outra cláusula coletiva, ficou ainda acordado que os obreiros abrangidos por tal convenção 

coletiva fariam jus ao fornecimento, por seus empregadores, de livros e material didático necessários 

ao uso do laborista em cursos de ensino regular nos níveis fundamental ou médio. 
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Considerando a situação hipotética descrita ao lado, julgue o item a seguir. 

 

O fornecimento de livros e materiais didáticos não possui natureza salarial. Logo, ainda que esse 

material seja fornecido a Pedro de modo habitual, o valor médio desses livros e materiais não integrará 

a base de cálculo de horas extras que lhe forem devidas. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 54: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Salário Utilidade ou Salário in natura 

Julgue os itens a seguir quanto ao contrato individual do trabalho, ao salário e à remuneração. 

 

I O vale para refeição, fornecido por força do contrato de trabalho, tem caráter salarial, integrando a 

remuneração do empregado, para todos os efeitos legais. 

 

II A habitação, a energia elétrica e o 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. 

 

III Os percentuais fixados em lei relativos ao salário in natura referem-se apenas às hipóteses em que o 

empregado percebe salário mínimo, apurando-se, nas demais, o real valor da utilidade. 

 

IV Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida, inferior à previsão constitucional de 

oito horas diárias ou quarenta e quatro semanais, é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário 

mínimo proporcional ao tempo trabalhado. 

 

V Devida à sua nocividade à saúde, o cigarro não é considerado salário utilidade. 

 

A quantidade de itens certos é igual a 
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 a) 1. 

 b) 2. 

 c) 3. 

 d) 4. 

 e) 5. 

 

 

 

Questão 55: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Salário Utilidade ou Salário in natura 

A respeito de salário e remuneração, julgue o item seguinte. 

 

Para configurar o pagamento em salário in natura como parte integrante do salário, as utilidades 

devem ser fornecidas com habitualidade e gratuidade. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 56: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto: Salário Utilidade ou Salário in natura 

A respeito do direito do trabalho, julgue o item a seguir. 

  

A totalidade do salário pode ser paga em utilidades, que são prestações in natura que a empresa 

fornece habitualmente aos empregados por força do contrato de trabalho. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 57: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Gorjetas, Comissões e Demais Componentes 
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Fábio, técnico em metalurgia e empregado da Auto Mecânica Dois Irmãos Indústria e Comércio Ltda., 

estando lotado em unidade localizada no município de Cubatão − SP, foi transferido em 20/12/1991 

para a unidade de retificação de peças localizada no município de Campinas − SP, por determinação da 

empregadora. Essa transferência destinou-se ao preenchimento em definitivo, por Fábio, do cargo de 

gerente-geral do departamento de retificação de peças. Desde sua admissão, já constava de seu 

contrato de trabalho, firmado por escrito, cláusula específica autorizadora de transferências por 

determinação da empregadora. 

 

Desde o início do exercício dessa função de confiança, Fábio passou a receber gratificação 

correspondente a 35% de seu salário-base mensal. Essa gratificação teve seu percentual reduzido para 

30% em 1.º/6/1994, em virtude de acordo coletivo de trabalho firmado entre a empregadora e o 

sindicato obreiro representante da categoria profissional de Fábio no município de Campinas − SP. 

 

Em 15/2/2002, teve início um movimento paredista organizado pela categoria profissional de Fábio, 

tendo sido observadas as exigências da Lei n.º 7.783/1989. Tal movimento contou com sua adesão e 

participação pacífica. A paralisação encerrou-se em 5/3/2002 e Fábio foi destituído de sua função 

gratificada em 12/3/2002, retornando a seu cargo básico de técnico em metalurgia. Em 30/4/2002, a 

empresa comunicou a Fábio sua intenção de rescindir o contrato de trabalho. Após o cumprimento de 

aviso prévio, Fábio retornou ao município de Cubatão − SP. 

 

Em face da situação hipotética apresentada, julgue o item seguinte. 

 

A redução do percentual da gratificação de função paga a Fábio foi lícita, uma vez que encontrava 

respaldo em norma constante de acordo coletivo de trabalho. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 58: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Gorjetas, Comissões e Demais Componentes 
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Fábio, técnico em metalurgia e empregado da Auto Mecânica Dois Irmãos Indústria e Comércio Ltda., 

estando lotado em unidade localizada no município de Cubatão − SP, foi transferido em 20/12/1991 

para a unidade de retificação de peças localizada no município de Campinas − SP, por determinação da 

empregadora. Essa transferência destinou-se ao preenchimento em definitivo, por Fábio, do cargo de 

gerente-geral do departamento de retificação de peças. Desde sua admissão, já constava de seu 

contrato de trabalho, firmado por escrito, cláusula específica autorizadora de transferências por 

determinação da empregadora. 

 

Desde o início do exercício dessa função de confiança, Fábio passou a receber gratificação 

correspondente a 35% de seu salário-base mensal. Essa gratificação teve seu percentual reduzido para 

30% em 1.º/6/1994, em virtude de acordo coletivo de trabalho firmado entre a empregadora e o 

sindicato obreiro representante da categoria profissional de Fábio no município de Campinas − SP. 

 

Em 15/2/2002, teve início um movimento paredista organizado pela categoria profissional de Fábio, 

tendo sido observadas as exigências da Lei n.º 7.783/1989. Tal movimento contou com sua adesão e 

participação pacífica. A paralisação encerrou-se em 5/3/2002 e Fábio foi destituído de sua função 

gratificada em 12/3/2002, retornando a seu cargo básico de técnico em metalurgia. Em 30/4/2002, a 

empresa comunicou a Fábio sua intenção de rescindir o contrato de trabalho. Após o cumprimento de 

aviso prévio, Fábio retornou ao município de Cubatão − SP. 

 

Em face da situação hipotética apresentada, julgue o item seguinte. 

Considerando-se o tempo durante o qual Fábio ocupou o cargo de confiança, a gratificação 

correspondente ao seu exercício incorporou-se a seus salários. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 59: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto: Gorjetas, Comissões e Demais Componentes 

Quanto à disciplina jurídica do conteúdo do contrato de trabalho e de suas condições de exercício, 

julgue o item que se segue. 
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Se um garçom percebe de seu empregador salários fixos e ainda aufere gorjetas espontaneamente 

pagas pelos clientes por ele atendidos, então tais gorjetas não repercutem em repousos remunerados. 

Se, porém, essas gorjetas fossem cobradas compulsoriamente junto aos clientes, seria devida sua 

repercussão em repousos remunerados. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 60: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Gorjetas, Comissões e Demais Componentes 

A respeito de salário e remuneração, julgue o seguinte item. 

 

A parcela paga ao bancário sob a denominação de quebra de caixa possui natureza indenizatória, pelo 

que não integra o salário do prestador dos serviços. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 61: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto: Gorjetas, Comissões e Demais Componentes 

A respeito do direito do trabalho, julgue o item a seguir. 

  

A ajuda de custo paga ao empregado para a cobertura de despesas na sua transferência para outra 

localidade integra o seu salário para todos os efeitos. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 62: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 
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Assunto: Equiparação Salarial 

Tendo em vista que o princípio da igualdade salarial no Brasil é garantia constitucional disciplinada 

pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), julgue o item a seguir, acerca da equiparação salarial. 

 

Para que se reconheça o quadro de carreira como excludente da equiparação, é imprescindível a sua 

homologação pelo Ministério do Trabalho e Emprego, excetuando-se as entidades de direito público 

da administração direta, autárquica e funcional, cujo quadro de carreira será aprovado por ato 

administrativo da autoridade competente. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 63: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Equiparação Salarial 

Tendo em vista que o princípio da igualdade salarial no Brasil é garantia constitucional disciplinada 

pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), julgue o item a seguir, acerca da equiparação salarial. 

 

Para efeito de equiparação de salários em caso de idêntico trabalho, conta-se o tempo de serviço na 

função desempenhada e não o tempo de emprego. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 64: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Equiparação Salarial 

Uma vez vitoriosa em processo licitatório deflagrado pelo Ministério da Fazenda, a empresa LIMP 

firmou contrato de prestação de serviços de limpeza e conservação com o mencionado órgão, em 

10/1/1998. Em 15/1/1998, Antônio foi contratado como servente, pela empresa LIMP, com 

remuneração de R$ 320,00. No dia 18/3/1999, Carlos foi contratado, também como servente pela 

empresa LIMP, com a remuneração mensal de R$ 420,00. Em 20/3/2000, a empresa CLEANER foi 
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subcontratada pela empresa LIMP para executar os serviços de limpeza e conservação em um dos 

anexos do Ministério da Fazenda, conforme permitia o contrato administrativo firmado. Em 

20/4/2000, Manoel foi contratado pela empresa CLEANER para exercer as funções de servente, 

percebendo a título de salário a importância de R$ 280,00. Em 10/1/2002, houve a rescisão do 

contrato administrativo firmado entre o Ministério da Fazenda e a empresa LIMP, sendo, logo em 

seguida, rescindido o contrato firmado entre esta e a empresa CLEANER. No dia 15/1/2002, Antônio e 

Carlos tiveram seus contratos de trabalho rescindidos sem justa causa, recebendo o pagamento das 

verbas rescisórias devidas.Manoel foi dispensado sem justa causa pela empresa CLEANER, sem, 

contudo, receber o pagamento de qualquer parcela rescisória. 

 

Com base na situação hipotética apresentada acima, julgue o item a seguir. 

 

Por força da isonomia salarial garantida pela CLT, Antônio, Carlos e Manoel, por desempenharem as 

mesmas funções, deveriam ter a mesma remuneração. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 65: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Duração do Trabalho 

Acerca do entendimento jurisprudencial do TST sobre a duração do trabalho, assinale a opção correta. 

 a)  A mera incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada do empregado e os 

do transporte público regular é circunstância que não gera direito às horas in itinere. 

 b)  A compensação de jornada de trabalho somente é válida se ajustada por acordo coletivo ou 

convenção coletiva de trabalho, sendo vedado acordo individual escrito para tal fim. 

 c)  As horas extras habituais incorporam-se à remuneração do empregado para fins de gratificação 

natalina e repouso semanal remunerado. 

 d)  No regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de vinte e 

quatro horas, com prejuízo do intervalo mínimo de onze horas consecutivas para descanso entre 

jornadas, não são remuneradas como extraordinárias. 
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 e)  A concessão, pelo empregador, de intervalos na jornada de trabalho não previstos em lei não 

representa tempo à disposição da empresa e, consequentemente, não deve ser considerada serviço 

extraordinário. 

 

 

 

Questão 66: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto: Duração do Trabalho 

Julgue o próximo item, a respeito do direito do trabalho. 

  

Empregadores que possuam mais de dez empregados arcam com o ônus da prova da jornada de 

trabalho, mediante a apresentação dos controles de frequência. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 67: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Jornada de Trabalho 

Fábio, técnico em metalurgia e empregado da Auto Mecânica Dois Irmãos Indústria e Comércio Ltda., 

estando lotado em unidade localizada no município de Cubatão − SP, foi transferido em 20/12/1991 

para a unidade de retificação de peças localizada no município de Campinas − SP, por determinação da 

empregadora. Essa transferência destinou-se ao preenchimento em definitivo, por Fábio, do cargo de 

gerente-geral do departamento de retificação de peças. Desde sua admissão, já constava de seu 

contrato de trabalho, firmado por escrito, cláusula específica autorizadora de transferências por 

determinação da empregadora. 

 

Desde o início do exercício dessa função de confiança, Fábio passou a receber gratificação 

correspondente a 35% de seu salário-base mensal. Essa gratificação teve seu percentual reduzido para 

30% em 1.º/6/1994, em virtude de acordo coletivo de trabalho firmado entre a empregadora e o 

sindicato obreiro representante da categoria profissional de Fábio no município de Campinas − SP. 
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Em 15/2/2002, teve início um movimento paredista organizado pela categoria profissional de Fábio, 

tendo sido observadas as exigências da Lei n.º 7.783/1989. Tal movimento contou com sua adesão e 

participação pacífica. A paralisação encerrou-se em 5/3/2002 e Fábio foi destituído de sua função 

gratificada em 12/3/2002, retornando a seu cargo básico de técnico em metalurgia. Em 30/4/2002, a 

empresa comunicou a Fábio sua intenção de rescindir o contrato de trabalho. Após o cumprimento de 

aviso prévio, Fábio retornou ao município de Cubatão − SP. 

 

Em face da situação hipotética apresentada, julgue o item seguinte. 

Conforme a redação do art. 62, II, da CLT, dada pela Lei 8.966/1994, Fábio não estava excluído de 

limitação em sua jornada legal de trabalho, mesmo considerada a função gerencial que exercia. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 68: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Jornada de Trabalho 

Marcelo foi admitido como empregado da empresa Lojão dos Tecidos Ltda. em 20/10/1996, sujeito a 

carga diária de oito horas (observado intervalo intrajornada de uma hora) em cinco dias na semana, 

acrescida de 4 horas (sem intervalo intrajornada) no sexto dia da semana. Recebia salários fixos e 

quinzenais de R$ 950,00 e foi lotado na única loja da empresa, localizada no município do Rio de 

Janeiro − RJ. 

 

Em 14/5/1998, inscreveu-se como concorrente a cargo de direção sindical, expedindo o sindicato 

comunicação dessa candidatura à empresa. Em 20/6/1998, foi eleito para o cargo de primeiro-

secretário de seu sindicato obreiro, cuja base territorial abrangia os municípios do Rio de Janeiro e de 

Niterói. O mandato eletivo era de dois anos, e sua eleição foi noticiada formalmente à empregadora 

pelo sindicato obreiro. 

 

Durante o período de exercício desse mandato sindical, Marcelo não foi licenciado de suas funções. 

Passou a cumprir carga laboral de dez horas diárias, por quatro dias na semana (já deduzido o intervalo 

intrajornada de uma hora diária), acrescida de outras quatro horas (sem intervalo intrajornada) no 
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quinto dia de cada semana, mediante acordo individual tácito de compensação de jornada. 

 

Em 15/4/2000, Marcelo sofreu rescisão contratual por iniciativa da empregadora, sob o fundamento 

de que auditoria interna, concluída pela empresa em novembro de 1999, teria verificado que Marcelo 

deixara de repassar aos cofres da empresa valores havidos de clientes inadimplentes, cuja cobrança 

lhe havia sido confiada. 

 

Com base nessa situação hipotética, julgue o item que se segue. 

 

Se a forma em que foi acordada a compensação de jornada fosse ilícita, o empregado faria jus ao 

pagamento apenas do adicional de horas extras sobre a nona e a décima horas trabalhadas em cada 

dia. Contudo, não existindo norma coletiva que vedasse a compensação de jornada por meio de acordo 

individual, essa compensação foi licitamente ajustada entre Marcelo e sua empregadora, ainda que de 

forma tácita. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 69: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto: Jornada de Trabalho 

Quanto à disciplina jurídica do conteúdo do contrato de trabalho e de suas condições de exercício, 

julgue o item que se segue. 

 

Se determinado empregado urbano inicia seu labor às 20 h de um dia e o finda às 6 h do dia seguinte, 

com uma hora de intervalo intrajornada, então, considerado o cômputo especial das horas noturnas, 

esse trabalhador executa, a cada jornada, 9 h, 59 min e 30 s. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 70: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 
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Assunto: Jornada de Trabalho 

Marcelino foi contratado pelo Banco Bravo S.A. em 20/1/2000 para exercer as funções de caixa, 

trabalhando de segunda a sexta-feira, das 10 h às 16 h, com a remuneração de R$ 1.200,00. No dia 

10/4/2000, Marcelino passou a exercer as funções de caixa sênior, laborando das 8 h às 16 h, de 

segunda a sexta-feira e recebendo uma gratificação de R$ 400,00 pelo exercício daquela função. No 

dia 11/8/2000, Marcelino foi promovido para caixa executivo, laborando na mesma jornada, 

recebendo, contudo, uma gratificação de R$ 500,00 pelo exercício da função. A partir do dia 

20/1/2001, além de exercer as funções de caixa executivo, Marcelino passou a vender papéis e valores 

mobiliários da empresa Bravo Investimentos S.A., pertencente ao mesmo grupo econômico de seu 

empregador, durante a jornada de trabalho e no local de trabalho, tendo sido autorizado por seus 

superiores. Pela venda desses papéis, recebia pagamento de R$ 300,00 por mês. Em 18/6/2001, 

Marcelino foi promovido a gerente da agência, trabalhando de segunda a quarta-feira, das 8 h às 16 h, 

e nas quintas e sextas-feiras, das 8 h às 18 h, contudo, passou a receber uma gratificação de R$ 450,00. 

Por fim, em 16/7/2003, foi promovido a gerente-geral da agência, laborando de segunda a sexta-feira, 

das 8 h às 18 h, recebendo a título de salário a importância total de R$ 3.500,00. 

 

Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte. 

 

O sábado do bancário é considerado dia de repouso, devendo, portanto, repercutir no pagamento de 

horas extras habituais em sua  remuneração. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 71: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Jornada de Trabalho 

Assinale a opção correta quanto ao pagamento de horas extras. 

 a) O empregado sujeito a controle de horário e remunerado à base de comissões tem direito ao 

pagamento em dobro pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor-hora das comissões 

recebidas no mês, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas. 
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 b) A gratificação semestral repercute no cálculo das horas extras, das férias e do aviso prévio, 

ainda que indenizados. Repercute também, pelo seu duodécimo, na indenização por antiguidade e na 

gratificação natalina. 

 c) A contribuição para o FGTS incidente sobre a remuneração mensal devida ao empregado não 

alcança horas extras e adicionais eventuais. 

 d) A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de jornada. 

Nessa hipótese, as horas que ultrapassarem o regime semanal normal, assim como aquelas destinadas 

à compensação, deverão ser pagas como horas extraordinárias. 

 e) O acordo individual para compensação de horas é válido, salvo se houver norma coletiva em 

sentido contrário. 

 

 

 

Questão 72: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Jornada de Trabalho 

Com referência ao direito de greve, à jornada de trabalho e ao período de descanso, julgue o item que 

se segue. 

 

As horas de sobreaviso dos eletricitários são remuneradas em um terço sobre a totalidade das 

parcelas de natureza salarial, segundo entende o TST. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 73: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Jornada de Trabalho 

Julgue o próximo item, relativo aos direitos trabalhistas. 

  

A jornada máxima de seis horas diárias de trabalho, estabelecida por norma constitucional para o 

regime de revezamento ininterrupto de turnos, pode, por meio de convenção ou acordo coletivo, ser 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

majorada para oito horas diárias, devendo-se a sétima e a oitava horas serem pagas como horas 

extraordinárias. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 74: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto: Jornada de Trabalho 

A respeito do direito do trabalho, julgue o item a seguir. 

  

O acordo individual pactuado entre um empregado e o empregador com o objetivo de compensação 

de horas não possui qualquer validade. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 75: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto: Jornada de Trabalho 

A respeito do direito do trabalho, julgue o item a seguir. 

  

Os empregados de empresas distribuidoras e corretoras de títulos e valores mobiliários têm direito à 

jornada de trabalho especial dos bancários. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 76: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto: Jornada de Trabalho 

Julgue o próximo item, a respeito do direito do trabalho. 
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Quando o empregador cobra importância pelo transporte fornecido pela empresa, para local de difícil 

acesso, afasta do empregado o direito à percepção do pagamento das horas in itinere. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 77: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Jornada de Trabalho 

Considerando a jurisprudência pacificada do TST, assinale a opção correta. 

 a)  Não devem ser descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de 

horário do registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez 

minutos diários; ultrapassado esse limite, será considerada como extra a totalidade do tempo que 

exceder a jornada normal. 

 b)  No caso de cumprimento integral da jornada noturna, com prorrogação até o período diurno, o 

adicional noturno não será devido quanto às horas prorrogadas. 

 c)  A compensação de jornada de trabalho se dá por meio do chamado banco de horas e deve ser 

ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva, sob pena de nulidade. 

 d)  Por se tratar de um instituto próprio e com regras específicas, as horas in itinere são 

computáveis na jornada de trabalho, sendo o tempo que extrapola a jornada legal pago com adicional 

de 25% mensal estabelecido, e não com o adicional de horas extras previsto na CF. 

 e)  O repouso semanal remunerado concedido após o sétimo dia consecutivo de trabalho deve ser 

pago com o adicional de 50% constitucional. 

 

 

 

Questão 78: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Intervalos (trabalho) 

Com respeito à duração do trabalho, julgue os itens subseqüentes. 
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I É válida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho que contemple a supressão ou redução 

do intervalo intrajornada. 

 

II A não-concessão total ou parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, 

implica o pagamento total do período correspondente, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o 

valor da remuneração da hora normal de trabalho. 

 

III No regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas, com 

prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre jornadas, devem ser 

remuneradas como extraordinárias, inclusive com o respectivo adicional. 

 

IV Estabelecida jornada superior a seis horas e limitada a 8 horas, por meio de regular negociação 

coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento têm direito ao pagamento 

da 7.ª e 8.ª horas como extras. 

 

V A interrupção do trabalho destinada a repouso e alimentação, dentro de cada turno, ou o intervalo 

para repouso semanal, não descaracteriza o turno de revezamento com jornada de 6 horas previsto no 

art. 7.º, XIV, da CF. 

 

Estão certos apenas os itens 

 a) I, II e IV. 

 b) I, II e V. 

 c) I, III e IV. 

 d) II, III e V. 

 e) III, IV e V. 

 

 

 

Questão 79: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Intervalos (trabalho) 
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Acerca dos intervalos interjornadas e das alterações no contrato de trabalho, julgue o item a seguir. 

 

Quando o empregador não respeitar o intervalo mínimo de descanso interjornadas, deverá pagar as 

horas subtraídas do trabalhador como horas extras. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 80: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Intervalos (trabalho) 

Acerca do trabalho extraordinário, dos intervalos interjornadas e das alterações no contrato de 

trabalho, julgue o item a seguir. 

 

Computa-se como jornada extraordinária qualquer variação de horário constante do registro de 

ponto, de modo que o empregador deve pagar ao empregado tudo o que exceda sua jornada normal de 

trabalho. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 81: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Repouso Semanal Remunerado 

Marcelo foi admitido como empregado da empresa Lojão dos Tecidos Ltda. em 20/10/1996, sujeito a 

carga diária de oito horas (observado intervalo intrajornada de uma hora) em cinco dias na semana, 

acrescida de 4 horas (sem intervalo intrajornada) no sexto dia da semana. Recebia salários fixos e 

quinzenais de R$ 950,00 e foi lotado na única loja da empresa, localizada no município do Rio de 

Janeiro − RJ. 

 

Em 14/5/1998, inscreveu-se como concorrente a cargo de direção sindical, expedindo o sindicato 

comunicação dessa candidatura à empresa. Em 20/6/1998, foi eleito para o cargo de primeiro-
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secretário de seu sindicato obreiro, cuja base territorial abrangia os municípios do Rio de Janeiro e de 

Niterói. O mandato eletivo era de dois anos, e sua eleição foi noticiada formalmente à empregadora 

pelo sindicato obreiro. 

 

Durante o período de exercício desse mandato sindical, Marcelo não foi licenciado de suas funções. 

Passou a cumprir carga laboral de dez horas diárias, por quatro dias na semana (já deduzido o intervalo 

intrajornada de uma hora diária), acrescida de outras quatro horas (sem intervalo intrajornada) no 

quinto dia de cada semana, mediante acordo individual tácito de compensação de jornada. 

 

Em 15/4/2000, Marcelo sofreu rescisão contratual por iniciativa da empregadora, sob o fundamento 

de que auditoria interna, concluída pela empresa em novembro de 1999, teria verificado que Marcelo 

deixara de repassar aos cofres da empresa valores havidos de clientes inadimplentes, cuja cobrança 

lhe havia sido confiada. 

 

Com base nessa situação hipotética, julgue o item que se segue. 

 

Dada a forma de cálculo dos salários do empregado, não era necessário que o repouso semanal 

remunerado incidente sobre esses salários fosse pago em rubrica específica. Quanto à estabilidade 

decorrente do mandato sindical, ela não subsistiria na hipótese de a empresa cessar suas atividades no 

estado do Rio de Janeiro. De toda sorte, a ausência de imediatidade impediria o acolhimento da falta 

grave invocada para a demissão. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 82: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Repouso Semanal Remunerado 

Julgue os itens a seguir. 

 

I Quando o intervalo para repouso e alimentação, previsto na CLT, não for concedido pelo 
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empregador, este ficará obrigado a remunerar o período correspondente com o dobro da 

remuneração da hora normal de trabalho. 

 

II Segundo o atual entendimento do TST, o salário-família é devido aos trabalhadores rurais somente 

após a vigência da Lei n.º 8.213/1991. 

 

III Exaurido o período de estabilidade, são devidos ao empregado os salários do período compreendido 

entre a data da despedida e o final do período de estabilidade, sendo-lhe assegurada a reintegração no 

emprego. 

 

IV A remuneração do repouso semanal para o empregado em domicílio corresponde ao equivalente ao 

quociente da divisão por 6 da importância total da sua produção na semana. 

 

V Consideram-se já remunerados os dias de repouso semanal do empregado mensalista ou 

quinzenalista cujo cálculo de salário mensal ou quinzenal ou cujos descontos por falta sejam efetuados 

na base do número de dias do mês ou de 30 e 15 diárias, respectivamente. 

 

A quantidade de itens certos é igual a 

 a) 1. 

 b) 2. 

 c) 3. 

 d) 4. 

 e) 5. 

 

 

 

Questão 83: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto: Férias (trabalho) 

Quanto à disciplina jurídica do conteúdo do contrato de trabalho e de suas condições de exercício, 

julgue o item que se segue. 
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Um empregado admitido em 18/10/1998 e que tenha gozado suas primeiras férias de 10/10/2000 a 

9/11/2000 deverá receber em dobro os dias gozados de 19/10/2000 a 9/11/2000. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 84: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Férias (trabalho) 

No que se refere às estabilidades provisórias, julgue o item que se segue à luz do entendimento 

sumulado pelo Tribunal Superior do Trabalho. 

 

A indenização pelo não deferimento das férias no tempo oportuno deverá ser calculada com base na 

remuneração devida ao empregado na época em que este completou seu período aquisitivo. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 85: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Férias (trabalho) 

Com base na CLT, julgue o próximo item. 

 

No curso do período aquisitivo das férias, o empregado que tiver percebido do órgão previdenciário 

prestações de acidente de trabalho ou auxílio-doença por sete meses, ainda que descontínuos, não 

terá direito a férias. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 86: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Férias (trabalho) 
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Com base na CLT, julgue o próximo item. 

 

O empregado contratado na modalidade do regime de tempo parcial que trabalhe dezenove horas por 

semana terá direito a dezesseis dias de férias. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 87: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Férias (trabalho) 

Assinale a opção correta, a respeito de férias, contrato individual de trabalho e trabalho noturno. 

 a) A indenização pelo não-deferimento das férias no tempo oportuno será calculada com base na 

remuneração devida ao empregado na época da reclamação ou, se for o caso, na da extinção do 

contrato. 

 b) Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho (art. 484 da CLT), o 

empregado tem direito a 50% do valor do aviso prévio e do décimo terceiro salário, não lhe sendo 

devidas férias proporcionais. 

 c) As faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho são consideradas para os efeitos de 

duração de férias e cálculo da gratificação natalina. 

 d) A transferência para o período diurno de trabalho não implica a perda do direito ao adicional 

noturno. 

 e) Após cada período de 12 meses de vigência de contrato de trabalho, o empregado terá direito a 

férias de 12 dias consecutivos, quando houver tido de 15 a 23 faltas. 

 

 

 

Questão 88: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Férias (trabalho) 

Acerca das férias, assinale a opção correta. 
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 a)  A indenização pelo não deferimento das férias no tempo oportuno deve ser calculada com base 

no salário-base devido ao empregado na época da reclamação, ou, se for o caso, na época da extinção 

do contrato. 

 b)  O abono de férias, instituto que equivale ao terço constitucional de férias, é direito 

irrenunciável pelo empregado e independe de concordância do empregador. 

 c)  Por serem do empregador os riscos do empreendimento, ocorrendo rescisão do contrato de 

trabalho por falência do empregador, são devidas ao empregado férias proporcionais, ainda que tenha 

trabalhado na empresa menos de um ano. 

 d)  As faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho não são consideradas para efeito de 

duração de férias; para o cálculo da gratificação natalina, sim. 

 e)  O empregado perde o direito a férias caso goze de licença não remunerada por período de até 

trinta dias. 

 

 

 

Questão 89: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Férias (trabalho) 

No que se refere à remuneração do empregado, julgue o item a seguir. 

 

As férias do empregado devem ser remuneradas em dobro caso sua concessão ultrapasse o período de 

doze meses subsequentes ao do período aquisitivo. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 90: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto: Férias (trabalho) 

A respeito do direito do trabalho, julgue o item a seguir. 

  

Inadmite-se o fracionamento das férias aos menores de 18 anos e aos maiores de 50 anos de idade. 
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 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 91: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto: Férias (trabalho) 

A respeito do direito do trabalho, julgue o item a seguir. 

  

A conversão de um terço do período de férias em dinheiro depende da concordância expressa do 

empregador. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 92: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto: Férias (trabalho) 

Julgue o próximo item, a respeito do direito do trabalho. 

  

O empregado pode vender o período integral de férias e receber o valor correspondente. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 93: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto: Férias (trabalho) 

Julgue o próximo item, a respeito do direito do trabalho. 

  

O empregado não pode prestar serviços com registro na carteira de trabalho a outro empregador 

durante o período de gozo das férias. 
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 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 94: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Extinção do Contrato de Trabalho 

Com relação ao Direito do Trabalho, julgue o item a seguir. 

 

É de responsabilidade do empregador o pagamento da indenização devida em face de paralisação 

temporária ou definitiva do trabalho motivada diretamente pela promulgação de lei que impossibilite 

a continuação da atividade. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 95: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Extinção do Contrato de Trabalho 

No que se refere à alteração ou à extinção do contrato de emprego, assinale a opção correta. 

 a)  O adicional de transferência é devido na transferência provisória e na definitiva, sendo 

equivalente a, no mínimo, 25% dos salários que o empregado percebia na localidade de origem. 

 b)  Em caso de extinção do estabelecimento, é lícita a transferência do empregado, dado o 

princípio da continuidade da relação de emprego. 

 c)  As despesas resultantes da transferência que acarretem mudança de domicílio correm por 

conta do empregado. 

 d)  É lícita a rescisão por justa causa do contrato individual de trabalho ante a negativa do 

empregado à efetivação de qualquer alteração no contrato de trabalho proposta de forma unilateral 

pelo empregador. 

 e)  Constitui alteração unilateral ilícita a determinação do empregador para que o empregado 

deixe função de confiança e reverta a cargo efetivo anteriormente ocupado. 
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Questão 96: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Formas de Ruptura do Contrato de Trabalho 

Julgue o próximo item, relativo aos direitos trabalhistas. 

 

A suspensão que ultrapassar o prazo de trinta dias consecutivos é considerada rescisão injusta do 

contrato de trabalho por culpa do empregador, portanto são devidas, ao empregado, as verbas 

rescisórias normais. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 97: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto: Justa Causa 

Pedro, empregado contratado por prazo indeterminado, foi pré-avisado de sua dispensa em 2/5/2001. 

Em 16/5/2001, foi registrada sua candidatura a cargo eletivo sindical, para a função de diretor de 

assuntos legislativos. Todavia, em 18/5/2001, esse empregado se envolveu em incidente, no ambiente 

de trabalho, e agrediu fisicamente seu superior imediato, o que levou o empregador a cancelar o aviso 

prévio em curso e a proceder à demissão motivada do empregado. 

 

A partir dessa situação hipotética, julgue o seguinte item. 

 

Se o incidente houvesse ocorrido fora do ambiente de trabalho, e Pedro houvesse se limitado a 

ofender verbalmente a honra de seu superior, ainda assim a sua dispensa seria juridicamente 

motivada. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 98: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 
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Assunto: Justa Causa 

Acerca das alterações e modalidades de interrupção do contrato de trabalho, do aviso prévio e do 

inquérito para apuração de falta grave, julgue o próximo item. 

A jurisprudência considera ser prescricional o prazo de 30 dias para a instauração de inquérito judicial 

para apuração de falta grave de empregado estável, prazo este que se conta a partir da suspensão do 

trabalhador. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 99: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto: Justa Causa 

A respeito do direito do trabalho, julgue o item a seguir. 

  

Considere que, em determinada empresa, um empregado tenha agredido fisicamente um colega de 

trabalho, no horário normal de expediente. Nessa situação, para que o empregador possa aplicar a 

justa causa, deve providenciar a ocorrência policial do fato na delegacia de polícia competente. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 100: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto: Justa Causa 

A respeito do direito do trabalho, julgue o item a seguir. 

  

A improbidade é motivo para a demissão do empregado por justa causa. Constitui improbidade o ato 

lesivo contra o patrimônio da empresa, ou de terceiro, relacionado ou não com o trabalho. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 101: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto: Aviso Prévio 

Pedro, empregado contratado por prazo indeterminado, foi pré-avisado de sua dispensa em 2/5/2001. 

Em 16/5/2001, foi registrada sua candidatura a cargo eletivo sindical, para a função de diretor de 

assuntos legislativos. Todavia, em 18/5/2001, esse empregado se envolveu em incidente, no ambiente 

de trabalho, e agrediu fisicamente seu superior imediato, o que levou o empregador a cancelar o aviso 

prévio em curso e a proceder à demissão motivada do empregado. 

 

A partir dessa situação hipotética, julgue o seguinte item. 

 

O registro de candidatura de Pedro para cargo eletivo sindical o tornou estável, razão por que sua 

demissão somente poderia ocorrer por justo motivo. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 102: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Aviso Prévio 

Acerca das alterações e modalidades de interrupção do contrato de trabalho, do aviso prévio e do 

inquérito para apuração de falta grave, julgue o próximo item. 

 

Durante o aviso prévio, se a rescisão do contrato de trabalho tiver sido promovida pelo empregador, 

será assegurada ao empregado a redução de duas horas diárias em sua jornada de trabalho, sem 

prejuízo ao recebimento do salário integral. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 103: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 
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Assunto: Aviso Prévio 

No que concerne à relação de emprego, julgue o próximo item. 

 

Em caso de aviso prévio trabalhado, a jornada de trabalho do empregado deve ser reduzida em duas 

horas diárias ou o empregador deve liberar o empregado do trabalho por sete dias seguidos. No 

entanto, é cabível a negociação entre as partes para substituição do período de jornada reduzida pelo 

pagamento das horas correspondentes. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 104: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Garantias Provisórias de Emprego 

Julgue o item que se segue, relativo a estabilidade e garantias provisórias de emprego. 

 

Segundo o Tribunal Superior do Trabalho (TST), o empregado de categoria diferenciada eleito 

dirigente sindical só gozará de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria 

profissional do sindicato para o qual tiver sido eleito dirigente. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 105: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Garantias Provisórias de Emprego 

Julgue o item que se segue, relativo a estabilidade e garantias provisórias de emprego. 

 

É vedada a dispensa dos membros de comissão de conciliação prévia até um ano após o final do 

mandato, salvo se cometerem falta, nos termos da lei. 

 Certo 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 Errado 

 

 

 

Questão 106: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Garantias Provisórias de Emprego 

No que se refere às estabilidades provisórias, julgue o item que se segue à luz do entendimento 

sumulado pelo Tribunal Superior do Trabalho. 

 

O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical lhe assegura a estabilidade, 

ainda que tal registro se dê durante o período de aviso prévio. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 107: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Garantias Provisórias de Emprego 

Em relação às garantias de estabilidade provisória no emprego, assinale a opção correta. 

 a)  Conforme entendimento pacificado do TST, os membros do conselho fiscal do sindicato têm 

direito à estabilidade provisória no emprego. 

 b)  Segundo entendimento do TST, há estabilidade do dirigente sindical mesmo que o seu sindicato 

ainda não tenha registro no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

 c)  O ordenamento jurídico brasileiro prevê taxativamente diversas hipóteses de estabilidade 

provisória no emprego, não sendo possível a previsão, por convenção ou acordo coletivo de trabalho, 

de garantias no emprego não previstas em lei. 

 d)  Como a estabilidade provisória do cipeiro constitui vantagem pessoal do empregado, extinto o 

estabelecimento de seu empregador, são devidas a reintegração e a indenização do período de 

estabilidade. 
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 e)  De acordo com a CLT, é vedada a dispensa dos representantes dos empregados e dos 

empregadores membros da comissão de conciliação prévia, até um ano após o final do mandato, salvo 

se cometerem falta, nos termos da lei. 

 

 

 

Questão 108: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto: Garantias Provisórias de Emprego 

A respeito do direito do trabalho, julgue o item a seguir. 

  

Empregado eleito como suplente para cargo de direção da comissão interna de prevenção de 

acidentes (CIPA) goza da estabilidade provisória desde o registro de sua candidatura até um ano após 

o final de seu mandato. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 109: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Garantias Provisórias de Emprego 

De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Tribunal Superior do 

Trabalho (TST), assinale a opção correta a respeito da estabilidade da gestante e da licença-

maternidade. 

 a)  Se a admissão da gestante se deu mediante contrato de trabalho por prazo determinado, a 

empregada não tem direito à estabilidade provisória. 

 b)  Caso o empregador desconheça o estado gravídico da gestante, ela não terá direito à 

indenização decorrente da estabilidade após a cessação do auxílio-doença acidentário. 

 c)  A CF prevê duração de cento e oitenta dias para a licença gestante. 

 d)  Dada a garantia de emprego à gestante, ela pode ser reintegrada mesmo após dois anos da 

extinção do contrato de trabalho. 
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 e)  Passado o período de estabilidade, garantem-se à gestante os salários e demais direitos 

correspondentes ao período de estabilidade, mas não a reintegração. 

 

 

 

Questão 110: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto: FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) 

Pedro, empregado contratado por prazo indeterminado, foi pré-avisado de sua dispensa em 2/5/2001. 

Em 16/5/2001, foi registrada sua candidatura a cargo eletivo sindical, para a função de diretor de 

assuntos legislativos. Todavia, em 18/5/2001, esse empregado se envolveu em incidente, no ambiente 

de trabalho, e agrediu fisicamente seu superior imediato, o que levou o empregador a cancelar o aviso 

prévio em curso e a proceder à demissão motivada do empregado. 

 

A partir dessa situação hipotética, julgue o seguinte item. 

 

No caso em tela, ante a dispensa motivada de Pedro, este não fará jus ao levantamento de seus 

depósitos no FGTS, os quais serão, portanto, restituídos ao ex-empregador. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 111: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) 

Julgue o próximo item, relativo ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

 

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja 

declarado nulo por ele não ser aprovado em concurso público, quando mantido o direito ao salário. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 112: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) 

A respeito de um empregado optante pelo FGTS, assinale a opção correta. 

 a) O empregado que se aposenta voluntariamente tem o contrato de trabalho automaticamente 

rescindido, fazendo jus ao saldo de salários, décimo terceiro salário proporcional, férias vencidas e(ou) 

proporcionais e depósitos do FGTS, não tendo direito, no entanto, à multa de 40% sobre o FGTS. 

 b) No caso do falecimento de um trabalhador, o saldo será pago aos dependentes habilitados para 

esse fim perante a Previdência Social, segundo o critério adotado para a concessão de pensões por 

morte. Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo da conta vinculada os seus 

sucessores, previstos na lei civil e indicados em alvará judicial expedido a requerimento do 

interessado, independentemente de inventário ou arrolamento. 

 c) A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas situações de culpa 

recíproca, de força maior e de despedida sem justa causa, inclusive a indireta. Essas situações ensejam 

o depósito de percentual sobre o FGTS por parte do empregador nas proporções de 40%, em caso de 

despedida sem justa causa e 20% no caso de culpa recíproca. Não há previsão de depósito no caso de 

despedida por força maior. 

 d) Para os fins previstos na lei do FGTS, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até o 

dia 7 de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a 12% da remuneração 

paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador. 

 e) Na rescisão com base em força maior, o empregado pode sacar de sua conta vinculada os 

valores referentes a contratos anteriores. 

 

 

 

Questão 113: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) 

Acerca do FGTS, assinale a opção correta. 

 a)  A contribuição para o FGTS é devida para os empregados urbanos e rurais, exceto para os 

aprendizes, sujeitos a contrato de trabalho considerado especial. 

 b)  Na execução trabalhista, é permitido ao oficial de justiça penhorar contas vinculadas ao FGTS 

em nome do trabalhador, observada a ordem de preferência dos bens. 
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 c)  A contribuição para o FGTS incide sobre a remuneração mensal devida ao empregado, não 

repercutindo, segundo posicionamento do TST, sobre as horas extras trabalhadas. 

 d)  O empregador não é obrigado a efetuar os depósitos de FGTS durante o período em que 

perdurar a aposentadoria por invalidez de empregado que tenha sofrido acidente de trabalho. 

 e)  Durante a prestação de serviço militar obrigatório, não há recolhimento de FGTS, já que o 

contrato de trabalho fica suspenso. 

 

 

 

Questão 114: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto: FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) 

Julgue o próximo item, a respeito do direito do trabalho. 

  

Os valores mensais correspondentes ao FGTS não podem ser pagos diretamente ao empregado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 115: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Tutelas Especiais (trabalho) 

Acerca do trabalho do menor e da mulher, assinale a opção correta. 

 a)  O menor trabalhador é considerado apto para pedir demissão sem assistência de seus 

representantes legais, assim como, inclusive, para firmar recibo de quitação de indenização final, em 

decorrência de rescisão de contrato de trabalho. 

 b)  O contrato de aprendizagem consiste em contrato de trabalho especial ajustado por escrito e 

por prazo determinado, por meio do qual se contrata pessoa maior de quatorze anos de idade e menor 

de vinte e quatro anos de idade, desde que inscrita em programa de aprendizagem, sendo vedadas a 

prorrogação e a compensação de jornada, não se aplicando aos aprendizes portadores de deficiência a 

exigência de idade máxima de vinte e quatro anos. 
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 c)  Conforme entendimento consolidado da jurisprudência do TST, a empregada gestante não tem 

direito à estabilidade provisória caso tenha sido admitida mediante contrato por prazo determinado, 

dado o seu conhecimento a respeito da data do término do pacto contratual. 

 d)  É garantida à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais direitos, a 

transferência de função, quando as condições de saúde o exigirem, não lhe sendo assegurada, 

entretanto, ao término da licença maternidade, a retomada da função anteriormente exercida. 

 e)  A maioridade civil diferencia-se da maioridade trabalhista, que é atingida apenas aos vinte e um 

anos de idade, sendo considerados menores, à luz da CLT, os trabalhadores com idade entre dezesseis 

anos e vinte e um anos. 

 

 

 

Questão 116: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto: Proteção do Trabalho do Menor (trabalho infantil) 

Julgue o próximo item, a respeito do direito do trabalho. 

  

Um empregado com 17 anos de idade pode desenvolver sua jornada de trabalho no período noturno, 

desde que não exista prejuízo para suas atividades escolares. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 117: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto: Proteção do Trabalho da Mulher 

Julgue o próximo item, a respeito do direito do trabalho. 

  

Na hipótese de trabalho da mulher aos domingos, é obrigatória uma escala de revezamento quinzenal 

que favoreça o repouso dominical, garantindo à mulher pelo menos uma folga aos domingos a cada 15 

dias. 

 Certo 
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 Errado 

 

 

Questão 118: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto: Insalubridade e Periculosidade 

Quanto à disciplina jurídica do conteúdo do contrato de trabalho e de suas condições de exercício, 

julgue o item que se segue. 

 

O reconhecimento de uma condição de trabalho como perigosa requer mais que a sua constatação por 

perícia técnica. É também indispensável que a atividade seja tipificada como perigosa segundo norma 

regulamentar do Ministério do Trabalho e Emprego. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 119: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Insalubridade e Periculosidade 

Com base nas normas de segurança e medicina do trabalho, julgue o seguinte item. 

  

A partir da data de seu pagamento, os adicionais de insalubridade e de periculosidade são 

incorporados definitivamente à remuneração do empregado, visto que a percepção desses adicionais 

constitui um direito adquirido. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 120: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto: Insalubridade e Periculosidade 

A respeito do direito do trabalho, julgue o item a seguir. 
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O trabalho executado em condições insalubres, se realizado em caráter intermitente, afasta o direito 

de recebimento do adicional de insalubridade. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 121: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto: Insalubridade e Periculosidade 

Julgue o próximo item, a respeito do direito do trabalho. 

É vedada a realização de horas extras fundamentadas na celebração de acordo de prorrogação de 

horas no caso de atividades perigosas. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 122: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Grupo Econômico (Responsabilidade Trabalhista) 

Com relação ao grupo econômico, julgue o item a seguir. 

 

A doutrina considera que, na hipótese de grupo econômico, em que todas as empresas são 

solidariamente responsáveis pelo adimplemento das obrigações trabalhistas, a anotação da carteira 

de trabalho e previdência social deverá ser feita somente pelo empregador direto do trabalhador e 

não por qualquer das empresas integrantes do grupo. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 123: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Grupo Econômico (Responsabilidade Trabalhista) 
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Julgue o item abaixo, acerca de responsabilidade no âmbito do grupo econômico. 

 

Para a doutrina, a configuração de um grupo econômico não tem o condão de impor a todas as 

empresas a responsabilidade solidária quanto às obrigações trabalhistas, posto que cada uma delas 

possui personalidade jurídica própria, de modo que a responsabilidade será subsidiária, obrigando, 

primeiramente, o empregador direto e, se este não o fizer, serão as demais empresas condenadas a 

responder pelos débitos que houver. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 124: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Grupo Econômico (Responsabilidade Trabalhista) 

Assinale a opção correta de acordo com a legislação vigente e a jurisprudência do TST. 

 a)  O conceito de grupo econômico, por pressupor a existência de duas ou mais empresas, é 

incompatível com a atividade e o meio rural. 

 b)  A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, durante a mesma 

jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste 

em contrário. 

 c)  Quando uma ou mais empresas com personalidades jurídicas próprias estiverem sob a direção, 

o controle ou a administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra 

atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, subsidiariamente responsáveis a 

empresa principal e cada uma das subordinadas. 

 d)  Em qualquer caso de aquisição de empresa pertencente a grupo econômico, o sucessor sempre 

responde solidariamente por débitos trabalhistas de empresa não adquirida que pertença ao mesmo 

grupo de empresas. 

 e)  Na análise da existência de grupo econômico entre empresas, não se aplica a teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica. 
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Questão 125: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Sucessão Trabalhista 

Pedro prestou serviços, na condição de técnico em refrigeração, ao Restaurante Melhor Sabor Ltda., 

localizado na cidade de Guarulhos. Atuava em reparos preventivos e corretivos da câmara fria 

utilizada no estabelecimento. Iniciou suas atividades em 1.º/3/2000 e executava, habitualmente, seis 

horas de trabalho a cada dia de serviço, laborando entre dois ou três dias semanais. Se não lhe fosse 

possível, por motivos pessoais, comparecer ao serviço, poderia fazer-se substituir por terceiro, sem 

prévia comunicação à direção do restaurante. Não teve sua CTPS anotada, e seus ganhos foram 

estipulados no importe de R$ 30,00 por dia de serviços executados. Em 30/6/2000, o Restaurante 

Melhor Sabor Ltda. foi adquirido pelo Grupo Paulista de Refeições S.A. 

 

No dia imediatamente seguinte ao dessa aquisição, a CTPS de Pedro foi anotada pela Empresa Paulista 

de Serviços Gerais e Manutenções S.A. − pertencente ao Grupo Paulista de Refeições S.A. −, passando 

ele a trabalhar, no referido restaurante e na mesma atividade, quarenta horas semanais, distribuídas 

em seis dias na semana, mediante salários mensais fixos de R$ 400,00. 

 

Em 20/9/2000, foi editado, pelo Grupo Paulista de Refeições S.A., regulamento interno que previa a 

concessão de licença para aperfeiçoamento de seus empregados, sem prejuízo de remuneração, pelo 

período de até um ano. Ficou, porém, estabelecido que os que dela se beneficiassem deveriam 

permanecer nos quadros desse grupo empresarial por período igual ao da licença concedida, sob pena 

de serem obrigados a indenizar ao empregador o montante de 25% dos ganhos percebidos no curso do 

licenciamento. 

 

Em 1.º/3/2001, foi firmada e registrada convenção coletiva de trabalho entre as respectivas categorias 

profissional e econômica, observados como base territorial os municípios de São Paulo, Guarulhos e 

Campinas, no estado de São Paulo. Nessa convenção, ficou prevista a concessão de adicional de 

insalubridade, em grau máximo, a todos os obreiros que laborassem, de forma habitual, na 

manutenção de câmaras frias. Esse adicional passou a ser pago a Pedro, a contar da vigência da 

referida convenção coletiva de trabalho. 

 

Quanto ao licenciamento de empregados para freqüência a cursos de aperfeiçoamento profissional, 

ficou estabelecido que, concedida essa licença, o descumprimento, pelo empregado, do prazo mínimo 
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de permanência no emprego fixado pelo empregador obrigaria o obreiro a restituir 30% dos valores 

recebidos no período de afastamento remunerado. 

 

Ainda nessa convenção coletiva de trabalho, foi ajustado que, a partir de 1.º/9/2001, passaria a ser 

paga participação nos resultados empresariais, em periodicidade trimestral e no montante de R$ 

100,00 para cada obreiro que houvesse trabalhado por todo o trimestre anterior. 

 

Em outra cláusula coletiva, ficou ainda acordado que os obreiros abrangidos por tal convenção 

coletiva fariam jus ao fornecimento, por seus empregadores, de livros e material didático necessários 

ao uso do laborista em cursos de ensino regular nos níveis fundamental ou médio. 

 

Considerando a situação hipotética descrita ao lado, julgue o item a seguir. 

 

À vista do que determina a CLT quanto à sucessão de empregadores, a Empresa Paulista de Serviços 

Gerais e Manutenções S.A. é responsável pelos créditos devidos em virtude dos serviços prestados por 

Pedro ao Restaurante Melhor Sabor Ltda. antes da aquisição empresarial. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 126: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Terceirização (Responsabilidade Trabalhista) 

Uma vez vitoriosa em processo licitatório deflagrado pelo Ministério da Fazenda, a empresa LIMP 

firmou contrato de prestação de serviços de limpeza e conservação com o mencionado órgão, em 

10/1/1998. Em 15/1/1998, Antônio foi contratado como servente, pela empresa LIMP, com 

remuneração de R$ 320,00. No dia 18/3/1999, Carlos foi contratado, também como servente pela 

empresa LIMP, com a remuneração mensal de R$ 420,00. Em 20/3/2000, a empresa CLEANER foi 

subcontratada pela empresa LIMP para executar os serviços de limpeza e conservação em um dos 

anexos do Ministério da Fazenda, conforme permitia o contrato administrativo firmado. Em 

20/4/2000, Manoel foi contratado pela empresa CLEANER para exercer as funções de servente, 

percebendo a título de salário a importância de R$ 280,00. Em 10/1/2002, houve a rescisão do 
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contrato administrativo firmado entre o Ministério da Fazenda e a empresa LIMP, sendo, logo em 

seguida, rescindido o contrato firmado entre esta e a empresa CLEANER. No dia 15/1/2002, Antônio e 

Carlos tiveram seus contratos de trabalho rescindidos sem justa causa, recebendo o pagamento das 

verbas rescisórias devidas.Manoel foi dispensado sem justa causa pela empresa CLEANER, sem, 

contudo, receber o pagamento de qualquer parcela rescisória. 

 

Com base na situação hipotética apresentada acima, julgue o item a seguir. 

 

A empresa LIMP responde subsidiariamente pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas pela 

empresa CLEANER a Manoel. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 127: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004 

Assunto: Terceirização (Responsabilidade Trabalhista) 

Uma vez vitoriosa em processo licitatório deflagrado pelo Ministério da Fazenda, a empresa LIMP 

firmou contrato de prestação de serviços de limpeza e conservação com o mencionado órgão, em 

10/1/1998. Em 15/1/1998, Antônio foi contratado como servente, pela empresa LIMP, com 

remuneração de R$ 320,00. No dia 18/3/1999, Carlos foi contratado, também como servente pela 

empresa LIMP, com a remuneração mensal de R$ 420,00. Em 20/3/2000, a empresa CLEANER foi 

subcontratada pela empresa LIMP para executar os serviços de limpeza e conservação em um dos 

anexos do Ministério da Fazenda, conforme permitia o contrato administrativo firmado. Em 

20/4/2000, Manoel foi contratado pela empresa CLEANER para exercer as funções de servente, 

percebendo a título de salário a importância de R$ 280,00. Em 10/1/2002, houve a rescisão do 

contrato administrativo firmado entre o Ministério da Fazenda e a empresa LIMP, sendo, logo em 

seguida, rescindido o contrato firmado entre esta e a empresa CLEANER. No dia 15/1/2002, Antônio e 

Carlos tiveram seus contratos de trabalho rescindidos sem justa causa, recebendo o pagamento das 

verbas rescisórias devidas.Manoel foi dispensado sem justa causa pela empresa CLEANER, sem, 

contudo, receber o pagamento de qualquer parcela rescisória. 
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Com base na situação hipotética apresentada acima, julgue o item a seguir. 

 

A contratação por empresa interposta de maneira irregular de trabalhador gera vínculo de emprego 

com os órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 128: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Prescrição e Decadência (Direito do Trabalho) 

Julgue o item seguinte, relativo a prescrição. 

O trabalhador urbano tem direito de reclamar crédito oriundo da relação de trabalho até cinco anos 

do fato, observado o biênio a partir do término do contrato de trabalho, enquanto ao trabalhador rural 

se aplica o prazo bienal para reclamar direitos trabalhistas. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 129: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Prescrição e Decadência (Direito do Trabalho) 

Com referência a prescrição e decadência nas relações de trabalho, julgue o item seguinte. 

 

No que concerne às férias, a prescrição quinquenal, durante o vínculo empregatício, se inicia a partir 

do período aquisitivo. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 130: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Prescrição e Decadência (Direito do Trabalho) 

Com referência a prescrição e decadência nas relações de trabalho, julgue o item seguinte. 

 

O direito de ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em cinco anos, 

até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho, para todos os trabalhadores, à 

exceção dos rurais. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 131: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Direito Coletivo do Trabalho 

Acerca do direito coletivo do trabalho, assinale a opção correta. 

 a)  O Brasil não ratificou a Convenção n.º 87 da OIT, que, tratando da liberdade sindical, impõe o 

sistema do pluralismo sindical aos países signatários. 

 b)  A CF manteve o sistema de unicidade sindical, que consiste na estruturação por categoria 

profissional ou diferenciada, com monopólio de representação na respectiva base territorial, preceito 

direcionado às organizações sindicais de primeiro grau. 

 c)  Segundo entendimento do STJ, a contribuição sindical é devida por todos os trabalhadores de 

determinada categoria, exceto pelos servidores públicos estatutários. 

 d)  Segundo entendimento do TST, para a definição de sindicatos, o critério da especialização é 

compatível com a estrutura sindical brasileira e com efetivação da unicidade sindical. 

 e)  Conforme entendimento recente do TST, a investigação sobre a legitimidade e a 

representatividade dos sindicatos deve ter suporte no princípio da agregação. 

 

 

 

Questão 132: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Direito Coletivo do Trabalho 
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Com base nas normas de segurança e medicina do trabalho, julgue o seguinte item. 

  

O objetivo da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), instituída no Brasil por 

recomendação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), é a prevenção de acidentes e doenças 

decorrentes do trabalho. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 133: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Princípios do Direito Coletivo do Trabalho 

Julgue o item subsequente, relativo aos princípios e aos institutos reguladores das relações coletivas 

do trabalho. 

  

O princípio da liberdade sindical, previsto na Constituição Federal (CF), garante a criação de entidades 

sindicais pelos trabalhadores e empregadores sem interferência do Estado, inclusive no que se refere à 

elaboração dos estatutos. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 134: CESPE - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002 

Assunto: Sujeitos Coletivos do Trabalho 

Pedro, empregado contratado por prazo indeterminado, foi pré-avisado de sua dispensa em 2/5/2001. 

Em 16/5/2001, foi registrada sua candidatura a cargo eletivo sindical, para a função de diretor de 

assuntos legislativos. Todavia, em 18/5/2001, esse empregado se envolveu em incidente, no ambiente 

de trabalho, e agrediu fisicamente seu superior imediato, o que levou o empregador a cancelar o aviso 

prévio em curso e a proceder à demissão motivada do empregado. 

 

A partir dessa situação hipotética, julgue o seguinte item. 
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Se, em virtude do fato descrito, o sindicato obreiro tivesse firmado com a referida empresa acordo 

disciplinando a comunicação dos avisos prévios dados aos empregados, não seria necessária a 

intervenção do sindicato patronal, mas seria indispensável a aprovação de assembléia sindical dos 

empregados da empresa. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 135: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Sujeitos Coletivos do Trabalho 

Julgue o item seguinte com base nos dispositivos referentes a direitos sociais previstos na CF. 

 

Em respeito à Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho, a CF garante que os 

trabalhadores e os empregadores, sem nenhuma distinção e sem autorização prévia, têm o direito de 

constituir as organizações que estimem convenientes, assim como o de filiar-se a estas organizações, 

com a única condição de observar os estatutos das mesmas. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 136: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Espécies. Sindicatos. Federações. Confederações 

Acerca da organização sindical, sua natureza, criação, administração, atribuições e dissolução, julgue o 

item seguinte. 

 

Conquanto caiba aos trabalhadores organizarem-se em sindicatos, o princípio da unicidade sindical 

revela que o Ministério do Trabalho e Emprego pode intervir nas entidades sindicais criadas em 

desacordo com a legislação ou que passem a funcionar fora da base territorial determinada, nesse caso 

podendo interferir para que haja o desmembramento do sindicato em desacordo ou mesmo sua 

extinção. 
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 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 137: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Espécies. Sindicatos. Federações. Confederações 

Acerca da organização sindical, sua natureza, criação, administração, atribuições e dissolução, julgue o 

item seguinte. 

Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 

questões judiciais ou administrativas. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 138: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Espécies. Sindicatos. Federações. Confederações 

Acerca da organização sindical, sua natureza, criação, administração, atribuições e dissolução, julgue o 

item seguinte. 

 

A estrutura sindical observa a seguinte ordem: sindicatos, federações e confederações sindicais. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 139: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Espécies. Sindicatos. Federações. Confederações 

Marcelo foi admitido como empregado da empresa Lojão dos Tecidos Ltda. em 20/10/1996, sujeito a 

carga diária de oito horas (observado intervalo intrajornada de uma hora) em cinco dias na semana, 

acrescida de 4 horas (sem intervalo intrajornada) no sexto dia da semana. Recebia salários fixos e 
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quinzenais de R$ 950,00 e foi lotado na única loja da empresa, localizada no município do Rio de 

Janeiro − RJ. 

 

Em 14/5/1998, inscreveu-se como concorrente a cargo de direção sindical, expedindo o sindicato 

comunicação dessa candidatura à empresa. Em 20/6/1998, foi eleito para o cargo de primeiro-

secretário de seu sindicato obreiro, cuja base territorial abrangia os municípios do Rio de Janeiro e de 

Niterói. O mandato eletivo era de dois anos, e sua eleição foi noticiada formalmente à empregadora 

pelo sindicato obreiro. 

 

Durante o período de exercício desse mandato sindical, Marcelo não foi licenciado de suas funções. 

Passou a cumprir carga laboral de dez horas diárias, por quatro dias na semana (já deduzido o intervalo 

intrajornada de uma hora diária), acrescida de outras quatro horas (sem intervalo intrajornada) no 

quinto dia de cada semana, mediante acordo individual tácito de compensação de jornada. 

 

Em 15/4/2000, Marcelo sofreu rescisão contratual por iniciativa da empregadora, sob o fundamento 

de que auditoria interna, concluída pela empresa em novembro de 1999, teria verificado que Marcelo 

deixara de repassar aos cofres da empresa valores havidos de clientes inadimplentes, cuja cobrança 

lhe havia sido confiada. 

 

Com base nessa situação hipotética, julgue o item que se segue. 

 

Tendo sido realizada auditoria contábil, não era necessária a instauração de inquérito judicial para que 

o empregado fosse demitido motivadamente. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 140: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Espécies. Sindicatos. Federações. Confederações 

No que concerne à remuneração do trabalhador e à categoria econômica para a qual deve o 

empregado recolher contribuição sindical, julgue o próximo item. 
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Quando a empresa desenvolver diversas atividades econômicas, sem que nenhuma delas seja 

preponderante, cada uma dessas atividades será incorporada à respectiva categoria econômica, sendo 

a contribuição sindical devida à entidade sindical representativa da mesma categoria. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 141: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Espécies. Sindicatos. Federações. Confederações 

Julgue o item subsequente, relativo aos princípios e aos institutos reguladores das relações coletivas 

do trabalho. 

  

Não ofende norma constitucional cláusula constante de acordo, convenção coletiva ou sentença 

normativa que estabeleça contribuição obrigatória, a trabalhadores não filiados, em favor de entidade 

sindical, a título de taxa para custeio do sistema confederativo, assistencial, revigoramento ou 

fortalecimento sindical e outras da mesma espécie. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 142: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto: Espécies. Sindicatos. Federações. Confederações 

A respeito do direito do trabalho, julgue o item a seguir 

. 

O registro do sindicato no cartório de registro das pessoas jurídicas é suficiente para conferir a 

personalidade jurídica à entidade sindical. 

 Certo 

 Errado 

 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 

 

Questão 143: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Negociação Coletiva (convenções) 

Com relação ao Direito do Trabalho, julgue o item a seguir. 

 

Convenção coletiva de trabalho é o acordo de caráter normativo firmado por uma ou mais empresas 

da correspondente categoria econômica e pelo sindicato representativo da categoria profissional, em 

que são estipuladas condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa ou das empresas 

convenentes às respectivas relações individuais do trabalho. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 144: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Negociação Coletiva (convenções) 

Quanto ao direito de greve e ao direito coletivo do trabalho, julgue o item que se segue. 

 

A convenção coletiva é o instrumento normativo firmado entre o sindicato da categoria profissional e 

uma ou mais empresas, buscando com isso prever condições de trabalho aplicáveis às relações de 

trabalho, no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s). 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 145: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Requisitos de Validade da Negociação Coletiva 

Com relação ao Direito do Trabalho, julgue o item a seguir. 

 

As convenções coletivas de trabalho devem conter obrigatoriamente a designação dos sindicatos 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

convenentes; o prazo de vigência; as categorias ou classes de trabalhadores abrangidos pelos 

respectivos dispositivos; as condições ajustadas para reger as relações individuais de trabalho durante 

sua vigência; as normas para a conciliação das divergências surgidas entre convenentes por motivos 

da aplicação de seus dispositivos; as disposições sobre o processo de sua prorrogação e de revisão 

total ou parcial de seus dispositivos; os direitos e deveres dos empregados e empresas; as penalidades 

para os sindicatos convenentes, os empregados e as empresas em caso de violação de seus 

dispositivos. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 146: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2003 

Assunto: Greve 

Fábio, técnico em metalurgia e empregado da Auto Mecânica Dois Irmãos Indústria e Comércio Ltda., 

estando lotado em unidade localizada no município de Cubatão − SP, foi transferido em 20/12/1991 

para a unidade de retificação de peças localizada no município de Campinas − SP, por determinação da 

empregadora. Essa transferência destinou-se ao preenchimento em definitivo, por Fábio, do cargo de 

gerente-geral do departamento de retificação de peças. Desde sua admissão, já constava de seu 

contrato de trabalho, firmado por escrito, cláusula específica autorizadora de transferências por 

determinação da empregadora. 

 

Desde o início do exercício dessa função de confiança, Fábio passou a receber gratificação 

correspondente a 35% de seu salário-base mensal. Essa gratificação teve seu percentual reduzido para 

30% em 1.º/6/1994, em virtude de acordo coletivo de trabalho firmado entre a empregadora e o 

sindicato obreiro representante da categoria profissional de Fábio no município de Campinas − SP. 

 

Em 15/2/2002, teve início um movimento paredista organizado pela categoria profissional de Fábio, 

tendo sido observadas as exigências da Lei n.º 7.783/1989. Tal movimento contou com sua adesão e 

participação pacífica. A paralisação encerrou-se em 5/3/2002 e Fábio foi destituído de sua função 

gratificada em 12/3/2002, retornando a seu cargo básico de técnico em metalurgia. Em 30/4/2002, a 
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empresa comunicou a Fábio sua intenção de rescindir o contrato de trabalho. Após o cumprimento de 

aviso prévio, Fábio retornou ao município de Cubatão − SP. 

 

Em face da situação hipotética apresentada, julgue o item seguinte. 

Se tivesse ocorrido no período de duração do movimento paredista, a demissão imotivada de Fábio 

por iniciativa da empregadora não teria sido juridicamente lícita. Todavia, sendo ele ocupante de 

função de confiança nos quadros da empresa, não podia persuadir ou aliciar, ainda que pacificamente, 

trabalhadores para a adesão ao movimento, sob pena de rescisão contratual motivada. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 147: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Greve 

Acerca da Lei de Greve, assinale a opção correta. 

 a) A Lei de Greve permite o lockout, desde que o direito à percepção dos salários durante o 

período de paralisação seja assegurado aos trabalhadores. 

 b) Observadas as condições previstas na legislação, a participação em greve interrompe o 

contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais, durante o período, ser regidas pelo acordo, 

convenção, laudo arbitral ou decisão da justiça do trabalho. 

 c) Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, 

conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência 

mínima de 48 horas da paralisação. 

 d) Constitui abuso do direito de greve a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, 

convenção ou decisão da justiça do trabalho. 

 e) A Lei de Greve considera como serviço ou atividade essencial o ensino e a pesquisa. 

 

 

 

Questão 148: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 
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Assunto: Greve 

Com referência ao direito de greve, à jornada de trabalho e ao período de descanso, julgue o item que 

se segue. 

 

Segundo o STF, o direito de greve no serviço público não pode ser exercido enquanto não for editada 

lei específica a discipliná-lo, e, por não haver ainda tal lei, e não ser possível aplicar a norma que rege a 

greve para os trabalhadores regidos pela CLT, inviabilizado está o seu exercício. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 149: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Greve 

Quanto ao direito de greve e ao direito coletivo do trabalho, julgue o item que se segue. 

 

Durante o período em que o trabalhador estiver em greve, seu contrato de trabalho será, em regra, 

suspenso, hipótese em que caberá ao acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão judicial da justiça 

do trabalho decidir sobre as relações obrigacionais do período em que houver a paralisação. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 150: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto: Greve 

A respeito do direito do trabalho, julgue o item a seguir 

. 

O serviço de compensação bancária é considerado como essencial para efeitos de greve. 

 Certo 

 Errado 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 

 

 

Questão 151: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto: Comissões de Conciliação Prévia Trabalhista (CCPT) 

A respeito do direito do trabalho, julgue o item a seguir. 

  

É vedada a dispensa dos representantes dos empregados membros das comissões de conciliação 

prévia, titulares e suplentes, até um ano após o final do mandato, salvo se cometerem falta grave. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 152: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Direito Administrativo do Trabalho 

Com relação ao Direito do Trabalho, julgue o item a seguir. 

 

Salvo quando houver sido instaurado procedimento especial para a ação fiscal com o objetivo de 

orientação sobre o cumprimento das leis de proteção ao trabalho e para a prevenção e o saneamento 

de infrações à legislação mediante termo de compromisso, toda verificação em que a autoridade 

administrativa competente para a fiscalização do trabalho concluir pela existência de violação de 

preceito legal deve corresponder a lavratura de auto de infração, sob pena de responsabilidade 

administrativa. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 153: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Assunto:  
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O Direito do Trabalho tem princípios próprios, resultantes da especificidade do trabalho humano e da 

evolução socioeconômica, na busca de maior dignidade para o trabalhador e para o resultado da mão-

de-obra empregada. 

  

Com relação a esse assunto, julgue o item seguinte. 

  

O princípio do protecionismo e o princípio da primazia da realidade são inerentes ao Direito do 

Trabalho. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 154: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Assunto:  

O Direito do Trabalho tem princípios próprios, resultantes da especificidade do trabalho humano e da 

evolução socioeconômica, na busca de maior dignidade para o trabalhador e para o resultado da mão-

de-obra empregada. 

  

Com relação a esse assunto, julgue o item seguinte. 

  

Vigora, no Direito do Trabalho, o princípio do ato jurídico perfeito para preservar o contrato firmado 

entre o trabalhador e o empregador, não resultando força normativa de alteração posterior do 

contrato, que é, assim, mantido incólume. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 155: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Em relação aos requisitos e efeitos dos contratos de trabalho, julgue o item subseqüente. 
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O contrato de trabalho pode ser escrito, verbal ou tácito, e seus requisitos são a pessoalidade, a 

subordinação, a onerosidade e a continuidade. O contrato por prazo determinado, como exceção ao 

princípio da continuidade, entretanto, só é válido nas situações e pelo tempo expressamente previstos 

em lei. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 156: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Em relação aos requisitos e efeitos dos contratos de trabalho, julgue o item subseqüente. 

  

A CLT autoriza a formação de cooperativas destinadas a prestação de serviços. Não há vínculo de 

emprego entre elas e seus associados ou entre estes e os tomadores da mão-de-obra, exceto quando a 

associação for mera simulação ou resultar em fraude aos direitos trabalhistas. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 157: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Em relação aos requisitos e efeitos dos contratos de trabalho, julgue o item subseqüente. 

  

A alteração da estrutura social das empresas não afeta os contratos havidos com seus empregados. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 158: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Em relação aos requisitos e efeitos dos contratos de trabalho, julgue o item subseqüente. 
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O dono de obra é, em qualquer caso, responsável direta ou solidariamente pelos trabalhadores que 

tenham prestado serviços para a sua construção, ainda que esses trabalhadores tenham sido 

contratados por empreiteiros, quando estes inadimplirem o contrato com os respectivos empregados 

ou ajudantes. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 159: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Quanto à prescrição e decadência trabalhistas, julgue o item subseqüente. 

  

Os créditos trabalhistas prescrevem em cinco anos para os trabalhadores urbanos, observado o prazo 

limite de dois anos da extinção do contrato de trabalho, e em dois anos para os trabalhadores rurais. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 160: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Quanto à prescrição e decadência trabalhistas, julgue o item subseqüente. 

  

O prazo prescricional pode ser interrompido no curso do trânsito da demanda perante a Comissão de 

Conciliação Prévia. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 161: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Quanto à prescrição e decadência trabalhistas, julgue o item subseqüente. 

  

As ações declaratórias, como a de reconhecimento do vínculo de emprego, são imprescritíveis, 

resultando igual efeito para os pedidos de verbas restritas ao período eventualmente reconhecido. 
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 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 162: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Com relação às entidades sindicais e aos seus dirigentes e atos, julgue o item seguinte. 

  

A partir da CF, o registro sindical no Ministério do Trabalho e Emprego subsiste como ato declaratório 

da capacidade da associação de representar a categoria, sem poder intervir ou interferir na 

organização interna ou na delimitação da representação sindical. Sendo assim, o mero registro em 

cartório da associação sindical, antes do registro sindical, permite apenas os atos próprios das pessoas 

jurídicas, sem autorizar aqueles peculiares às entidades sindicais. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 163: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Com relação às entidades sindicais e aos seus dirigentes e atos, julgue o item seguinte. 

  

As entidades sindicais são hierarquizadas, segundo o âmbito da representação, em sindicatos, 

federações e confederações. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 164: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Com relação às entidades sindicais e aos seus dirigentes e atos, julgue o item seguinte. 

  

Criado o sindicato profissional, todos os trabalhadores da respectiva categoria são considerados seus 

filiados. 
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 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 165: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Assunto:  

Com relação às entidades sindicais e aos seus dirigentes e atos, julgue o item seguinte. 

  

É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro de sua candidatura a cargo como 

diretor, representante ou membro de conselho fiscal. Se eleito, inclusive como suplente, a dispensa é 

vedada até um ano após o final do mandato, salvo em caso de cometimento de falta grave, hipótese em 

que se admite a demissão por justa causa. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 166: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

Assunto:  

Com relação aos sujeitos e aos responsáveis pela relação laboral, julgue o próximo item. 

  

Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a 

empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 167: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

Assunto:  

Com relação aos sujeitos e aos responsáveis pela relação laboral, julgue o próximo item. 
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Considera-se empregador a pessoa física ou jurídica que admite, assalaria e dirige a prestação pessoal 

do serviço, exceto no âmbito doméstico, em que tais requisitos não se exigem. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 168: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

Assunto:  

Com relação aos sujeitos e aos responsáveis pela relação laboral, julgue o próximo item. 

  

A existência de grupo econômico resulta na necessária responsabilidade subsidiária da empresa 

principal em relação a cada uma das suas subordinadas, assim como aquelas empresas que estejam sob 

sua direção, controle ou administração. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 169: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

Assunto:  

Com relação aos sujeitos e aos responsáveis pela relação laboral, julgue o próximo item. 

  

O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, acarreta a responsabilização 

do tomador dos serviços para responder, no mesmo plano da empresa prestadora dos serviços, pelas 

verbas devidas. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 170: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

Assunto:  
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Com relação aos sujeitos e aos responsáveis pela relação laboral, julgue o próximo item. 

  

A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afeta os contratos de trabalho dos 

respectivos empregados. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 171: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

Assunto:  

No que se refere à remuneração e ao salário, julgue o item a seguir. 

  

Compreendem-se na remuneração do empregado, além do salário, gorjetas, comissões, percentagens, 

gratificações, abonos, diárias para viagens e indenização por despesas havidas pelo empregado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 172: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

Assunto:  

No que se refere à remuneração e ao salário, julgue o item a seguir. 

  

Além do pagamento em dinheiro, o salário compreende, para todos os efeitos legais, alimentação, 

habitação, vestuário ou outras prestações in natura  que a empresa, por força do contrato de trabalho 

ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado, como contraprestação indireta e suplementar 

aos valores pecuniários. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 173: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

No que se refere à remuneração e ao salário, julgue o item a seguir. 

  

Na falta de expressa estipulação do salário ou não havendo prova sobre a importância ajustada, o 

empregado terá direito a perceber salário igual ao daquele que, ao mesmo empregador, fizer serviço 

equivalente, ou do que for habitualmente pago para serviço semelhante. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 174: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

Com relação à jornada de trabalho, julgue o item subseqüente. 

  

A jornada excedida além da oitava hora trabalhada, em cada dia, deve ser remunerada com adicional 

de 50% sobre o valor da hora normal, exceto quando houver compensação de jornada determinada 

pelo empregador. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 175: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

Com relação à jornada de trabalho, julgue o item subseqüente. 

  

O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno, em condução 

própria, quando tratar-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público, deve ser 

computado na jornada de trabalho para fins de percepção de horas extras. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 176: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Execução de Mandados/2007 
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No que diz respeito à organização sindical e ao direito de greve, julgue o item que se segue. 

  

É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria 

profissional ou econômica, na mesma base territorial definida pelos trabalhadores ou empregadores 

interessados, sem possibilidade de interferência estatal ou especificação de limites. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 177: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

No que diz respeito à organização sindical e ao direito de greve, julgue o item que se segue. 

  

Instituído o sindicato de uma categoria profissional em assembléia geral, ficam todos os trabalhadores 

da respectiva área de atividade automaticamente filiados àquela entidade, já que as normas coletivas 

que o sindicato criado firmar atingirão todos os integrantes da categoria profissional. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 178: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

No que diz respeito à organização sindical e ao direito de greve, julgue o item que se segue. 

  

A participação do trabalhador em movimento paredista, regularmente instaurado, suspende o 

contrato de trabalho, sendo as relações obrigacionais do período da greve regidas por acordo ou 

convenção coletiva, laudo arbitral ou decisão da justiça do trabalho. Ao empregador é vedado, durante 

a greve, rescindir contratos de trabalho dos empregados grevistas, exceto se houver ocorrido abuso, 

ou contratar substitutos em tendo havido regular designação de equipes de empregados para as 

atividades essenciais ou para evitar prejuízo irreparável. 

 Certo 

 Errado 
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Gabarito/ Direito do Trabalho 

 

1) Errado  2) A  3) E  4) Certo  5) Certo  

6) C  7) Errado 8) Errado  9) Errado  10) Certo  

11) Certo  12) Errado  13) Errado  14) Errado 15) Errado 

 16) Errado  17) A  18) Errado  19) Certo  20) Certo  

21) Errado 22) Certo  23) Certo  24) Certo  25) Certo 

 26) Certo  27) Certo  28) Certo 29) Certo  30) D  

31) Errado  32) Certo  33) Certo  34) Errado  35) Errado 

36) Certo  37) Errado  38) Errado  39) Certo  40) Certo  

41) Errado  42) Certo 43) Errado  44) Errado  45) E  

46) E  47) Errado  48) A  49) Errado 50) D 

 51) Errado  52) Errado  53) Certo  54) E  55) Errado 

 56) Errado 57) Certo  58) Certo  59) Errado  60) Errado  

61) Errado  62) Certo  63) Certo 64) Errado  65) C 

 66) Certo  67) Certo  68) Errado  69) Errado  70) Errado 

71) E  72) Certo  73) Errado  74) Errado  75) Errado 

 76) Errado  77) A 78) D  79) Certo  80) Errado  

81) Certo  82) C  83) Certo  84) Errado 85) Certo  

86) Errado  87) A  88) C  89) Certo  90) Certo 

 91) Errado 92) Errado  93) Errado  94) Errado  95) B  

96) Certo  97) Certo  98) Errado 99) Errado  100) Certo  

101) Errado  102) Certo  103) Errado  104) Certo  105) Errado 

106) Errado  107) B  108) Certo  109) E  110) Errado 

 111) Certo  112) B 113) D  114) Certo  115) B  

116) Errado  117) Certo  118) Certo  119) Errado 120) Errado 

 121) Errado  122) Certo  123) Errado 124) B  125) Errado 

 126) Certo 127) Errado  128) Errado  129) Errado  130) Errado 

 131) E  132) Certo  133) Certo 134) Certo  135) Errado  

136) Errado  137) Certo  138) Certo  139) Errado  140) Certo 

141) Errado  142) Certo  143) Errado  144) Errado  145) Certo  
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146) Errado  147) D 148) Errado  149) Certo  150) Certo  

151) Certo  152) Errado  153) Certo  154) Errado 155) Certo 

 156) Certo  157) Certo  158) Errado  159) Errado  160) Errado  

161) Errado 162) Certo  163) Certo  164) Errado  165) Errado  

166) Certo  167) Errado  168) Errado 169) Errado  170) Certo  

171) Errado  172) Certo  173) Certo  174) Errado  175) Errado 

176) Errado  177) Errado  178) Certo   
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8. Direito Processual do Trabalho 

 

Questão 1: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Princípios e Fontes de Direito Processual do Trabalho 

No que se refere aos princípios gerais do processo trabalhista, assinale a opção correta. 

 a)  A verdade real, derivada do direito material do trabalho, não tem aplicação no campo 

processual, pois o que importa para o julgamento é a prova documental apresentada nos autos pelas 

partes. 

 b)  O princípio do dispositivo, segundo o qual o juiz está impedido de prestar a tutela jurisdicional 

sem que a parte interessada a requeira, não é aplicado no processo do trabalho, instância na qual 

impera a instauração processual por impulso oficial em favorecimento ao trabalhador. 

 c)  Não se aplica ao processo do trabalho o princípio da oralidade, devendo os atos processuais ser 

expressamente formalizados para que a parte possa impugná-los quando viciados. 

 d)  O princípio da proteção, claramente evidenciado no direito material do trabalho, é também 

aplicável ao processo do trabalho e com base nele o juiz do trabalho pode instituir privilégios 

processuais ao trabalhador, conferindo tratamento não isonômico entre as partes. 

 e)  A inclusão na liquidação de sentença de juros de mora e de correção monetária, ainda que a 

petição inicial e a condenação tenham sido omissas a tal respeito, exemplifica o princípio da 

extrapetição, aplicável ao processo do trabalho. 

 

 

 

Questão 2: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Organização e Competência da Justiça do Trabalho 

Acerca da Justiça do Trabalho, julgue o item que se segue. 

 

São órgãos da Justiça do Trabalho: o Tribunal Superior do Trabalho (TST) e os tribunais regionais do 

trabalho (TRTs), que detêm competências originárias ou recursais, e os juízes do trabalho, integrantes 

do primeiro grau de jurisdição trabalhista, que processam e julgam as causas não-previstas na 

competência originária dos referidos tribunais. 
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 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 3: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Organização e Competência da Justiça do Trabalho 

Acerca da Justiça do Trabalho, julgue o item que se segue. 

 

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) é composto por ministros escolhidos entre brasileiros com mais 

de trinta e cinco anos e menos de sessenta e cinco anos de idade, nomeados pelo presidente da 

República após aprovados pela maioria absoluta do Senado Federal. A Constituição Federal vigente 

prevê que 21 (vinte e um) dos ministros sejam necessariamente oriundos da magistratura de carreira, 

indicados pelo TST ao presidente da República dentre juízes de tribunais regionais do trabalho; três 

dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e três dentre membros do 

Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, estes últimos seis a partir de 

listas tríplices encaminhadas ao presidente da República pelo TST, depois de reduzidas as listas 

sêxtuplas encaminhadas pelos órgãos de classe das respectivas corporações. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 4: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Organização e Competência da Justiça do Trabalho 

Acerca da Justiça do Trabalho, julgue o item que se segue. 

A competência do Tribunal Superior do Trabalho é prevista em lei complementar, à qual cabe regular, 

ainda, o funcionamento do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e da Escola Nacional de 

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 5: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Organização e Competência da Justiça do Trabalho 

Acerca da Justiça do Trabalho, julgue o item que se segue. 

 

A Justiça do Trabalho, atualmente, é dividida em vinte e quatro Regiões, cada qual possuindo um TRT e 

tantas varas do trabalho quantas criadas por lei, nas quais exercem sua jurisdição os juízes do trabalho, 

segundo os limites de competência territorial próprios. Os TRTs podem funcionar 

descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, e instalar juízos itinerantes, observados os 

limites territoriais da respectiva jurisdição a que estão vinculados. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 6: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Organização e Competência da Justiça do Trabalho 

Acerca da Justiça do Trabalho, julgue o item que se segue. 

Os juízes de direito podem, excepcionalmente, nos termos da lei, quando as respectivas comarcas não 

integrarem jurisdição de vara do trabalho, exercer jurisdição trabalhista, mas, nesse caso, o recurso 

interposto contra suas sentenças deve ser remetido ao tribunal de justiça estadual ao qual estejam 

vinculados, que absorve, por conseqüência, a jurisdição trabalhista em grau recursal. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 7: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Organização e Competência da Justiça do Trabalho 

Em assembléia geral, após frustrada negociação coletiva com o sindicato patronal, os motoristas e 

cobradores de ônibus de empresas de transporte coletivo de certo município resolveram deflagrar 
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movimento paredista. Comunicaram às empresas de transporte coletivo das quais eram empregados a 

deliberação pela greve e, no dia seguinte, após anúncio em jornais, rádio e televisão, pararam de 

trabalhar, mantendo, contudo, colegas incumbidos de trafegar com parte dos ônibus, nos horários de 

pico, exceto nas linhas que passam pelos lugares mais movimentados da cidade, que continuam sem 

atendimento de transporte público algum. 

 

Com base na situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir. 

 

A paralisação é legal porque a decisão sobre a oportunidade do exercício do direito de greve compete 

apenas aos trabalhadores, e, no caso, houve observância da exigência da comunicação prévia aos 

empregadores e à sociedade. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 8: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Organização e Competência da Justiça do Trabalho 

No que concerne a acidente do trabalho e moléstia profissional, julgue o seguinte item. 

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano patrimonial 

decorrentes da relação de trabalho, nelas incluídas as ações nas quais o empregado pleiteia do 

empregador o pagamento de indenização material decorrente de acidente do trabalho. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 9: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Organização e Competência da Justiça do Trabalho 

No que concerne a acidente do trabalho e moléstia profissional, julgue o seguinte item. 

 

Ante a natureza jurídica cível da pretensão deduzida, compete à Justiça Comum processar e julgar as 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

ações nas quais o empregado pleiteia do empregador o pagamento de indenização por danos morais 

decorrentes de acidente do trabalho. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 10: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Organização e Competência da Justiça do Trabalho 

A respeito de organização, jurisdição e competência da justiça do trabalho, julgue o item que se segue. 

 

Compete à justiça do trabalho processar e julgar as ações sobre representação sindical em que sejam 

partes sindicatos, sindicatos e trabalhadores, e sindicatos e empregadores. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 11: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Organização e Competência da Justiça do Trabalho 

Julgue o item subseqüente com relação à organização e competência da justiça do trabalho. 

 

Com o alargamento da competência da justiça do trabalho, decorrente da Emenda Constitucional n.º 

45/2004, o STF passou a entender que cabe à justiça laboral processar e julgar as ações oriundas de 

relação de trabalho, bem como fazer executar seus julgados, inclusive quando figura em pólo passivo 

ente de direito público externo. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 12: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Organização e Competência da Justiça do Trabalho 
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Julgue o item subseqüente com relação à organização e competência da justiça do trabalho. 

 

Haverá conflito de competência quando houver discordância de entendimento entre o TRT e a vara do 

trabalho a ele vinculada, caso em que caberá ao próprio TRT dirimir o referido conflito. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 13: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Organização e Competência da Justiça do Trabalho 

Julgue o item subsequente com relação à organização e competência da justiça do trabalho. 

 

Nas varas do trabalho, terão preferência para julgamento os dissídios que tratem sobre pagamento de 

salário e aqueles que decorram da falência do empregador, casos em que poderá ser constituído 

processo em separado se a reclamação trabalhista abranger outros assuntos. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 14: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Organização e Competência da Justiça do Trabalho 

Julgue o item subsequente com relação à organização e à competência da justiça do trabalho. 

 

A partir da Emenda Constitucional n.º 45/2004, as ações de indenização por dano moral e(ou) 

patrimonial, decorrentes da relação de trabalho, são da competência da justiça do trabalho, estando 

excluídas dela somente as ações acidentárias, que continuam a ser da competência da justiça comum. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 15: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Organização e Competência da Justiça do Trabalho 

Julgue o item subsequente com relação à organização e à competência da justiça do trabalho. 

Compete ao presidente do TRT dar posse aos servidores da secretaria da vara do trabalho. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 16: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Organização e Competência da Justiça do Trabalho 

Julgue o item subsequente com relação à organização e à competência da justiça do trabalho. 

Às turmas do TRT compete julgar os agravos de petição. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 17: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Organização e Competência da Justiça do Trabalho 

Julgue o item subsequente com relação à organização e à competência da justiça do trabalho. 

Segundo o TST, quando houver um conflito de leis trabalhistas no espaço, serão aplicáveis as leis 

vigentes no local da contratação, e não aquelas no país em que houver a prestação do serviço. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 18: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Organização e Competência da Justiça do Trabalho 

Acerca da competência da justiça do trabalho, assinale a opção correta. 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 a)  Quando há conflito de competência entre TRTs e varas do trabalho e juízes de direito 

investidos na jurisdição trabalhista, o conflito é resolvido pelo STJ. 

 b)  Conforme prevê a CLT, a competência da vara trabalhista é determinada pela localidade onde o 

empregado tenha sido contratado, ainda que preste serviço ao empregador em outro local. 

 c)  A relação entre os trabalhadores e os titulares de cartórios extrajudiciais é tipicamente de 

emprego, sendo da justiça do trabalho a competência para dirimir conflito que envolva tais 

empregados e os cartórios não oficializados. 

 d)  Conforme entendimento recente do TST, a justiça do trabalho é competente para processar e 

julgar causa relacionada a pensão alimentícia de ex-esposa quando a pensão é paga por meio de 

desconto do salário de ex-empregado. 

 e)  Embora a CF atribua competência à justiça do trabalho para processar e julgar ações sobre 

representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e 

empregadores, o TST interpreta que o termo sindicato não abarca as federações e confederações. 

 

 

 

Questão 19: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Organização e Competência da Justiça do Trabalho 

No que se refere ao direito processual do trabalho, julgue o item a seguir. 

Ainda que a CF disponha que a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e 

condições de exercício dos órgãos da justiça do trabalho deva ser realizada por lei, cada tribunal 

regional do trabalho, no âmbito de sua jurisdição e mediante ato próprio, pode alterar e estabelecer a 

competência territorial de suas varas do trabalho, inclusive transferindo-lhe a sede de um município 

para outro, com o objetivo de agilizar a prestação jurisdicional. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 20: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Organização e Competência da Justiça do Trabalho 
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No que se refere ao direito processual do trabalho, julgue o item a seguir. 

  

Compete ao juiz titular da vara do trabalho a indicação do diretor de secretaria da vara, 

preferencialmente entre bacharéis em direito, salvo impossibilidade de atendimento a esse requisito, 

cabendo ao presidente do respectivo tribunal regional do trabalho nomeá-lo e empossá-lo. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 21: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto: Organização e Competência da Justiça do Trabalho 

Considerando a jurisdição, a competência e a composição das varas do trabalho e dos tribunais 

regionais do trabalho (TRTs), julgue o item seguinte. 

Em todos os TRTs existentes no país, compete ao tribunal pleno o julgamento dos dissídios coletivos. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 22: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto: Organização e Competência da Justiça do Trabalho 

Considerando a jurisdição, a competência e a composição das varas do trabalho e dos tribunais 

regionais do trabalho (TRTs), julgue o item seguinte. 

  

Os TRTs compõem-se de, no mínimo, oito juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e 

nomeados pelo presidente da República entre brasileiros com mais de trinta e menos de 65 anos de 

idade. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 23: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Organização e Competência da Justiça do Trabalho 

Carlo, cidadão brasileiro domiciliado em Minas Gerais, veterinário e advogado, ex-empregado público 

de autarquia federal sediada unicamente em Brasília – DF, foi demitido sem justa causa em 27/1/2015, 

na capital federal, local onde os serviços foram prestados. Em 28/1/2016, Carlo propôs em juízo 

pedido de indenização no valor total de R$ 20.000, por entender que diversos de seus direitos 

trabalhistas haviam sido violados. 

  

Nessa situação hipotética, 

 a)  ambas as partes estão imunes do pagamento de custas processuais. 

 b)  é obrigatória a adoção do rito processual sumaríssimo. 

 c)  a propositura da ação trabalhista foi extemporânea, em virtude do instituto da prescrição. 

 d)  caso não haja conciliação prévia, deve-se adotar a forma verbal para a reclamação trabalhista. 

 e)  o foro competente para apreciação da lide, em primeira instância, seria o Distrito Federal. 

 

 

 

Questão 24: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Ministério Público do Trabalho 

Em assembléia geral, após frustrada negociação coletiva com o sindicato patronal, os motoristas e 

cobradores de ônibus de empresas de transporte coletivo de certo município resolveram deflagrar 

movimento paredista. Comunicaram às empresas de transporte coletivo das quais eram empregados a 

deliberação pela greve e, no dia seguinte, após anúncio em jornais, rádio e televisão, pararam de 

trabalhar, mantendo, contudo, colegas incumbidos de trafegar com parte dos ônibus, nos horários de 

pico, exceto nas linhas que passam pelos lugares mais movimentados da cidade, que continuam sem 

atendimento de transporte público algum. 

 

Com base na situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir. 
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O Ministério Público do Trabalho, à conta do interesse público e do serviço envolvido, pode ajuizar 

dissídio coletivo perante o competente TRT para decisão acerca do referido conflito. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 25: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Ministério Público do Trabalho 

No que se refere ao direito processual do trabalho, julgue o item a seguir. 

  

Constitui prerrogativa processual dos membros do Ministério Público do Trabalho o recebimento de 

intimação, pessoalmente, nos autos em qualquer processo e grau de jurisdição nos feitos em que tiver 

de oficiar. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 26: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto: Ministério Público do Trabalho 

Com base na organização do Ministério Público do Trabalho, julgue o item subsequente. 

 

Entre os órgãos do Ministério Público do Trabalho está o Conselho Nacional do Ministério Público. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 27: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto: Ministério Público do Trabalho 
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Com base na organização do Ministério Público do Trabalho, julgue o item subsequente. 

  

Aos membros do Ministério Público do Trabalho são conferidas garantias idênticas às asseguradas aos 

magistrados. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 28: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto: Ministério Público do Trabalho 

Com base na organização do Ministério Público do Trabalho, julgue o item subsequente. 

  

A carreira do Ministério Público do Trabalho será constituída pelos cargos de subprocurador-geral do 

trabalho, procurador regional do trabalho e procurador do trabalho, sendo que o cargo inicial da 

carreira é o de procurador do trabalho e o do último nível, o de subprocurador-geral do trabalho. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 29: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Ministério Público do Trabalho 

No que se refere aos recursos no processo trabalhista, aos seus respectivos prazos e ao Ministério 

Público do Trabalho (MPT), assinale a opção correta. 

 a)  O chefe do MPT deve ser nomeado pelo presidente da República entre os nomes constantes de 

lista tríplice encaminhada pelo Congresso Nacional. 

 b)  O procurador-geral do trabalho subordina-se ao chefe do MPT. 

 c)  Os recursos aos tribunais superiores são uniformes e devem ser interpostos no prazo de até 

cinco dias úteis, a contar do recebimento da intimação da parte. 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 d)  O agravo de instrumento, instrumento cabível para recorrer das decisões do juiz monocrático 

adotadas nos procedimentos de execução, deve ser interposto no prazo de até quinze dias. 

 e)  Em se tratando de recurso ordinário em procedimento sumaríssimo, é admissível parecer oral 

do representante do MPT durante a sessão de julgamento. 

 

 

 

Questão 30: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Atos, Termos, Prazos e Custas Processuais Trabalhistas 

Julgue o próximo item, no que se refere aos princípios gerais do processo trabalhista. 

 

Segundo o TST, quando litisconsortes forem representados por diferentes procuradores, serão 

contados em dobro os prazos a eles disponíveis para contestar, para recorrer e, de modo geral, para 

falar nos autos. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 31: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Atos, Termos, Prazos e Custas Processuais Trabalhistas 

No que se refere ao direito processual do trabalho, julgue o item a seguir. 

 

Segundo a jurisprudência sumulada do TST, caso uma notificação ou intimação seja recebida, por via 

postal, no sábado, a contagem do prazo para a parte notificada adotar as medidas que entender 

pertinentes se iniciará no dia subsequente ao primeiro dia útil imediatamente posterior ao sábado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 32: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Atos, Termos, Prazos e Custas Processuais Trabalhistas 
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Acerca de custas e emolumentos e de recursos no processo do trabalho, julgue o próximo item. 

  

Conforme o disposto na CLT, na fase de conhecimento, não havendo recurso, as custas processuais 

serão pagas sempre pelo vencido, após o trânsito em julgado da decisão. Já na fase de execução, se 

devidas, as custas serão sempre de responsabilidade do executado e pagas ao final. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 33: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto: Atos, Termos, Prazos e Custas Processuais Trabalhistas 

Em face dos serviços auxiliares da justiça do trabalho, julgue o item a seguir. 

 

A secretaria da vara do trabalho é responsável pela contagem das custas devidas pelas partes, em seus 

respectivos processos. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 34: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto: Atos, Termos, Prazos e Custas Processuais Trabalhistas 

Em face dos serviços auxiliares da justiça do trabalho, julgue o item a seguir. 

  

Caso inexista órgão específico destinado à distribuição de mandados judiciais no âmbito dos TRTs, nas 

localidades onde há mais de uma vara, a atribuição para o cumprimento do ato deprecado ao oficial de 

justiça ou ao oficial de justiça avaliador deve ser transferida a outro oficial, sempre que, após o decurso 

de nove dias, sem razões que o justifiquem, não tenha sido cumprido o ato, sujeitando-se o 

serventuário às penalidades da lei. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 35: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto: Atos, Termos, Prazos e Custas Processuais Trabalhistas 

Em face dos serviços auxiliares da justiça do trabalho, julgue o item a seguir. 

  

Na falta ou no impedimento do oficial de justiça ou do oficial de justiça avaliador, o juiz da vara pode 

atribuir a realização do ato a qualquer serventuário. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 36: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto: Atos, Termos, Prazos e Custas Processuais Trabalhistas 

Em face dos serviços auxiliares da justiça do trabalho, julgue o item a seguir. 

  

A realização das penhoras e demais diligências processuais não está entre as atribuições da secretaria 

da vara do trabalho. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 37: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto: Atos, Termos, Prazos e Custas Processuais Trabalhistas 

Em face dos serviços auxiliares da justiça do trabalho, julgue o item a seguir. 

  

É facultado aos presidentes dos TRTs cometer a qualquer oficial de justiça ou oficial de justiça 

avaliador a realização dos atos de execução das decisões desses tribunais. 

 Certo 
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 Errado 

 

 

 

Questão 38: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto: Atos, Termos, Prazos e Custas Processuais Trabalhistas 

Em face dos serviços auxiliares da justiça do trabalho, julgue o item a seguir. 

  

Em todas as localidades onde existe vara do trabalho há um distribuidor, o qual deve fazer a 

distribuição segundo a ordem rigorosa de entrada. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 39: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto: Atos, Termos, Prazos e Custas Processuais Trabalhistas 

Acerca das custas e dos emolumentos no processo do trabalho, julgue o item que se segue. 

 

No caso de inversão do ônus da sucumbência em segundo grau, sem acréscimo ou atualização do valor 

das custas e se estas já tiverem sido devidamente recolhidas, descabe novo pagamento pela parte 

vencida, ao recorrer, mas esta deverá, ao final, se sucumbente, ressarcir a quantia. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 40: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto: Atos, Termos, Prazos e Custas Processuais Trabalhistas 

Acerca das custas e dos emolumentos no processo do trabalho, julgue o item que se segue. 
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Nas varas do trabalho, nos juízos de direito, nos tribunais e no TST, a forma de pagamento das custas e 

dos emolumentos obedece às instruções expedidas pelo STF. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 41: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto: Atos, Termos, Prazos e Custas Processuais Trabalhistas 

Acerca das custas e dos emolumentos no processo do trabalho, julgue o item que se segue. 

  

Para a formação do agravo de instrumento, é desnecessária a juntada de comprovantes de 

recolhimento de custas e de depósito recursal relativo ao recurso ordinário, desde que não seja objeto 

de controvérsia no recurso de revista a validade desses recolhimentos. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 42: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto: Atos, Termos, Prazos e Custas Processuais Trabalhistas 

Acerca das custas e dos emolumentos no processo do trabalho, julgue o item que se segue. 

  

Inexiste deserção do recurso pelo recolhimento insuficiente das custas e do depósito recursal, ainda 

que a diferença em relação ao quantum devido seja ínfima, referente a centavos. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 43: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto: Atos, Termos, Prazos e Custas Processuais Trabalhistas 
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A respeito dos atos, termos e prazos processuais, julgue o item a seguir. 

  

Os atos processuais serão públicos, salvo quando o contrário determinar o interesse social, e devem 

ser realizados nos dias úteis, nunca antes das oito horas, sendo possível sua extensão até as vinte 

horas. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 44: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto: Atos, Termos, Prazos e Custas Processuais Trabalhistas 

A respeito dos atos, termos e prazos processuais, julgue o item a seguir. 

  

É possível que a penhora se realize em domingo ou dia feriado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 45: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto: Atos, Termos, Prazos e Custas Processuais Trabalhistas 

A respeito dos atos, termos e prazos processuais, julgue o item a seguir. 

  

Segundo entendimento do TST, tendo sido intimada ou notificada a parte no sábado, o início do prazo 

se dará no primeiro dia útil imediato e a contagem, no subsequente. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 46: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto: Atos, Termos, Prazos e Custas Processuais Trabalhistas 
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A respeito dos atos, termos e prazos processuais, julgue o item a seguir. 

  

Considerando que os prazos estabelecidos no título de atos, termos e prazos processuais contam-se 

com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento e são contínuos e irreleváveis, 

somente podendo ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário pelo juiz ou tribunal ou em 

virtude de força maior devidamente comprovada, é certo que o recesso forense e as férias coletivas 

dos ministros não suspendem os prazos recursais. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 47: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto: Atos, Termos, Prazos e Custas Processuais Trabalhistas 

A respeito dos atos, termos e prazos processuais, julgue o item a seguir. 

  

Presume-se recebida a notificação 72 horas depois de sua postagem. O não recebimento ou a entrega 

após o decurso desse prazo constitui ônus de prova do destinatário. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 48: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto: Atos, Termos, Prazos e Custas Processuais Trabalhistas 

A respeito dos atos, termos e prazos processuais, julgue o item a seguir. 

  

Recebida e protocolada reclamação em que integre o polo passivo a União, o escrivão ou o secretário, 

dentro de 48 horas, deverá remeter a segunda via da petição ou do termo ao reclamado, notificando-o 

ao mesmo tempo para comparecer à audiência do julgamento, que vai ser a primeira desimpedida 

depois de vinte dias. 

 Certo 
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 Errado 

 

 

 

Questão 49: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Nulidades no Processo do Trabalho 

Carlos ajuizou, perante a vara do trabalho, reclamação trabalhista, com valor de causa igual a vinte 

salários mínimos, pretendendo verbas salariais e rescisórias da empresa que fora sua anterior 

empregadora e, ainda, a responsabilização subsidiária da autarquia federal, à qual teria, por meio 

daquela empresa interposta, prestado serviços. A ação apresentou pedidos líquidos e endereço 

adequado das partes reclamadas. Assistido o trabalhador pelo sindicato da categoria obreira, postulou 

na petição inicial, ainda, honorários advocatícios em favor da entidade assistente, juntando declaração 

de que, não obstante perceba salário superior a dois salários mínimos, não tinha condições de suportar 

os ônus do processo sem prejuízo ao sustento próprio e ao de sua família. 

 

Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte. 

 

Dada a irregularidade da prestação dos serviços terceirizados, seria correto que o juiz decidisse pela 

nulidade do contrato entre a autarquia e a empresa interposta e declarasse que o vínculo de emprego 

foi estabelecido diretamente entre Carlos e a autarquia. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 50: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Nulidades no Processo do Trabalho 

Julgue o seguinte item, à luz dos dispositivos legais e da jurisprudência consolidada do TST. 

  

A nulidade de determinado ato pronunciada por juiz ou tribunal do trabalho estende-se a todos os 

demais atos subsequentes. 

 Certo 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 Errado 

 

 

 

Questão 51: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Nulidades no Processo do Trabalho 

Acerca das nulidades e exceções aplicáveis ao processo do trabalho, assinale a opção correta. 

 a)  O pronunciamento da nulidade depende do consentimento da parte que lhe tiver dado causa. 

 b)  Pronunciada determinada nulidade, deverá ser declarada, consequentemente, a nulidade de 

todos os demais atos processuais. 

 c)  Na justiça do trabalho, admitem-se exceções apenas em matéria de defesa quanto ao mérito. 

 d)  O juiz da causa é obrigado a dar-se por suspeito nas situações em que o autor da ação for de sua 

íntima relação pessoal. 

 e)  A nulidade do processo judicial deve ser declarada em juízo de admissibilidade pela secretaria 

judicial à qual a ação trabalhista for distribuída. 

 

 

 

Questão 52: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Partes e Procuradores no Processo do Trabalho 

Carlos ajuizou, perante a vara do trabalho, reclamação trabalhista, com valor de causa igual a vinte 

salários mínimos, pretendendo verbas salariais e rescisórias da empresa que fora sua anterior 

empregadora e, ainda, a responsabilização subsidiária da autarquia federal, à qual teria, por meio 

daquela empresa interposta, prestado serviços. A ação apresentou pedidos líquidos e endereço 

adequado das partes reclamadas. Assistido o trabalhador pelo sindicato da categoria obreira, postulou 

na petição inicial, ainda, honorários advocatícios em favor da entidade assistente, juntando declaração 

de que, não obstante perceba salário superior a dois salários mínimos, não tinha condições de suportar 

os ônus do processo sem prejuízo ao sustento próprio e ao de sua família. 

 

Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte. 

 

Nessa situação, não pode ser concedida gratuidade judiciária, já que somente quem percebe 
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remuneração em valor igual ou inferior a dois salários mínimos faz jus a esse benefício. Por isso, 

também não cabe eventual condenação em honorários advocatícios, se Carlos for vencedor. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 53: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Partes e Procuradores no Processo do Trabalho 

Julgue o próximo item, no que se refere aos princípios gerais do processo trabalhista. 

 

Para o TST, o jus postulandi das partes estende-se ao mandado de segurança. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 54: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Partes e Procuradores no Processo do Trabalho 

No que se refere ao direito processual do trabalho, julgue o item a seguir. 

  

Conforme jurisprudência sumulada do TST sobre o instituto do jus postulandi, previsto no art. 791 da 

CLT, essa prerrogativa das partes limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 55: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Procedimentos Sumário e Sumaríssimo no Processo do Trabalho 

Carlos ajuizou, perante a vara do trabalho, reclamação trabalhista, com valor de causa igual a vinte 

salários mínimos, pretendendo verbas salariais e rescisórias da empresa que fora sua anterior 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

empregadora e, ainda, a responsabilização subsidiária da autarquia federal, à qual teria, por meio 

daquela empresa interposta, prestado serviços. A ação apresentou pedidos líquidos e endereço 

adequado das partes reclamadas. Assistido o trabalhador pelo sindicato da categoria obreira, postulou 

na petição inicial, ainda, honorários advocatícios em favor da entidade assistente, juntando declaração 

de que, não obstante perceba salário superior a dois salários mínimos, não tinha condições de suportar 

os ônus do processo sem prejuízo ao sustento próprio e ao de sua família. 

 

Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte. 

 

A reclamação trabalhista deve seguir o rito sumaríssimo, devido ao valor dado à causa e à observância 

da exigência de pedido líquido e de correto endereçamento da parte reclamada, já que a autarquia 

federal apenas está sendo chamada a integrar a lide como responsável subsidiária, e não como 

devedora principal. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 56: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Procedimentos Sumário e Sumaríssimo no Processo do Trabalho 

Quanto aos recursos no processo trabalhista, julgue o item subseqüente. 

Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista ao TST 

quando houver violação direta à Constituição Federal pela decisão do TRT. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 57: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Ação Trabalhista 

Assinale a opção correta em relação ao dissídio individual do trabalho. 
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 a)  No processo laboral, caso exista, na petição inicial, pedido que envolva adicional de 

insalubridade ou periculosidade, o juiz deve determinar a realização de perícia, ainda que consumada a 

revelia. 

 b)  No processo laboral, não é possível o indeferimento liminar da petição inicial, dada a 

inexistência de despacho citatório, sendo a audiência o primeiro contato do juiz com o pedido da parte. 

 c)  A CLT determina prazo mínimo de cinco dias entre o recebimento da notificação postal para o 

comparecimento do reclamado à audiência e a realização desta, sendo dobrado o prazo em relação às 

pessoas jurídicas de direito público. 

 d)  Em razão do jus postulandi da parte e do princípio da simplicidade que impera no processo do 

trabalho, não se aplica à defesa laboral o princípio da impugnação especificada, podendo o réu 

contestar a ação apenas por meio de requerimento da improcedência dos pleitos formulados na peça 

inicial. 

 e)  Segundo entendimento do TST, a apresentação de atestado médico, ainda que não especifique 

a impossibilidade de locomoção da parte à audiência, é motivo suficiente para justificar sua ausência 

em juízo. 

 

 

 

Questão 58: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Ação Trabalhista 

Ainda no que diz respeito ao dissídio individual trabalhista, assinale a opção correta. 

 a)  Segundo entendimento do TST, o fato de a testemunha do reclamante estar litigando ou ter 

litigado contra o mesmo empregador a torna suspeita, por demonstração de interesse jurídico no 

resultado do litígio. 

 b)  No procedimento comum ordinário do processo trabalhista, deve haver duas tentativas de 

conciliação obrigatórias por parte do magistrado, uma na abertura da audiência e a outra antes das 

razões finais. 

 c)  A compensação, que, no processo comum ordinário da justiça do trabalho, está restrita a 

dívidas de natureza trabalhistas, apenas pode ser alegada como matéria de defesa, com a contestação, 

sob pena de preclusão. 
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 d)  A reconvenção, uma das modalidades de resposta do réu, é aplicável tanto no processo de 

conhecimento judicial trabalhista quanto no de execução. 

 e)  O não comparecimento do reclamado à audiência importa revelia, além de confissão quanto à 

matéria de fato, não estando, entretanto, segundo entendimento do TST, as pessoas jurídicas de 

direito público sujeitas à revelia, pois o litígio que envolve essas pessoas versa sobre direitos 

indisponíveis. 

 

 

 

 

Questão 59: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Ação Trabalhista 

Considerando o disposto na legislação trabalhista sobre embargos à execução, revelia e confissão, 

dissídios coletivos e competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST), assinale a opção correta. 

 a)  O TST é competente para julgar originariamente os dissídios coletivos de categorias 

profissionais representadas por entidades de classe. 

 b)  A oposição de embargos à execução independe da garantia ou penhora de bens. 

 c)  No processo do trabalho, torna-se inexigível o título judicial declarado inconstitucional em 

decorrência de lei ou ato normativo. 

 d)  Nos casos em que o reclamado não comparecer à audiência, o processo deverá ficar suspenso 

até o reclamante demonstrar não haver concorrido para a ausência da parte requerida. 

 e)  Na audiência designada para a prolação de decisão, deverão comparecer as partes 

pessoalmente, não se admitindo outorga de poderes; no caso de revelia, poderá a parte presente 

requerer a nulidade do processo. 

 

 

 

 

Questão 60: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto: Petição inicial Trabalhista 

Acerca da distribuição, julgue o item que se segue. 
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A reclamação verbal deve ser distribuída antes de sua redução a termo. Distribuída a reclamação 

verbal, o reclamante deve, salvo motivo de força maior, apresentar-se no prazo de cinco dias, ao 

cartório ou à secretaria, para reduzi-la a termo, sob pena de perempção. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

 

Questão 61: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Petição inicial Trabalhista 

O advogado público Arnaldo, representando João, ex-empregado da instituição X, propôs ação 

trabalhista contra tal instituição mediante processo judicial eletrônico. A petição inicial foi distribuída 

diretamente, em formato digital, sem a intervenção da respectiva secretaria ou cartório judicial. O 

representante legal da referida instituição recebeu a citação válida no prazo legal. 

  

A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta. 

 a)  É obrigação da instituição exigir o recebimento da citação em mídia impressa. 

 b)  O patrono da causa não consta no rol daqueles que se podem valer da utilização do processo 

eletrônico judicial. 

 c)  O representante legal da instituição deve apresentar contrarrazões no prazo de expediente do 

respectivo órgão judiciário. 

 d)  Não há óbice à utilização do processo judicial eletrônico nessa situação. 

 e)  O advogado da instituição poderá alegar, em contestação, a nulidade da citação por vício na 

distribuição. 

 

 

 

 

Questão 62: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto: Instrução Probatória Trabalhista 

Com relação a testemunhas em processo trabalhista, assinale a opção correta. 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 a) O simples fato de a testemunha estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador 

não a torna suspeita. 

 b) As partes devem apresentar rol de testemunhas, para que sejam intimadas. 

 c) A testemunha que for parente até o terceiro grau civil da parte é suspeita, nos termos da CLT. 

 d) O juiz não pode tomar o depoimento de testemunha suspeita. 

 e) Em ação sujeita ao processo sumaríssimo, como regra, são permitidas três testemunhas para 

cada parte. 

 

 

 

 

Questão 63: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Instrução Probatória Trabalhista 

Em relação às provas no processo do trabalho e à aplicação subsidiária do Código de Processo Civil 

(CPC), assinale a opção correta. 

 a)  É admissível o testemunho de surdo-mudo por meio de intérprete nomeado pela parte 

interessada no depoimento, ficando as custas do intérprete a cargo da justiça do trabalho. 

 b)  É permitido à testemunha recusar-se a depor. 

 c)  No processo do trabalho, admite-se o testemunho de pessoa na condição de simples 

informante, o que significa que ela não precisa prestar compromisso. 

 d)  Não se admite como testemunha o estrangeiro que residir no país, mas não falar a língua 

portuguesa. 

 e)  No processo do trabalho, em consequência da aplicação subsidiária do CPC, a regra geral é que 

a parte requerida detém o ônus da prova. 

 

 

 

Questão 64: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Audiência Trabalhista 

Acerca de procedimento ordinário, julgue o item subsecutivo. 
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No rito ordinário, o juiz somente tem a obrigação de propor a conciliação por ocasião da abertura da 

audiência, podendo usar dos meios adequados de persuasão para a solução conciliatória do litígio, em 

qualquer fase da audiência. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 65: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Decadência e Prescrição no Direito Processual do Trabalho 

No que concerne a acidente do trabalho e moléstia profissional, julgue o seguinte item. 

 

Falecendo o empregado em decorrência de acidente do trabalho, não corre prazo prescricional para 

ajuizamento de ação indenizatória por seus dependentes menores, enquanto durar a incapacidade 

civil absoluta. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 66: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Recursos Trabalhistas 

Acerca do direito do trabalho, assinale a opção correta. 

 a) A justiça do trabalho não admite embargos de declaração contra decisão monocrática de 

relator que denega ou dá provimento a recurso, calcada no CPC. 

 b) A justiça comum é competente para dirimir controvérsias referentes à indenização por dano 

moral, ainda que decorrente da relação de trabalho. 

 c) A punição de empregado é nula se não precedida de inquérito ou sindicância internos, ainda que 

a empresa não se tenha obrigado, por norma regulamentar, a proceder o inquérito. 
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 d) O prazo de decadência do direito do empregador de ajuizar inquérito em face do empregado 

que incorre em abandono de emprego é contado a partir da configuração do abandono do emprego. 

 e) A juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento 

para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença. 

 

 

 

Questão 67: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Recursos Trabalhistas 

Em relação aos recursos trabalhistas, assinale a opção correta. 

 a)  Da decisão dos TRTs em sede de ação rescisória é cabível recurso de revista para o TST. 

 b)  No ato de interposição do agravo de instrumento, recurso adequado para impugnar despachos 

que denegarem a interposição de recursos, o depósito recursal deve corresponder a 50% do valor do 

depósito do recurso que se pretende destrancar. 

 c)  Conforme entendimento dominante no TST, é passível de nulidade decisão que acolha 

embargos declaratórios, com efeitos prequestionadores, sem oportunidade de manifestação da parte 

contrária. 

 d)  O recurso adesivo, compatível com o processo do trabalho, é cabível nas hipóteses de 

interposição de recurso ordinário, de agravo de petição, de revista e de embargos, sendo necessário 

que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária. 

 e)  Havendo condenação solidária de duas ou mais empresas, o depósito recursal efetuado por 

uma delas é sempre aproveitado pelas demais, visto que, no caso de solidariedade passiva, os 

devedores concorrem perante toda a dívida. 

 

 

 

Questão 68: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Recursos Trabalhistas 

Julgue o seguinte item, à luz dos dispositivos legais e da jurisprudência consolidada do TST. 
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De acordo com o CPC — aplicável à espécie por força do art.769 da CLT —, os embargos de terceiro 

são recebidos no efeito devolutivo. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 69: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Recursos em Espécie no Processo do Trabalho 

Em assembléia geral, após frustrada negociação coletiva com o sindicato patronal, os motoristas e 

cobradores de ônibus de empresas de transporte coletivo de certo município resolveram deflagrar 

movimento paredista. Comunicaram às empresas de transporte coletivo das quais eram empregados a 

deliberação pela greve e, no dia seguinte, após anúncio em jornais, rádio e televisão, pararam de 

trabalhar, mantendo, contudo, colegas incumbidos de trafegar com parte dos ônibus, nos horários de 

pico, exceto nas linhas que passam pelos lugares mais movimentados da cidade, que continuam sem 

atendimento de transporte público algum. 

 

Com base na situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir. 

 

 Eventual decisão do TRT acerca da abusividade da greve, julgando dissídio coletivo que tenha sido 

ajuizado, está sujeita a recurso de revista para o TST, cabendo, em tal caso, à respectiva Seção de 

Dissídios Coletivos o reexame da decisão regional. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 70: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Recursos em Espécie no Processo do Trabalho 

Quanto aos recursos no processo trabalhista, julgue o item subseqüente. 
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O prazo de interposição dos recursos trabalhistas previstos na Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), inclusive dos embargos de declaração, é de oito dias. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 71: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Recursos em Espécie no Processo do Trabalho 

Quanto aos recursos no processo trabalhista, julgue o item subseqüente. 

 

Na Justiça do Trabalho, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, exceto quando 

suscetíveis de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal, quando houver acolhimento de 

exceção de incompetência territorial com remessa dos autos para TRT distinto daquele a que se 

vincula o juízo excepcionado, ou ainda quando a respectiva decisão do TRT for contrária à súmula ou à 

orientação jurisprudencial do TST. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 72: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Recursos em Espécie no Processo do Trabalho 

Quanto aos recursos no processo trabalhista, julgue o item subseqüente. 

Sendo recorrível a decisão interlocutória proferida, cabe agravo de instrumento à instância superior, 

admitida a reconsideração da decisão agravada pelo próprio órgão prolator. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 73: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 
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Assunto: Recursos em Espécie no Processo do Trabalho 

Quanto aos recursos no processo trabalhista, julgue o item subseqüente. 

 

O relator, no TST ou no TRT, pode negar seguimento ou dar provimento a recurso, por decisão 

monocrática, nas hipóteses previstas no art. 557 do Código de Processo Civil (CPC), também aplicável 

ao processo do trabalho, sujeita a decisão a agravo para o órgão colegiado do respectivo tribunal que 

seria, em princípio, competente para o exame do recurso trancado. Contudo, se contra a decisão do 

relator forem opostos embargos de declaração, esses serão decididos pelo próprio relator quando 

pretenderem suprir mero vício técnico e não, a modificação do julgado; se o embargante postular 

efeito modificativo, os embargos serão convertidos em agravo para exame, como tal, pelo órgão 

colegiado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 74: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Recursos em Espécie no Processo do Trabalho 

Quanto aos recursos no processo trabalhista, julgue o item subseqüente. 

 

Os embargos em recurso de revista das decisões das turmas para a Seção Especializada em Dissídios 

Individuais (SDI) do TST apenas são cabíveis quando houver divergência entre a decisão recorrida e 

outra proferida por turma ou pela SDI, se já não restar a questão pacificada por súmula ou orientação 

jurisprudencial do TST ou do STF no sentido da decisão recorrida. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 75: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Recursos em Espécie no Processo do Trabalho 

Quanto aos recursos no processo trabalhista, julgue o item subseqüente. 
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Provido o agravo de instrumento, o tribunal ou seu órgão fracionário competente deve deliberar sobre 

o julgamento do recurso principal antes denegado no juízo ou tribunal de origem, observando-se, se 

for o caso, daí em diante, o procedimento relativo a esse recurso. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 76: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Recursos em Espécie no Processo do Trabalho 

Acerca de procedimento ordinário, julgue o item subsecutivo. 

 

Nas causas sujeitas ao procedimento ordinário, não é admitido recurso de revista contra decisão 

proferida em grau de recurso ordinário que viole direta e literalmente dispositivo constitucional. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 77: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Recursos em Espécie no Processo do Trabalho 

No que concerne à execução, julgue o item a seguir. 

 

Cabe às turmas do TST o julgamento do agravo de petição contra decisão em sede de execução de 

competência originária de tribunal regional do trabalho. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 78: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Recursos em Espécie no Processo do Trabalho 
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Embora o entendimento predominante no TST seja o de que o tacógrafo, por si só, não basta para 

controlar a jornada de trabalho de motorista, a Segunda Turma, ao decidir pela condenação, baseou-se 

em elementos fáticos apresentados na tese vencida constante do acórdão regional. Este registrava 

que, além do tacógrafo, a jornada era controlada por fiscais, que tinham condições de verificar com 

exatidão o início da viagem, a quilometragem percorrida, a velocidade do veículo, as paradas e 

descansos. 

 

Ao interpor embargos à SDI-1, a referida empresa sustentou que a tese vencedora no TRT ateve-se 

unicamente à análise do tacógrafo, e que o voto vencido partia de premissas fáticas diferentes da que 

constou no voto vencedor. A ministra relatora, porém, rejeitou a tese da empresa, observando que a 

decisão da Segunda Turma transcreve o trecho, constante do acórdão regional, ainda que em tese 

vencida, que norteou sua decisão. “Nessa hipótese, podem e devem ser considerados todos os 

elementos constantes do acórdão, porque não se trata de peça autônoma, distinta e independente”, 

explicou a ministra. “A partir do momento em que a fundamentação do voto vencido integrou o 

acórdão, tem-se por prequestionada toda a matéria fática”, concluiu. 

 

Por maioria, a SDI-1 seguiu o voto da ministra e não conheceu dos embargos. 

  

Internet: <ext02.tst.gov.br> (com adaptações). 

 

Com base no texto acima, assinale a opção correta. 

 a) Por não ter sido unânime, a decisão acima seria passível de embargos infringentes para a 

própria SDI-1, no prazo de 8 dias. 

 b) Hoje é possível, no âmbito do TST, a oposição de embargos de divergência, de nulidade e 

embargos infringentes. 

 c) Na justiça do trabalho, considera-se prequestionada a questão jurídica invocada no recurso 

principal, sobre a qual se omite o Tribunal de pronunciar tese, não obstante opostos embargos de 

declaração. 

 d) Na decisão noticiada, a SDI-1 contrariou o entendimento predominante no TST de que o 

tacógrafo, por si só, não basta para controlar a jornada de trabalho de motorista. 

 e) A partir de decisão não unânime proferida no âmbito do TRT, cabem embargos infringentes. 
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Questão 79: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Recursos em Espécie no Processo do Trabalho 

Acerca de custas e emolumentos e de recursos no processo do trabalho, julgue o próximo item. 

 

Na fase de execução do processo do trabalho, não cabe recurso de revista na hipótese de divergência 

entre a decisão recorrida e decisões de outros tribunais regionais do trabalho quanto à interpretação 

de legislação infraconstitucional ou na hipótese de a decisão recorrida ofender literal disposição de lei 

ordinária, sendo cabível, entretanto, se a decisão prolatada ofender direta e literalmente o comando 

sentencial que transitou em julgado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 80: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto: Recursos em Espécie no Processo do Trabalho 

Com relação aos recursos trabalhistas, julgue o item subsequente. 

 

Compete à Seção de Dissídios Individuais (SDI) julgar em última instância os embargos interpostos às 

decisões divergentes das turmas, ou destas com decisão da SDI, ou com enunciado da súmula e as que 

violarem literalmente preceito de lei federal ou da CF. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 81: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto: Recursos em Espécie no Processo do Trabalho 

Com relação aos recursos trabalhistas, julgue o item subsequente. 
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Cabe agravo de petição, no prazo de oito dias, das decisões do juiz de primeiro grau nas execuções, e, 

considerando-se as peculiaridades do processo do trabalho e o princípio da proteção, é desnecessária 

a delimitação justificada dos valores impugnados. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 82: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Assunto: Recursos em Espécie no Processo do Trabalho 

Com relação aos recursos trabalhistas, julgue o item subsequente. 

  

O agravo de instrumento interposto contra o despacho que não recebe agravo de petição não 

suspende a execução da sentença. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 83: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Execução Trabalhista 

No que concerne à execução, julgue o item a seguir. 

 

A matéria de defesa em sede de embargos à execução é restrita às alegações de cumprimento da 

decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 84: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Execução Trabalhista 
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No que concerne à liquidação de sentença e à execução trabalhista, assinale a opção correta. 

 a)  Iniciada a execução trabalhista, o juiz mandará expedir mandado de citação do executado, a fim 

de que este cumpra a decisão ou o acordo, que deverá conter a petição inicial do autor, a decisão 

exequenda ou o termo de acordo não cumprido, sob pena de nulidade. 

 b)  Se o executado não permitir o ingresso do oficial de justiça no local da diligência, restará a este 

arrombar as portas bem como móveis e gavetas onde presumir que se achem os bens, devendo 

certificar posteriormente o fato ao juiz. 

 c)  Ainda que não haja normas voltadas para a execução trabalhista na CLT, a aplicação do CPC 

nesse caso é impossível, dada a sua incompatibilidade com a celeridade que rege o processo do 

trabalho. 

 d)  As multas inscritas em dívida ativa da União provenientes dos autos de infração lavrados por 

auditores-fiscais do trabalho, os termos de ajuste de conduta firmados perante o MP do Trabalho e os 

termos de conciliação firmados perante as comissões de conciliação prévia são considerados títulos 

executivos extrajudiciais trabalhistas. 

 e)  No processo do trabalho, a liquidação de sentença pode ser realizada por cálculo, por 

arbitramento e por artigos, devendo ser instaurada de ofício pelo juiz da causa. 

 

 

 

Questão 85: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Execução Trabalhista 

A respeito da execução trabalhista, assinale a opção correta. 

 a)  Embora os bens das pessoas jurídicas de direito público sejam impenhoráveis, o TST considera 

válida a penhora de bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão 

pela União, não podendo a execução prosseguir mediante precatório. 

 b)  Em face do direito fundamental de propriedade, não se admite penhora sobre faturamento de 

empresa. 

 c)  Em se tratando de execução por carta precatória, os embargos à execução devem ser 

oferecidos perante o juízo deprecante, sendo, em regra, julgados no juízo deprecado, salvo se 

versarem sobre vícios ou irregularidades de ato praticado pelo próprio juízo deprecante, ocasião em 

que caberá a este o julgamento dos embargos. 
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 d)  Conforme entendimento pacificado no TST, no acordo homologado em juízo, após o trânsito 

em julgado da sentença condenatória, é devida a contribuição previdenciária sobre o valor consignado 

na decisão condenatória, respeitada a proporcionalidade de valores entre as parcelas de natureza 

salarial e indenizatória deferidas na respectiva decisão condenatória. 

 e)  Para a oposição de embargos à execução, é necessário que o executado garanta previamente o 

juízo, aplicando-se tal regra às pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

 

 

 

 

Questão 86: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Execução Trabalhista 

Julgue o seguinte item, à luz dos dispositivos legais e da jurisprudência consolidada do TST. 

  

Em caso de execução contra a fazenda pública, admite-se o sequestro de verbas públicas se houver 

preterição do direito de precedência do credor, não se equiparando a essa hipótese o não pagamento 

do precatório até o final do exercício, se incluído no orçamento. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 87: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Execução Trabalhista 

Julgue o seguinte item, à luz dos dispositivos legais e da jurisprudência consolidada do TST. 

  

Para os efeitos da impenhorabilidade de bem de família, se o casal ou a entidade familiar for possuidor 

de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o imóvel (utilizado 

como residência) indicado pelo devedor, desde que o valor dos demais seja suficiente para garantir a 

dívida. 

  

 Certo 
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 Errado 

 

 

 

Questão 88: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Execução Trabalhista 

Julgue o seguinte item, à luz dos dispositivos legais e da jurisprudência consolidada do TST. 

  

A CLT concede ao credor a preferência de adjudicar e transferir para o seu patrimônio, por preço igual 

ao maior lance oferecido pelo pretenso arrematante, o bem do executado objeto de alienação em 

hasta pública. 

  

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 89: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Procedimentos Especiais Trabalhistas 

Acerca dos procedimentos especiais no processo laboral, assinale a opção correta. 

 a)  Consoante entendimento do TST, o ato judicial que determina penhora em direito do 

executado para garantir crédito exequendo em execução definitiva fere direito líquido e certo, sendo 

cabível mandado de segurança. 

 b)  Conforme entendimento do TST, verificada, na petição inicial de mandado de segurança, a 

ausência de documento indispensável para a regularidade processual, deve o juiz determinar a 

emenda da inicial em dez dias. 

 c)  O inquérito para apuração de falta grave é ação de natureza constitutivo-negativa promovida 

pelo empregador para resolução de contrato de trabalho de empregado estável; não havendo 

suspensão do empregado e julgada procedente a ação, considerar-se-á findo o contrato de trabalho na 

data da sentença. 
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 d)  A propositura da ação rescisória na justiça do trabalho está sujeita ao depósito prévio de 5% do 

valor da causa, salvo prova de miserabilidade jurídica do autor. 

 e)  Embora um dos requisitos da ação rescisória seja a existência de uma sentença de mérito 

transitada em julgado, uma questão processual, segundo entendimento firmado do TST, pode ser 

objeto de rescisória desde que consista em pressuposto de validade de uma sentença de mérito. 

 

 

 

Questão 90: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Ação Rescisória Trabalhista 

A respeito de organização, jurisdição e competência da justiça do trabalho, julgue o item que se segue. 

 

As ações rescisórias propostas contra as sentenças normativas proferidas pela seção especializada em 

dissídios coletivos do TST são julgadas originariamente pelo pleno do tribunal. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 91: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Dissídios Coletivos 

Assinale a opção correta a respeito do dissídio coletivo. 

 a)  Conforme entendimento pacificado do TST, é indispensável, para a propositura da ação de 

cumprimento, o trânsito em julgado da sentença normativa. 

 b)  Conforme entendimento do TST, o dissídio coletivo de natureza jurídica não se presta a 

interpretar normas de caráter genérico. 

 c)  Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva, é facultado a ambas, de comum 

acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica ou jurídica, podendo a justiça do trabalho 

decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho e as 

convencionadas anteriormente. 
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 d)  Cabe às varas do trabalho, aos TRTs e ao TST o julgamento originário dos dissídios coletivos, 

conforme o alcance da base territorial dos entes envolvidos: sendo a base no mesmo município, a 

competência será da vara local; estando envolvido mais de um município, a competência será dos 

TRTs; havendo o envolvimento de mais de um município de estados diferentes, a competência será do 

TST. 

 e)  Não havendo acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa em vigor, a sentença 

normativa entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

 

Questão 92: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Ações Especiais Aplicáveis no Direito do Trabalho 

Em relação ao mandado de segurança na Justiça do Trabalho, especialmente perante o TST, julgue o 

item seguinte, considerando a Constituição Federal, as leis de regência específica e o regimento 

interno do TST. 

 

O mandado de segurança pode ser impetrado perante qualquer juízo ou tribunal do trabalho, mas, 

originariamente, os juízes do trabalho detêm competência para processar e julgar os mandados de 

segurança coligados à matéria de sua jurisdição, enquanto os tribunais apreciam os mandados de 

segurança impetrados contra seus próprios atos ou dos seus membros, ou, no caso dos TRTs, também 

quando a autoridade impetrada é juiz do trabalho vinculado a esses tribunais. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 93: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Ações Especiais Aplicáveis no Direito do Trabalho 

Em relação ao mandado de segurança na Justiça do Trabalho, especialmente perante o TST, julgue o 

item seguinte, considerando a Constituição Federal, as leis de regência específica e o regimento 

interno do TST. 
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Julgado mandado de segurança por TRT, a competência para apreciar eventual recurso ordinário 

interposto é da Seção de Dissídios Individuais do TST, exceto quando se tratar de recurso em mandado 

de segurança coletivo, caso em que a competência é da Seção de Dissídios Coletivos do TST. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 94: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Ações Especiais Aplicáveis no Direito do Trabalho 

Em relação ao mandado de segurança na Justiça do Trabalho, especialmente perante o TST, julgue o 

item seguinte, considerando a Constituição Federal, as leis de regência específica e o regimento 

interno do TST. 

 

No TST, apenas as seções especializadas processam e julgam, em grau originário, os mandados de 

segurança impetrados contra atos do próprio Tribunal ou de seus ministros. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 95: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Ações Especiais Aplicáveis no Direito do Trabalho 

Em relação ao mandado de segurança na Justiça do Trabalho, especialmente perante o TST, julgue o 

item seguinte, considerando a Constituição Federal, as leis de regência específica e o regimento 

interno do TST. 

 

Compete ao presidente do TST, monocraticamente, decidir sobre o pedido de suspensão de segurança 

concedida por TRT. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 96: CESPE - AJ TST/TST/Judiciária/2008 

Assunto: Ações Especiais Aplicáveis no Direito do Trabalho 

Em relação ao mandado de segurança na Justiça do Trabalho, especialmente perante o TST, julgue o 

item seguinte, considerando a Constituição Federal, as leis de regência específica e o regimento 

interno do TST. 

 

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial em execução trabalhista que determine a penhora 

em dinheiro do executado, em execução definitiva, para garantir crédito exeqüendo, por ter sido 

observada a gradação legal. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 97: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto:  

Acerca da justiça do trabalho, assinale a opção correta. 

 a) A antecipação da tutela concedida na sentença comporta impugnação pela via do mandado de 

segurança, por não ser impugnável mediante recurso ordinário. 

 b) No caso de a tutela antecipada (ou liminar) ser concedida antes da sentença, cabe a impetração 

do mandado de segurança, em face da inexistência de recurso próprio. 

 c) A superveniência de uma sentença, nos autos originários, não faz perder o objeto do mandado 

de segurança que impugnava a concessão da tutela antecipada. 

 d) Uma decisão judicial transitada em julgado pode ser impugnada por meio de mandado de 

segurança. 

 e) O juiz determinará que o impetrante emende a inicial quando verificar, na petição inicial 

do mandamus, a ausência da prova documental pré-constituída, indispensável ao julgamento da causa. 
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Questão 98: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto:  

Assinale a opção correta acerca do dissídio individual trabalhista. 

 a) A alegação de prescrição pelo reclamado é considerada defesa direta de mérito. 

 b) A alegação de fato impeditivo pelo reclamado constitui defesa direta de mérito. 

 c) A compensação somente pode ser alegada como matéria de defesa. 

 d) No procedimento comum, só será deferida intimação de testemunha que, comprovadamente 

convidada, deixar de comparecer. Não comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá 

determinar sua imediata condução coercitiva. 

 e) A exceção de incompetência relativa é oferecida em separado e autuada e fica em apenso aos 

autos principais. 

 

 

 

Questão 99: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto:  

O TRT, em ação de rito sumaríssimo, reexaminando as provas produzidas em primeiro grau, conheceu 

e deu provimento a recurso ordinário do reclamante para reconhecer o vínculo de emprego entre as 

partes, determinando o retorno dos autos à vara de origem para julgamento das parcelas como de 

direito. Contra essa decisão, o reclamado opôs embargos de declaração com o fim de 

prequestionamento, que foram rejeitados, e, em seguida, interpôs, após, recurso de revista para o TST, 

alegando violação literal de disposição de lei federal, recurso esse que não foi admitido na origem. 

 

Com base nessa situação, assinale a opção correta. 

 a) O recurso de revista para o TST seria admissível se houvesse afronta direta e literal à CF. 

 b) O TRT deveria ter julgado também as parcelas reclamadas, porque o recurso ordinário lhe 

devolve em profundidade toda matéria. 
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 c) O TST entende que a rejeição de embargos de declaração por parte do TRT impede o 

prequestionamento da matéria suscitada nos embargos. Nesse caso, a parte deve recorrer de revista 

contra omissão do TRT. 

 d) Na situação apresentada, o TRT, ao negar seguimento ao recurso de revista, já ouvira antes a 

parte recorrida. 

 e) A decisão recorrida, por ser interlocutória, não comporta recurso de revista. 

 

 

 

Questão 100: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto:  

A decisão que, após o exame de fatos e provas, conclui não ter havido relação de emprego entre o 

reclamante e a reclamada extingue o processo com o exame do mérito, ainda que adote como 

desfecho “carência de ação”, sendo passível, portanto, de reexame em ação rescisória. 

  

TST – SBDI2 – ROAR 66875/92.7 – AC. 103/97 – Rel. min. Manoel Mendes Filho – j. 18/2/1997 (com adaptações). 

 

Com base no entendimento acima apresentado, assinale a opção correta. 

 a) A decisão que conclui não ter havido relação de emprego entre as partes faz coisa julgada 

material, impedindo que o reclamante proponha nova ação, inclusive em juízo diverso do trabalhista, 

para discutir matéria cível. 

 b) A coisa julgada formal se irradia para fora do processo. 

 c) Caso seja considerado carecedor da ação, o autor da ação primitiva poderá ajuizar novas ações 

idênticas. 

 d) O prazo de decadência, na ação rescisória, é contado a partir do dia em que se der o trânsito em 

julgado da última decisão proferida na causa, seja de mérito ou não. 

 e) Não ofende o princípio do duplo grau de jurisdição a decisão do TST que, após afastar a 

decadência em sede de recurso ordinário, aprecia desde logo a lide, se a causa versar acerca de 

questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento. 
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Questão 101: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto:  

Nos termos do art. 884, § 1.º, da CLT, garantida a execução ou penhorados os bens, o executado 

poderá apresentar embargos, ficando a matéria de defesa restrita às alegações de cumprimento da 

decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da divida. 

 

Considerando o dispositivo acima, assinale a opção correta. 

 a) O dispositivo em apreço esgotou, no âmbito do processo do trabalho, as matérias passíveis de 

argüição pela via dos embargos à execução. 

 b) Parte da doutrina defende a aplicação subsidiária ao processo do trabalho do artigo do CPC que 

trata das matérias argüíveis nos embargos à execução. 

 c) O STF e o TST não admitem a prescrição intercorrente na justiça do trabalho. 

 d) Os embargos de terceiro são incompatíveis com o processo do trabalho. 

 e) Compete à União a iniciativa de execução das contribuições sociais decorrentes de sentenças 

trabalhistas. 

 

 

 

Questão 102: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

A Quarta Turma do TST desproveu recurso de agravo de instrumento, entendendo que no recurso de 

revista a parte tem de estar representada por advogado, nos seguintes termos: O jus postulandi está 

agasalhado no art. 791 da CLT, que preceitua: “Os empregados e os empregadores poderão reclamar 

pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final.” O recurso 

de revista, por sua natureza de recurso extraordinário, exige que seja interposto por advogado 

devidamente inscrito na OAB, a quem é reservada a atividade privativa da postulação em juízo, 

incluindo-se o ato de recorrer. 

  

TST, AIRR 886/2000-401-05-00 (com adaptações). 

 

Considerando que o julgado acima tenha sido publicado em 2008, assinale a opção correta. 
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 a) Contra essa decisão poderia o agravante opor embargos para a SDI, alegando contrariedade a 

dispositivo de lei federal (art.791 da CLT). 

 b) Sabendo-se que a Terceira Turma do TST já decidiu de modo diverso, no sentido de que o 

recurso de revista não exige advogado, poderia o recorrente opor embargos para a SDI. 

 c) O acórdão de turma do TST serve como paradigma para recurso de revista embasado em 

divergência jurisprudencial. 

 d) O STF entende que a capacidade postulatória do advogado não é obrigatória nos juizados 

especiais, na justiça do trabalho e na chamada justiça de paz. 

 e) O art. 791 da CLT não foi recepcionado pela CF. 

 

 

 

Questão 103: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Supondo que determinada pessoa tenha sido vencedora na demanda trabalhista e que, após o trânsito 

em julgado da sentença, tenha pedido averbação do tempo de serviço junto ao INSS para fins de 

aposentadoria, assinale a opção correta. 

 a) A autarquia previdenciária deve, automaticamente, averbar o tempo de serviço descrito na 

sentença, em face da coisa julgada material. 

 b) A sentença trabalhista, nesse caso, é considerada como início de prova material, hábil para a 

averbação de tempo de serviço, desde que fundada em elementos que evidenciem o exercício da 

atividade laborativa na função e nos períodos alegados pelo reclamante. Por esse motivo, a 

previdência pode se recusar a averbar o tempo de serviço pretendido se a sentença estiver 

desacompanhada de provas. 

 c) As anotações apostas pelo empregador na CTPS do empregado geram presunção juris et de 

jure em relação ao empregado. 

 d) A não averbação do tempo de serviço reconhecido pela justiça do trabalho, sob o argumento de 

que as provas não existiriam ou não seriam contemporâneas ao período pretendido, é questão a ser 

dirimida na justiça do trabalho. 

 e) A sentença trabalhista que reconhece tempo de serviço é terminativa. 
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Questão 104: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Quanto ao processo do trabalho, assinale a opção correta. 

 a) A liquidação por cálculo, arbitramento e artigos independe de iniciativa da parte, dando-se de 

ofício pelo juízo competente para a execução. 

 b) A sentença de liquidação pode ser impugnada por meio autônomo e pelo recurso de agravo de 

petição. 

 c) A admissibilidade do recurso de revista contra acórdão proferido em agravo de petição, em 

liquidação de sentença ou em processo incidente na execução sempre depende de demonstração 

inequívoca de violação direta à CF. 

 d) A doutrina se divide em relação à natureza jurídica da sentença de liquidação: uma parte 

entende que possui natureza jurídica de decisão interlocutória; outra, que possui natureza de 

sentença constitutiva. 

 e) Uma decisão do TRT que dê provimento a agravo de petição para determinar o retorno dos 

autos à origem, com a finalidade de que seja apreciada impugnação à sentença de liquidação, pode ser 

desafiada por recurso de revista. 

 

 

 

Questão 105: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Ainda com respeito a testemunhas, assinale a opção correta. 

 a) A testemunha que não comparecer será intimada, de oficio ou a requerimento da parte, ficando 

sujeita à condução coercitiva se a parte provar tê-la convidado. 

 b) Em processo trabalhista, a parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte 

desistiu de ouvi-la. 

 c) No procedimento sumaríssimo, será automaticamente intimada a testemunha que deixar de 

comparecer. 

 d) O pagamento de salário ao empregado analfabeto deverá ser efetuado na presença de duas 

testemunhas. 
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 e) No procedimento sumaríssimo, a parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte 

desistiu de ouvi-la. 

 

 

 

Questão 106: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

No que concerne aos peritos e à periculosidade e insalubridade, assinale a opção correta. 

 a) Os assistentes técnicos prestam compromisso e contra eles cabe exceção de suspeição. 

 b) O perito nomeado pelo juiz tem de prestar compromisso, não estando, porém, sujeito aos 

mesmos impedimentos e suspeições dos magistrados. 

 c) Se o pedido versar sobre periculosidade e insalubridade, o juiz estará obrigado a determinar a 

realização de prova pericial. 

 d) A indicação do perito assistente é faculdade da parte, que não responde pelos honorários 

periciais se vencedora no objeto da perícia. 

 e) A apuração de periculosidade é atribuição tão-somente de engenheiro do trabalho ou 

profissional com equivalente formação técnica, inscrito no respectivo Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura (CREA). A apuração de insalubridade também inclui o médico do trabalho. 

 

 

 

Questão 107: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

A respeito do direito processual do trabalho, assinale a opção correta. 

 a) A regra segundo a qual, quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores, ser-lhes-ão 

contados em dobro os prazos para contestar, para recorrer e, de modo geral, para falar nos autos, 

embora esteja inscrita em artigo do CPC, é aplicável ao processo do trabalho. 

 b) O artigo do CPC que admite a invocação de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do 

direito, superveniente à propositura da ação, é aplicável de ofício aos processos em curso em qualquer 

instância trabalhista. 

 c) O recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho e cabe, no prazo de 8 dias, nas 

hipóteses de interposição de recurso ordinário, de agravo, de revista e de embargos, sendo 
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desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte 

contrária. 

 d) O recurso adesivo, previsto em artigo do CPC, é incompatível com o processo do trabalho. 

 e) A regra que exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento, previsto no Código Civil 

vigente, não se aplica à contagem do prazo do aviso prévio. 

 

 

 

Questão 108: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto:  

Texto para a questão 

 

Em uma reclamação trabalhista, o pedido foi julgado procedente. O juiz do trabalho estimou o valor da 

condenação em R$ 11.500,00. A empresa recorreu ao TRT, que conheceu e desproveu o recurso. A 

empresa apelou ao TST apontando violação literal de cinco artigos de lei federal e divergência 

jurisprudencial, usando como paradigma acórdão do próprio TRT. O recurso foi admitido na origem, 

mas apenas em relação a dois artigos federais. No TST, o recurso foi conhecido em parte e desprovido. 

 

Obs.: valores limites para o deposito recursal: recurso ordinário: R$ 4.993,78; recurso de revista, 

embargos, recurso extraordinário: R$ 9.987,56; recurso em ação rescisória: R$ 9.987,56. 

 

Considerando as informações apresentadas no texto, assinale a opção correspondente ao valor 

mínimo da guia de recolhimento feita pela empresa reclamada a título de depósito recursal, por 

ocasião do recurso para o TST. 

 a) R$ 11.500,00 

 b) R$ 9.987,56 

 c) R$ 6.506,22 

 d) R$ 14.981,34 

 e) R$ 4.993,78 
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Questão 109: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto:  

Texto para a questão 

 

Em uma reclamação trabalhista, o pedido foi julgado procedente. O juiz do trabalho estimou o valor da 

condenação em R$ 11.500,00. A empresa recorreu ao TRT, que conheceu e desproveu o recurso. A 

empresa apelou ao TST apontando violação literal de cinco artigos de lei federal e divergência 

jurisprudencial, usando como paradigma acórdão do próprio TRT. O recurso foi admitido na origem, 

mas apenas em relação a dois artigos federais. No TST, o recurso foi conhecido em parte e desprovido. 

 

Obs.: valores limites para o deposito recursal: recurso ordinário: R$ 4.993,78; recurso de revista, 

embargos, recurso extraordinário: R$ 9.987,56; recurso em ação rescisória: R$ 9.987,56. 

 

Em relação à situação apresentada no texto, assinale a opção correta. 

 a) O TST poderia conhecer do recurso tão-somente quanto aos dois artigos federais admitidos na 

origem. 

 b) O recurso pode ter sido conhecido quanto a divergência. 

 c) O TST, ao conhecer do recurso, entendeu que a causa oferecia transcendência com relação aos 

reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 

 d) O reclamante poderia ter recorrido ao STF, que, como regra, tem, examinado os pressupostos 

de admissibilidade dos recursos dirigidos ao TST. 

 e) O depósito recursal é pressuposto extrínseco do recurso trabalhista. 

 

 

 

Questão 110: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

A respeito do direito do trabalho e do direito processual do trabalho, assinale a opção correta. 

 a) Na sucessão de empresas, a responsabilidade quanto a débitos e obrigações trabalhistas recai 

sobre o sucessor, em face do princípio da despersonalização do empregador, sendo irrelevante o 

vínculo estabelecido entre sucedido e sucessor, bem como a natureza do título que possibilitou ao 

titular do estabelecimento a utilização dos meios de produção nele organizados. 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 b) A justiça do trabalho não vê o depósito recursal como parcela garantidora da execução do 

crédito do reclamante; uma vez que se a sentença ainda não foi transitada em julgado, não há título 

executivo que sustente a execução. 

 c) Nos termos da CLT e da CF, a supressão ou redução do intervalo intrajornada somente é 

possível por acordo ou convenção coletiva de trabalho. 

 d) A garantia da estabilidade provisória prevista no ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, não se aplica ao suplente do cargo de direção de comissões internas de prevenção de 

acidentes (CIPA). 

 e) Cabe recurso de revista das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio 

individual, pelos tribunais regionais do trabalho, quando derem ao mesmo dispositivo de lei federal 

interpretação diversa da que lhe houver dado o STF. 

 

 

 

Questão 111: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Com respeito a nulidades, assinale a opção correta. 

 a) No processo do trabalho, o princípio da transcendência é inspirado no sistema francês pas de 

nullité sans grief. 

 b) Em sede de recurso de revista, o TST pode reconhecer, de ofício, nulidade absoluta, ocorrida 

nas instâncias ordinárias, ainda que não tenha sido prequestionada no TRT. 

 c) O princípio do interesse significa que a nulidade do ato não prejudicará senão os posteriores 

que dele dependem ou sejam conseqüência. 

 d) Pode-se decretar a nulidade a favor de quem deu causa ao vício processual. 

 e) O princípio da convalidação se aplica tanto às nulidades relativas quanto às absolutas. 

 

 

 

Questão 112: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Considere o seguinte trecho de ementa extraída do Conflito de Competência 79.323/SP. 

 

Determinação, pela justiça do trabalho, de penhora no rosto dos autos em processo que tramita 

perante o juízo cível, de numerário de que supostamente é credora a reclamada. Indeferimento, pelo 
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juízo cível, da penhora, com fundamento em que se trata de verbas de sucumbência. 

 

Obs.: os dois juízos são localizados na cidade de Santo André, SP. 

 

Considerando a situação acima, assinale a opção correta. 

 a) O conflito de competência é cabível, pois os dois juízos, no que se refere à penhora, são 

competentes para disciplinar os atos que são praticados nos processos sob sua jurisdição. 

 b) Deve prevalecer a penhora determinada pelo juízo trabalhista em face da preferência dos 

créditos trabalhistas. 

 c) A decisão do juízo cível que indeferiu a penhora não tem como ser impugnada pela parte 

interessada mediante os recursos dispostos para tanto na legislação processual civil. 

 d) O conflito não pode ser conhecido, pois não compete ao STJ julgar conflito entre juiz de direito 

e juiz do trabalho da mesma localidade. 

 e) Há impossibilidade de solução da controvérsia por meio do conflito de competência, já que cada 

um dos juízos é competente para disciplinar os atos que são praticados nos processos sob sua 

jurisdição. 

 

 

Questão 113: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto:  

Quanto ao processo de execução trabalhista, assinale a opção correta. 

 a) Na execução trabalhista, a adjudicação precede a arrematação. 

 b) A arrematação é a entrega dos bens penhorados diretamente ao exeqüente. 

 c) O bem hipotecado e o bem alienado fiduciariamente não podem ser penhorados. 

 d) Não se admite mais de uma penhora sobre o mesmo bem. 

 e) O TST tem admitido a penhora sobre renda mensal ou faturamento da empresa. 

 

 

 

Questão 114: CESPE - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto:  
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Considerando o direito processual do trabalho, assinale a opção correta. 

 a) Compete ao STJ dirimir conflitos de competência entre juízes trabalhistas vinculados a 

tribunais regionais do trabalho diversos. 

 b) Na lide trabalhista, compete ao TRT dirimir conflito de competência verificado, na respectiva 

região, entre juiz estadual e juiz do trabalho. 

 c) A incompetência absoluta de juiz do trabalho para apreciar matéria referente a crime por 

exemplo, de falso testemunho, a ser julgado perante juiz de direito, na justiça estadual, pode ser 

declarada pelo respectivo tribunal de justiça. 

 d) Segundo a jurisprudência do STJ e do STF, a nova regra de competência contida da Emenda 

Constitucional 45/2004, que alterou o art. 114, da CF, alcança processos em curso, 

independentemente da existência, ou não, de sentença de mérito. 

 e) O Código Tributário Nacional coloca o crédito fiscal em situação mais privilegiada que os 

créditos trabalhistas. 

 

 

 

Questão 115: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto:  

Acerca dos princípios gerais do processo trabalhista, bem como dos prazos da execução, dos recursos 

e da decadência nesse âmbito, julgue o item que se segue. 

 

A posição majoritária da doutrina é de que, por ser aplicável subsidiariamente o Código de Processo 

Civil, nos casos em que a CLT nada dispuser, nem houver incompatibilidade, os entes públicos devam 

ser notificados pessoalmente da ação por meio de oficial de justiça, e não por correio. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 116: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Acerca dos princípios gerais do processo trabalhista, bem como dos prazos da execução, dos recursos 

e da decadência nesse âmbito, julgue o item que se segue. 
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Segundo a CLT, o Ministério Público só atuará como substituto processual do menor quando este não 

estiver representado ou assistido por seus representantes legais, caso em que não haverá nulidade a 

ser reconhecida pela sua não-atuação em defesa do incapaz. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 117: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Acerca dos princípios gerais do processo trabalhista, bem como dos prazos da execução, dos recursos 

e da decadência nesse âmbito, julgue o item que se segue. 

 

Segundo orientação pacificada no TST, no caso de execução provisória, a penhora em dinheiro não 

será a regra quando outros bens forem nomeados, visto ser aquela forma mais gravosa ao executado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 118: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto:  

Acerca dos princípios gerais do processo trabalhista, bem como dos prazos da execução, dos recursos 

e da decadência nesse âmbito, julgue o item que se segue. 

 

Segundo o TST, não há, na justiça do trabalho, possibilidade de interpor-se recurso imediato contra 

decisões interlocutórias, pois estas são irrecorríveis. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 119: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 
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Acerca dos princípios gerais do processo trabalhista, bem como dos prazos da execução, dos recursos 

e da decadência nesse âmbito, julgue o item que se segue. 

 

Os créditos resultantes das relações de trabalho decaem após passados dois anos do fim do contrato 

de trabalho. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 120: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Acerca dos princípios gerais do processo trabalhista, bem como dos prazos da execução, dos recursos 

e da decadência nesse âmbito, julgue o item que se segue. 

 

Segundo entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência, deverá haver interregno mínimo 

de, pelo menos, cinco dias úteis entre o recebimento da notificação e a realização da audiência de 

julgamento designada. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 121: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

No que concerne à ação rescisória, julgue o item subseqüente. 

 

A posição do TST é de que o sindicato, substituto processual e autor de reclamação trabalhista em 

cujos autos tenha sido proferida a decisão rescindenda, possui legitimidade para ser réu na ação 

rescisória, pelo que é desnecessário citar-se todos os empregados substituídos, pois inexiste 

litisconsórcio passivo necessário. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 122: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2008 

Assunto:  

No que concerne à ação rescisória, julgue o item subseqüente. 

 

O TST já pacificou entendimento no sentido de que a sentença normativa decorrente do julgamento 

do dissídio coletivo faz coisa julgada formal e material, pelo que cabe, em face dela, ação rescisória. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 123: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto:  

Julgue o item subseqüente com relação à organização e à competência da justiça do trabalho. 

 

Segundo o STF, a competência da justiça do trabalho, quando envolver entes da administração pública 

direta e indireta da União, dos estados, do DF e dos municípios, somente não abrange as ações cuja 

controvérsia diga respeito a regime estatutário, tida como de caráter jurídico-administrativo. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 124: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Julgue o item a seguir, a respeito de processo e procedimento. 

 

As fases do procedimento ordinário são as seguintes: postulatória, saneadora, instrutória, decisória, 

recursal e executória. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 125: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto:  

Julgue o item a seguir, a respeito de processo e procedimento. 

 

O processo é a forma pela qual se exterioriza o procedimento, que é uma relação jurídica que se 

desenvolve entre as partes, de um lado, e o juiz, de outro. O processo é, então, o modo pelo qual essa 

relação se efetiva, ou seja, o modo pelo qual os atos processuais são realizados. O procedimento é o 

movimento em sua forma intrínseca e o processo é este mesmo movimento em sua forma extrínseca. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 126: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Relativamente aos atos praticados pelo juiz, julgue o item seguinte. 

 

Sentença escrita no vernáculo, datada e assinada por um juiz federal substituto que não for publicada 

oficialmente será considerada ineficaz, mas não nula. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 127: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto:  

Relativamente aos atos praticados pelo juiz, julgue o item seguinte. 

Segundo a lei processual civil vigente, os únicos atos praticados pelo juiz são sentenças, decisões 

interlocutórias e despachos. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 128: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Julgue o próximo item, quanto à intervenção de terceiros. 

  

Na hipótese de o fiador ser demandado judicialmente sozinho e desejar a intervenção no feito do 

afiançadodevedor, ocorrerá o que se denomina de chamamento ao processo. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 129: CESPE - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto:  

Julgue o próximo item, quanto à intervenção de terceiros. 

  

A oposição ocorre quando um terceiro pretende, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre o qual 

contendem autor e réu, devendo ser oferecida no mesmo prazo da contestação, que começa a ser 

contado a partir da data em que o opositor tiver tido ciência da existência da ação judicial. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 130: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 

Julgue o item subsequente, relativo ao processo judiciário do trabalho. 

 

Nos dissídios a respeito da estipulação de salários, são estabelecidas condições que, assegurando 

justos salários aos trabalhadores, permitem também justa retribuição às empresas interessadas. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 131: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009 
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Julgue o item subsequente, relativo ao processo judiciário do trabalho. 

  

É lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao processo, mesmo depois de encerrado o juízo 

conciliatório. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 132: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto:  

Considerando a jurisdição, a competência e a composição das varas do trabalho e dos tribunais 

regionais do trabalho (TRTs), julgue o item seguinte. 

  

As varas do trabalho são competentes para julgar dissídio coletivo de trabalho em que se busca 

reajuste salarial. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 133: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto:  

Acerca da distribuição, julgue o item que se segue. 

 

A distribuição das reclamações deve ser feita entre as varas do trabalho ou os juízes de direito do cível, 

quando investidos na administração da justiça do trabalho, pela ordem rigorosa de sua apresentação 

ao distribuidor, quando o houver. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 134: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Execução de Mandados/2009 

Assunto:  

Acerca da distribuição, julgue o item que se segue. 

  

Feita a distribuição, a reclamação deve ser remetida pelo distribuidor à vara ou ao juízo competente, 

acompanhada do bilhete de distribuição. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 135: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Assunto:  

Acerca da organização, da jurisdição e da competência da Justiça do Trabalho, julgue o seguinte item. 

  

São órgãos da Justiça do Trabalho o Supremo Tribunal Federal (STF), o Tribunal Superior do Trabalho 

(TST), os tribunais regionais do trabalho (TRTs) e os juízes do trabalho. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 136: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Acerca da organização, da jurisdição e da competência da Justiça do Trabalho, julgue o seguinte item. 

  

Os tribunais do trabalho são compostos por juízes togados e juízes classistas. Estes últimos 

representam as categorias econômicas e profissionais, em representação paritária. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 137: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Acerca da organização, da jurisdição e da competência da Justiça do Trabalho, julgue o seguinte item. 

  

Os TRTs, que têm sua criação definida por lei, compõem-se de, no mínimo, sete juízes, garantida a 

representação de um quinto dentre advogados e membros do Ministério Público do Trabalho. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 138: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Acerca da organização, da jurisdição e da competência da Justiça do Trabalho, julgue o seguinte item. 

  

As varas do trabalho serão criadas por lei, com jurisdição exercida por juiz do trabalho, titular ou 

substituto, singularmente, mas, nas comarcas em cuja sede não houver vara do trabalho instalada, os 

juízes de direito exercerão a jurisdição trabalhista, com recurso de suas sentenças em matéria 

trabalhista para o respectivo TRT. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 139: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Acerca da organização, da jurisdição e da competência da Justiça do Trabalho, julgue o seguinte item. 

  

A Justiça do Trabalho tem competência para processar e julgar as causas envolvendo as relações de 

trabalho, além das matérias que envolvam dissídios coletivos, greve, representação sindical, 

indenizações derivadas da relação de trabalho, exame judicial das penalidades administrativas 

impostas pela fiscalização do trabalho e execução das contribuições previdenciárias pertinentes às 

sentenças que proferir, podendo ter acrescidas outras competências por lei, quando a controvérsia se 

coligar à relação de trabalho ou dela decorrer. 

 Certo 
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 Errado 

 

 

 

Questão 140: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Acerca da organização, da jurisdição e da competência da Justiça do Trabalho, julgue o seguinte item. 

  

O Ministério Público do Trabalho exerce função essencial à justiça, por isso os procuradores do 

trabalho podem ser promovidos a integrar os tribunais do trabalho nas vagas reservadas ao respectivo 

quinto constitucional. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 141: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Acerca da organização, da jurisdição e da competência da Justiça do Trabalho, julgue o seguinte item. 

  

Nas reclamações trabalhistas, a competência dos juízes do trabalho se define, em regra, pela 

coincidência da circunscrição judiciária da respectiva vara do trabalho com a localidade onde o 

empregado tenha prestado seus serviços, ainda que contratado em outro local ou no estrangeiro. 

 

Contudo, o juiz do trabalho que não tenha competência territorial pode processar e julgar a causa, se 

não for oposta exceção de incompetência territorial. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 142: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Assunto:  

Acerca da organização, da jurisdição e da competência da Justiça do Trabalho, julgue o seguinte item. 
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Os TRTs são competentes para processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra atos 

dos juízes do trabalho da respectiva jurisdição, assim como as ações rescisórias contra as sentenças 

que forem por estes proferidas ou contra os acórdãos oriundos do próprio tribunal. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 143: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Acerca da organização, da jurisdição e da competência da Justiça do Trabalho, julgue o seguinte item. 

  

O TRT tem competência para apreciar os dissídios coletivos que envolvam as categorias no âmbito da 

respectiva região, e o TST, aqueles que ultrapassem os limites de competência de algum tribunal 

regional ou que possuam caráter nacional. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 144: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Com relação aos princípios inerentes ao processo do trabalho, julgue o item subseqüente. 

  

O processo civil é fonte subsidiária do processo do trabalho, sendo que, nas execuções trabalhistas, 

havendo omissão na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), deve o intérprete, preferencialmente, 

buscar a regra de regência aplicável às execuções fiscais. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 145: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Com relação aos princípios inerentes ao processo do trabalho, julgue o item subseqüente. 
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De acordo com o princípio da oralidade, os atos processuais prescindem de forma ou transcrição 

escrita do inteiro teor ou do respectivo resumo e são sempre realizados em audiência perante o juiz do 

trabalho. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 146: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Acerca das nulidades processuais no processo do trabalho, julgue o item a seguir. 

  

No processo do trabalho, se considera a nulidade apenas quando do ato questionado resulte manifesto 

prejuízo à parte que não o praticou, e desde que, não tendo sido argüido por quem lhe haja dado causa, 

seja possível suprir a falta ou repetir-se o ato, resultando na necessária nulidade do processado, 

prejudicando não apenas os atos subseqüentes como os anteriores, uma vez que prevalece a 

contaminação dos atos processuais. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 147: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Acerca das nulidades processuais no processo do trabalho, julgue o item a seguir. 

  

As partes litigantes deverão argüir a nulidade perante o juiz, na primeira ocasião em que se 

manifestarem no processo. Se não o fizerem, a eventual nulidade não poderá ser pronunciada por 

decorrência da preclusão, mesmo que envolva questão alusiva a competência material da Justiça do 

Trabalho. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 148: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Quanto às reclamações trabalhistas, julgue o item que se segue. 

  

As reclamações trabalhistas podem seguir rito sumaríssimo, se o valor dado à causa for igual ou 

superior a 40 salários mínimos. Entretanto, se a causa envolver o Poder Público, deverá seguir sempre 

pelo rito ordinário do processo do trabalho. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 149: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Quanto às reclamações trabalhistas, julgue o item que se segue. 

  

Após a distribuição da reclamação trabalhista, será designada audiência, quando o juiz tentará a 

conciliação entre as partes ou, em caso negativo, prosseguirá, recebendo a contestação e as demais 

exceções e instruindo a causa para imediato julgamento, com as provas que lhe forem apresentadas. 

  

Se não houver condições de concluir a instrução, o juiz designará nova audiência para prosseguimento, 

no prazo de trinta dias. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 150: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Quanto às reclamações trabalhistas, julgue o item que se segue. 

  

Se a parte não estiver presente em audiência de julgamento, ainda quando intimada anteriormente da 

data da prolação da sentença, será, necessariamente, a decisão publicada ou notificada pessoalmente 

à parte, sob pena de nulidade. 

 Certo 
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 Errado 

 

 

 

Questão 151: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Quanto às reclamações trabalhistas, julgue o item que se segue. 

  

No caso de o reclamado não comparecer à audiência inaugural e não justificar a sua ausência, o 

processo será arquivado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 152: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

A respeito da sucumbência processual, julgue o item a seguir. 

  

Após a Emenda Constitucional n.º 45/2004 — que alterou a competência da Justiça do Trabalho —, 

todas as causas de sua competência envolvem a condenação em honorários advocatícios pela 

sucumbência, dispensados apenas no caso de gratuidade judiciária deferida. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 153: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Acerca dos recursos trabalhistas e outras vias de impugnação de decisões judiciais, julgue o item que 

se segue. 

  

No processo do trabalho, não cabe recurso contra decisão interlocutória, exceto se terminativa do 

feito. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 154: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Acerca dos recursos trabalhistas e outras vias de impugnação de decisões judiciais, julgue o item que 

se segue. 

  

Contra as sentenças proferidas em mandado de segurança por juiz do trabalho cabe suspensão de 

segurança, pedida ao presidente do TRT por pessoa jurídica de direito público interessada, quando 

houver fundado receio de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, sem 

prejuízo do recurso que ao Poder Público caiba ordinariamente interpor para reexame da decisão pelo 

órgão competente do tribunal. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 155: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2007 

Acerca dos recursos trabalhistas e outras vias de impugnação de decisões judiciais, julgue o item que 

se segue. 

  

Havendo condenação do Poder Público em sentença proferida por juiz do trabalho, ocorrerá, 

necessariamente, a remessa oficial ao tribunal regional para reexame do julgado, exceto, apenas, 

quando o valor da condenação não exceder a 60 salários mínimos ou a decisão recorrida estiver em 

consonância com decisão do plenário ou de súmula do STF. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 156: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

Em reclamação trabalhista, a notificação encaminhada ao reclamado foi devolvida sob a indicação de 

destinatário desconhecido no endereço, embora este constasse da CTPS do reclamante como o 

endereço do seu empregador. Na audiência inaugural, o reclamante, alegando que o endereço estava 

correto e que seu anterior empregador usara subterfúgios impróprios, solicitou ao juiz que 
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determinasse a citação e intimação do reclamado por oficial de justiça, o que ocorreu, com designação 

de nova audiência. O oficial de justiça, cumprindo o mandado judicial, verificou que o endereço era 

efetivamente do reclamado, mas que este não se encontrava no local quando das diligências, conforme 

informações dadas por empregado atual do reclamado, que estava no local constante da petição inicial 

e da notificação originalmente expedida. 

  

Considerando essa situação, julgue o item que se segue. 

  

A intimação por oficial de justiça era desnecessária, porque a notificação dirigida ao endereço do 

empregador, constante da CTPS do empregado, pressupunha ser válida, motivo pelo qual o juiz 

deveria ter considerado a revelia e confissão da parte ausente à audiência, sem necessidade de 

determinar a verificação do ato pelo oficial de justiça. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 157: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

Em reclamação trabalhista, a notificação encaminhada ao reclamado foi devolvida sob a indicação de 

destinatário desconhecido no endereço, embora este constasse da CTPS do reclamante como o 

endereço do seu empregador. Na audiência inaugural, o reclamante, alegando que o endereço estava 

correto e que seu anterior empregador usara subterfúgios impróprios, solicitou ao juiz que 

determinasse a citação e intimação do reclamado por oficial de justiça, o que ocorreu, com designação 

de nova audiência. O oficial de justiça, cumprindo o mandado judicial, verificou que o endereço era 

efetivamente do reclamado, mas que este não se encontrava no local quando das diligências, conforme 

informações dadas por empregado atual do reclamado, que estava no local constante da petição inicial 

e da notificação originalmente expedida. 

  

Considerando essa situação, julgue o item que se segue. 

  

O oficial de justiça deveria devolver o mandado sem cumprimento, já que a diligência deveria 

encerrar-se com a citação e intimação do próprio reclamado para a audiência inaugural, assim cabendo 
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certificar, apenas, que este não se encontrava presente para receber a contra fé da petição inicial, no 

endereço indicado pelo reclamante. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 158: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

Em reclamação trabalhista, a notificação encaminhada ao reclamado foi devolvida sob a indicação de 

destinatário desconhecido no endereço, embora este constasse da CTPS do reclamante como o 

endereço do seu empregador. Na audiência inaugural, o reclamante, alegando que o endereço estava 

correto e que seu anterior empregador usara subterfúgios impróprios, solicitou ao juiz que 

determinasse a citação e intimação do reclamado por oficial de justiça, o que ocorreu, com designação 

de nova audiência. O oficial de justiça, cumprindo o mandado judicial, verificou que o endereço era 

efetivamente do reclamado, mas que este não se encontrava no local quando das diligências, conforme 

informações dadas por empregado atual do reclamado, que estava no local constante da petição inicial 

e da notificação originalmente expedida. 

  

Considerando essa situação, julgue o item que se segue. 

  

O eventual comparecimento espontâneo do reclamado à audiência seguinte designada, antes de 

cumprido o mandado pelo oficial de justiça, torna nula a anterior determinação de citação e intimação. 

  

Nesse caso, ficaram prejudicados os atos processuais desde a audiência anterior, quando determinada 

a expedição do mandado. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 159: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Execução de Mandados/2007 
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Considere que, concedida a segurança, o juiz tenha determinado a expedição de ofício urgente para o 

imediato cumprimento da sentença pela autoridade indicada como coatora. 

  

Nessa situação, julgue o item que se segue. 

  

O ofício deve seguir acompanhado do inteiro teor da sentença, sob pena de nulidade da intimação. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 160: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

Considere que, concedida a segurança, o juiz tenha determinado a expedição de ofício urgente para o 

imediato cumprimento da sentença pela autoridade indicada como coatora. 

  

Nessa situação, julgue o item que se segue. 

  

A secretaria da vara do trabalho deve providenciar, além da intimação da sentença dirigida à 

autoridade coatora, a intimação regular e pessoal do procurador da União, do estado, do Distrito 

Federal ou de suas respectivas autarquias e fundações públicas, conforme a vinculação da autoridade 

coatora. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 161: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

Considere que, concedida a segurança, o juiz tenha determinado a expedição de ofício urgente para o 

imediato cumprimento da sentença pela autoridade indicada como coatora. 

  

Nessa situação, julgue o item que se segue. 

  

Considerando-se o resultado da sentença, a autoridade coatora poderá interpor recurso ao respectivo 

TRT, no prazo de oito dias da intimação pelo oficial de justiça. 



 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 162: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

Julgue o item seguinte, relativo à execução. 

  

Além das execuções fiscais de multas aplicadas pela fiscalização do trabalho e inscritas na dívida ativa 

da União, pode ser ajuizada, junto à justiça do trabalho, ação de execução de títulos extrajudiciais 

consistentes nos termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou 

nos termos de conciliação firmados perante as comissões de conciliação prévia, sem prejuízo das 

execuções dos títulos judiciais consistentes nas sentenças proferidas ou acordos homologados pela 

própria justiça do trabalho. 

 Certo 

 Errado 

 

 

 

Questão 163: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

Julgue o item seguinte, relativo à execução. 

  

Não sendo líquida a sentença condenatória, o juiz, ainda quando não tenha sido inserido expresso 

comando para liquidação, deverá determinar a apuração do devido para a execução mediante cálculo, 

arbitramento ou artigos, incluída, quando for o caso, desde logo, a incidência dos valores devidos a 

título de imposto de renda ou de contribuição previdenciária. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 164: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

Julgue o item seguinte, relativo à execução. 
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Quando, após citado, o executado não pagar o valor apurado e constante do mandado judicial, o oficial 

de justiça deverá penhorar bens suficientes à garantia da execução, designando depositário, ou 

procedendo à imediata remoção e entrega ao depositário público ou a quem o juiz assim nomear, se 

houver recusa do executado ou de outra pessoa em assumir o encargo de depositário privado dos bens 

penhorados. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 165: CESPE - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Execução de Mandados/2007 

Julgue o item seguinte, relativo à execução. 

  

Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado cinco dias para oposição de embargos 

à execução, contados da juntada do mandado judicial aos autos do processo pelo oficial de justiça, 

podendo o exeqüente, no mesmo prazo, apresentar impugnação quanto ao valor apurado na execução. 

 Certo 

 Errado 
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Gabarito/Processo do Trabalho 
 

1) E  2) Certo  3) Certo  4) Errado  5) Certo 

 6) Errado  7) Errado 8) Certo  9) Errado  10) Certo  

11) Errado  12) Errado  13) Certo  14) Certo 15) Errado  

16) Certo  17) Errado  18) C  19) Certo  20) Errado 

 21) Errado 22) Errado  23) E  24) Certo  25) Certo  

26) Errado  27) Certo  28) Certo 29) E  30) Errado 

 31) Certo  32) Errado  33) Certo  34) Certo  35) Certo 

36) Errado  37) Certo  38) Errado  39) Certo  40) Errado  

41) Certo  42) Errado 43) Errado  44) Certo  45) Certo 

 46) Errado  47) Errado  48) Certo  49) Errado 50) Errado  

51) D  52) Errado  53) Errado  54) Certo  55) Errado  

56) Errado 57) A  58) C  59) C  60) Errado 

 61) D  62) A  63) C 64) Errado  65) Certo 

 66) E  67) B  68) Errado  69) Errado  70) Errado 

71) Certo 72) Errado  73) Certo  74) Certo  75) Certo  

76) Errado  77) Errado 78) C  79) Certo  80) Errado 

 81) Errado  82) Certo 83) Certo 84) D 85) A 

 86) Certo  87) Errado  88) Certo  89) E  90) Errado 

 91) B 92) Certo  93) Errado  94) Errado  95) Certo 

96) Certo  97) B 98) C 99) E 100) E 

101) B 102) D  103) B 104) C 105) D 

106) C  107) B  108) C 109) E  110) A 

 111) A  112) E 113) E  114) B  115) Errado  

116) Certo  117) Certo  118) Errado  119) Errado 120) Errado  

121) Certo  122) Errado  123) Errado  124) Errado  125) Errado  

126) Certo 127) Errado  128) Certo  129) Errado  130) Certo 

 131) Certo  132) Errado  133) Certo 134) Certo  135) Errado 

 136) Errado  137) Certo 138) Errado  139) Certo  140) Errado 

141) Certo  142) Certo  143) Certo  144) Certo  145) Errado 
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 146) Errado  147) Errado 148) Errado  149) Errado  150) Errado 

 151) Errado  152) Errado  153) Certo  154) Certo 155) Errado  

156) Errado  157) Errado  158) Errado  159) Certo  160) Certo  

161) Errado 162) Certo  163) Certo  164) Certo  165) Errado 

     

 


