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Direito Administrativo
Questão 1: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Desfazimento do ato administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade,
Contraposição)
Considere a seguinte situação hipotética: o Prefeito de determinado Município de Roraima
concedeu autorização para atividade de extração de areia de importante lago situado no
Município. Cumpre salientar que o ato administrativo preencheu todos os requisitos legais, bem
como foi praticado quando estavam presentes condições fáticas que não violavam o interesse
público. Ocorre que, posteriormente, a atividade consentida veio a criar malefícios à natureza.
No caso narrado, o ato administrativo emanado pelo Prefeito poderá ser
a) mantido incólume no mundo jurídico, haja vista que a nova circunstância fática não gera
consequências ao ato já praticado.
b) anulado pela Administração pública ou pelo Judiciário, com efeitos ex tunc.
c) anulado apenas pelo Poder Judiciário e com efeitos ex nunc.
d) convalidado, com efeitos ex tunc.
e) revogado, com efeitos ex nunc.

Questão 2: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Desfazimento do ato administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade,
Contraposição)
Fabio, servidor público federal e chefe de determinada repartição, concedeu licença a seu
subordinado Gilmar, pelo período de um mês, para tratar de interesses particulares. No último
dia da licença em curso, Fabio decide revogá-la por razões de conveniência e oportunidade. A
propósito dos fatos, é correto afirmar que a revogação
a) não é possível, pois o ato já exauriu seus efeitos.
b) não é possível, pois apenas o superior de Fabio poderia assim o fazer.
c) é possível, em razão da discricionariedade administrativa e da possibilidade de ocorrer com
efeitos ex tunc.
d) não é possível, pois somente caberia o instituto da revogação se houvesse algum vício no
ato administrativo.
e) é possível, desde que haja a concordância expressa de Gilmar.
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Questão 3: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Convalidação dos atos administrativos
Melinda, servidora pública, praticou ato administrativo com vício de competência. Cumpre
salientar que a hipótese não trata de competência outorgada com exclusividade pela lei, mas o
ato administrativo competia a servidor público diverso. Em razão do ocorrido, determinado
particular impugnou expressamente o ato em razão do vício de competência. Nesse caso, o ato
a) não comporta convalidação, pois o vício narrado não admite tal instituto.
b) comporta convalidação que, na hipótese, dar-se-á com efeitos ex tunc.
c) não comporta convalidação, em razão da impugnação feita pelo particular.
d) comporta convalidação que, na hipótese, dar-se-á com efeitos ex nunc.
e) comporta exclusivamente a aplicação do instituto da revogação, com efeitos ex tunc.

Questão 4: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Convalidação dos atos administrativos
A convalidação dos atos administrativos
a) destina-se, entre outros, a atos administrativos com vício de motivo.
b) não pode ser feita por quem não pertença aos quadros da Administração pública.
c) destina-se a atos válidos.
d) tem efeitos retroativos.
e) não pode ser inviabilizada pela ocorrência do fenômeno da prescrição.

Questão 5: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Formas de provimento (Lei 8.112 - arts. 5º a 32)
Maria, servidora estável, sofreu penalidade de demissão em janeiro de 2013. A pena foi
invalidada por decisão judicial transitada em julgado em janeiro de 2016. Ocorre que o cargo de
Maria, que é servidora pública federal, encontra-se provido pela servidora Joaquina. Nesse caso,
conforme preceitua a Lei nº 8.112/1990, Maria será
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a) reintegrada ao seu cargo, sendo ressarcida de todas as vantagens referentes ao período em
que ficou fora do serviço público.
b) aproveitada em outro cargo com atribuições e vencimentos compatíveis com o anterior.
c) colocada em disponibilidade, com direito de receber todos os vencimentos e vantagens
inerentes ao cargo, até que seja providenciada a recolocação de Joaquina.
d) reintegrada ao seu cargo, sendo ressarcida apenas dos vencimentos referentes ao período
em que ficou fora do serviço público.
e) redistribuída, sendo observados os requisitos legais de tal instituto, como por exemplo, a
equivalência de vencimentos.

Questão 6: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Remoção, redistribuição e substituição (Lei 8.112 - arts. 36 a 39)
Joana, servidora pública federal, detentora de cargo efetivo em determinado órgão do Poder
Judiciário, será redistribuída para outro órgão, de acordo com as disposições previstas na Lei nº
8.112/1990. Nesse caso, a redistribuição
a) seria admissível ainda que Joana não fosse detentora de cargo efetivo, mas sim de cargo em
comissão, dada a paridade aplicável às modalidades de cargos.
b) não exige a manutenção da essência das atribuições do cargo.
c) exige apreciação do órgão central do SIPEC, que será prévia à redistribuição ou posterior,
dependendo da urgência.
d) deverá ocorrer obrigatoriamente para outro órgão do Poder Judiciário.
e) dar-se-á no interesse da Administração ou do servidor, conforme os demais requisitos
aplicáveis ao caso concreto.

Questão 7: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Remoção, redistribuição e substituição (Lei 8.112 - arts. 36 a 39)
Adriana, servidora pública federal, deverá ter exercício em outro Município em razão de ter sido
removida. Nos termos da Lei nº 8.112/1990, o prazo para Adriana retomar efetivamente o
desempenho das atribuições de seu cargo, considerando que não pretende declinar de tal prazo,
e que não está de licença ou gozando de afastamento será, contado da publicação do ato, de,
no mínimo,
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a) dez e, no máximo, trinta dias, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento
para a nova sede.
b) cinco e, no máximo, sessenta dias, excluído desse prazo o tempo necessário para o
deslocamento para a nova sede.
c) cinco e, no máximo, trinta dias, excluído desse prazo o tempo necessário para o
deslocamento para a nova sede.
d) dez e, no máximo, sessenta dias, incluído nesse prazo o tempo necessário para o
deslocamento para a nova sede.
e) dez e, no máximo, noventa dias, incluído nesse prazo o tempo necessário para o
deslocamento para a nova sede.

Questão 8: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Do processo administrativo disciplinar (Lei 8.112 - arts. 143 a 182)
No que concerne a uma das fases do processo disciplinar, qual seja, o inquérito, especificamente
quanto à oitiva das testemunhas, considere:

I. As testemunhas serão sempre ouvidas antes do interrogatório do acusado.

II. Se a testemunha trouxer seu depoimento por escrito, o presidente da comissão deverá aceitálo, vez que supre a oitiva que seria realizada, devendo imediatamente ser anexado aos autos.

III. As testemunhas, em regra, serão ouvidas conjuntamente, em observância ao princípio da
celeridade processual.

IV. Caso exista contrariedade nos depoimentos das testemunhas, cabe ao presidente da
comissão, formar seu convencimento acerca de qual deles adotará como fundamento para
decidir, não comportando, nesse caso, o instituto da acareação, só aplicado para depoimentos
contraditórios de acusados.

Nos termos da Lei no 8.112/1990, está correto o que se afirma APENAS em
a) I.
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b) I e II.
c) IV.
d) III e IV.
e) II e III.

Questão 9: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Dos atos de improbidade (Lei 8.429 - arts. 9º a 11)
Maurício, Diretor de autarquia federal, doou à pessoa jurídica que presta serviços assistenciais,
bens do patrimônio da autarquia, sem observância das formalidades legais e regulamentares
aplicáveis à espécie, razão pela qual foi processado por improbidade administrativa, haja vista
que a conduta enquadra-se em dispositivo expresso previsto na Lei nº 8.429/1992. Para que
reste afastado o ato ímprobo, Maurício deverá comprovar, dentre outros requisitos, a ausência
de
a) conduta comissiva.
b) prejuízo ao erário.
c) dolo.
d) beneficiamento de terceiros.
e) enriquecimento ilícito.

Questão 10: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Das Penas (Lei 8.429 - art. 12)
Considere a seguinte situação hipotética: João é servidor público de determinado Tribunal de
Justiça e, por diversas vezes, utilizou-se dos serviços do motorista do Tribunal para fins
particulares. Assim, utilizou-se do veículo oficial do Tribunal e do motorista para realizar viagens
aos finais de semana, mudanças de residência, levar e buscar seus filhos à escola, fazer
pagamentos em bancos, etc. Em razão dos fatos narrados, João foi processado por improbidade
administrativa. Na hipótese de condenação, João estará sujeito, dentre outras, à cominação de
a) proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo máximo de três anos.
b) pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano.
c) suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos.
d) proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo máximo de cinco anos.
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e) suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos.

Questão 11: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Das Penas (Lei 8.429 - art. 12)
Wagner é Analista Judiciário de determinado Tribunal Regional do Trabalho, sendo uma de suas
atribuições inserir e atualizar informações processuais em base de dados. Ocorre que um dos
processos sob sua responsabilidade para proceder a respectiva atualização processual pertence
a um desafeto seu, razão pela qual retardou, indevidamente, a prática do ato de ofício. Nos
termos da Lei nº 8.429/1992, caso preenchidos os demais requisitos legais para a configuração
do ato ímprobo, Wagner estará sujeito, dentre outras, à cominação de
a) proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo máximo de 5 anos.
b) suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos.
c) multa civil de até duzentas vezes o valor da remuneração percebida por Wagner.
d) proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo máximo de 3 anos.
e) suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos.

Questão 12: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Da prescrição (Lei 8.429, art. 23)
Joaquim é advogado e foi convidado por um Juiz de determinado Tribunal para ocupar cargo em
comissão no citado Tribunal, sendo sua contratação efetivada em novembro de 2015. Ocorre
que Joaquim, no exercício de suas atribuições, negou publicidade a atos oficiais, o que acarretou
a sua exoneração, ocorrida em outubro de 2016. O fato também chegou ao conhecimento do
Ministério Público, que pretende, após a devida investigação, ingressar com ação de
improbidade administrativa contra Joaquim. Nos termos da Lei nº 8.429/1992, a ação de
improbidade pretendida pelo Ministério Público pode ser proposta até
a) novembro de 2025.
b) novembro de 2020.
c) outubro de 2020.
d) outubro de 2021.
e) novembro de 2018.
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Questão 13: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Processo Administrativo Federal (Lei 9.784/1999)
Mauro, servidor público federal, responsável por determinado processo administrativo de
âmbito federal, deve, de acordo com a Lei nº 9.784/1999, praticar ato no prazo de cinco dias,
quando inexistir disposição legal específica, bem como quando inexistir motivo de força maior
que justifiquem prazo diverso. De acordo com a mesma Lei, o referido prazo
a) pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificação.
b) não comporta dilatação.
c) pode ser dilatado até o triplo, não sendo necessária justificação para tanto.
d) pode ser dilatado até o dobro, não sendo necessária justificação para tanto.
e) pode ser dilatado para o prazo máximo de trinta dias, mediante comprovada justificação.

Questão 14: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Processo Administrativo Federal (Lei 9.784/1999)
Rúbia e Nefertite são partes interessadas em um mesmo processo administrativo de âmbito
federal. Em determinado momento, Rúbia formulou, por meio de manifestação escrita, pedido
de desistência total do pedido formulado. A propósito do tema e, nos termos do que preceitua
a Lei nº 9.784/1999, é correto afirmar que
a) o processo administrativo será obrigatoriamente extinto.
b) a desistência atingirá somente Rúbia.
c) a desistência de Rúbia também poderia ser feita verbalmente, haja vista a informalidade que
vigora no processo administrativo.
d) a desistência não pode ser total, devendo ser parcial, vez que apenas a Administração pública
tem o poder de extinguir integralmente o feito.
e) a desistência de Rúbia somente será admissível se decorrer de fatos supervenientes, isto é,
que surgiram após a instauração do processo administrativo.

Questão 15: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Concorrência, Tomada de Preços e Convite
Considere a seguinte situação hipotética: determinada licitação, na modalidade tomada de
preços, fixou o dia 20 do mês de julho do ano de 2017 (uma sexta-feira.) como a data final para
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o recebimento das propostas. A empresa XYZ pretende participar do certame, porém não está
previamente cadastrada para tanto. Nos termos da Lei nº 8.666/1993, a empresa XYZ
a) poderá participar da licitação se atender a todas as condições exigidas para cadastramento
até o dia 18 de julho de 2017, observada a necessária qualificação.

b) não poderá participar do certame, vez que só participam os que estão previamente
cadastrados.
c) poderá participar da licitação se atender a todas as condições exigidas para cadastramento
até o dia 20 de julho de 2017, observada a necessária qualificação.
d) poderá participar da licitação se atender a todas as condições exigidas para cadastramento
até o dia 15 de julho de 2017, não sendo necessária a qualificação nessa etapa do certame.
e) poderá participar da licitação se atender a todas as condições exigidas para cadastramento
até o dia 17 de julho de 2017, observada a necessária qualificação.

Questão 16: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Recursos Administrativos e Representação (Licitação)
Em determinada licitação, na modalidade concorrência, umas das empresas licitantes
impugnou, tempestivamente, cláusula do edital, alegando a existência de ilegalidade no
instrumento convocatório. Nos termos da Lei nº 8.666/1993, a impugnação tempestiva da
empresa
a) constitui impeditivo para a participação nas próximas fases do certame, independentemente
do momento em que ocorrerá o julgamento da impugnação.
b) não a impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a
ela pertinente.
c) não a impedirá de participar do processo licitatório até ser proferida a primeira decisão
acerca da impugnação.
d) não a impedirá de participar do processo licitatório em nenhum momento da licitação,
independentemente da decisão acerca da impugnação.
e) não a impedirá de participar do processo licitatório até a última decisão a ela pertinente,
não se exigindo o trânsito em julgado, mas que seja a última decisão proferida.
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Questão 17: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Sistema de Registro de Preços (SRP)
Considere:

I. O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado quando, pela natureza do objeto, não for
possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

II. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que
somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

III. O julgamento, por técnica e preço, na modalidade concorrência, poderá ser
excepcionalmente adotado, a critério do órgão gerenciador e mediante despacho
fundamentado da autoridade máxima do órgão ou entidade.

IV. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a quinze meses, incluídas
eventuais prorrogações.

No que concerne ao Sistema de Registro de Preços, conforme preceitua o Decreto nº
7.892/2013, está correto o que se afirma APENAS em
a) I e III.
b) II e IV.
c) IV.
d) I, II e III.
e) I, III e IV.

Questão 18: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Sistema de Registro de Preços (SRP)
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Considere as seguintes atribuições:

I. Promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento
licitatório.

II. Realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação e consolidar
os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades participantes.

III. Realizar o procedimento licitatório.

IV. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados.

Nos termos do Decreto nº 7.892/2013, que regula o Sistema de Registro de Preços, o órgão
gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos participantes para execução das
atividades previstas em
a) II e III, apenas.
b) I e II, apenas.
c) I, II, III e IV.
d) III e IV, apenas.
e) I, II e III, apenas.

Questão 19: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Sistema de Registro de Preços (SRP)
Considere as assertivas abaixo concernentes à licitação para registro de preços.

I. O edital poderá admitir, como critério de julgamento, o menor preço aferido pela oferta de
desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, desde que tecnicamente justificado.
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II. Quando o edital previr o fornecimento de bens ou prestação de serviços em locais diferentes,
é facultada a exigência de apresentação de proposta diferenciada por região, de modo que aos
preços sejam acrescidos custos variáveis por região.

III. O exame e a aprovação das minutas do instrumento convocatório e do contrato serão
efetuados exclusivamente pela assessoria jurídica do órgão gerenciador.

IV. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes não poderão reduzir seus preços ao
valor da proposta do licitante mais bem classificado.

Nos termos do Decreto nº 7.892/2013, está correto o que se afirma APENAS em
a) III e IV.
b) II.
c) I, II e III.
d) IV.
e) I, II e IV.

Questão 20: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Inexecução e rescisão dos contratos administrativos (arts. 77 a 80 da Lei 8.666/1993)
A União Federal celebrou contrato administrativo com a empresa vencedora de determinado
procedimento licitatório para a construção de importante obra pública. No entanto, no curso da
execução contratual, houve a paralisação da obra, sem justa causa e sem prévia comunicação à
Administração, razão pela qual foi determinada a rescisão do contrato administrativo por ato
unilateral e escrito da Administração. Uma das consequências da rescisão contratual será a
retenção dos créditos decorrentes do contrato até
a) 100% do valor contratual, isto é, serão retidos todos os créditos ainda existentes, sem
qualquer limitação de valor.
b) metade do valor contratual, independentemente de prejuízos eventualmente causados à
Administração.
c) o limite dos prejuízos causados à Administração.
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d) 90% do valor contratual, pois destinam-se ao pagamento de todos os valores devidos à
Administração.
e) um terço do valor contratual, independentemente de prejuízos eventualmente causados à
Administração.

Direito Civil
Questão 21: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/42)
Sobre a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, NÃO é requisito essencial para a
sentença proferida no estrangeiro ser executada no Brasil
a) a homologação pelo Supremo Tribunal Federal.
b) a tradução por intérprete autorizado.
c) o trânsito em julgado para as partes.
d) a citação regular das partes ou verificação legal da ocorrência da revelia.
e) a prolação por juiz competente.

Questão 22: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Disposições gerais - Pessoas Jurídicas (arts. 40 a 52)
Sobre as pessoas jurídicas, à luz do Código Civil:
a) O prazo decadencial para anulação da constituição das pessoas jurídicas de direito privado,
por defeito do ato respectivo, é de 5 anos, contado o prazo da publicação da sua inscrição no
registro.
b) Os partidos políticos são considerados pessoas jurídicas de direito público.
c) O juiz poderá nomear administrador provisório à sociedade, a requerimento de qualquer
interessado, se a administração da pessoa jurídica vier a faltar.
d) Se uma determinada pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão,
em regra, por no mínimo 1/3 dos votos dos presentes.
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e) Cassada a autorização para funcionamento da pessoa jurídica ela não subsistirá para os fins
de liquidação, uma vez que possui efeitos imediatos.

Questão 23: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Classificação dos Bens (art. 79 a 97)
A respeito dos bens, é correto afirmar que
a) constitui universalidade de fato o complexo de relações jurídicas de uma pessoa, dotadas de
valor econômico.
b) os materiais provisoriamente separados de um prédio, mesmo que sejam nele
reempregados, perdem o caráter de imóveis.
c) constitui universalidade de direito a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma
pessoa, tenham destinação unitária.
d) os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por
vontade das partes.
e) as energias que tenham valor econômico são consideradas bens imóveis para os efeitos
legais.

Questão 24: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Invalidade do negócio jurídico (arts. 166 a 184)
À luz do Código Civil, NÃO é nulo o negócio jurídico celebrado entre duas partes quando
a) for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade.
b) o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito.
c) tiver por objetivo fraudar lei imperativa.
d) for indeterminável o seu objeto.
e) houver vício resultante de coação.

Questão 25: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Prazos de prescrição no Novo Código Civil (arts. 205 e 206)
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A empresa X, sediada na cidade de São Paulo capital, é integralmente extinta após regular
liquidação em dezembro de 2016. Rodolfo, ex-sócio da empresa, desligado desde o ano de 2014,
pretende receber uma dívida de R$ 500.000,00 dos sócios da empresa extinta. Neste caso, o
prazo prescricional para Rodolfo exercer a sua pretensão, nos termos preconizados pelo Código
Civil, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade, será
de
a) 2 anos.
b) 1 ano.
c) 10 anos.
d) 5 anos.
e) 3 anos.

Questão 26: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Das Obrigações Alternativas (arts. 252 a 256)
Paulo e Pedro firmaram contrato pelo qual Pedro comprometeu-se a comprar o automóvel de
placas XX-22 ou o caminhão de placas YY-33, ambos de propriedade de Paulo, no prazo de 30
dias, pelo preço médio de mercado. O contrato nada mais estabeleceu a respeito. Nesse caso,
preenchidas as condições de prazo e de preço,
a) se o automóvel for destruído por incêndio fortuito, não subsistirá a obrigação de comprar o
caminhão.
b) Pedro poderá obrigar Paulo a vender-lhe os dois veículos.
c) a escolha do veículo a ser comprado cabe a Pedro.
d) se o automóvel e o caminhão forem destruídos por incêndio fortuito, subsistirá a obrigação,
devendo Paulo fornecer outros veículos para venda.
e) se o automóvel e o caminhão forem destruídos por culpa de Pedro, Paulo poderá exigir
apenas a quantia correspondente ao veículo de maior valor.

Questão 27: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Das Obrigações Solidárias (arts. 264 a 285)
Nas obrigações solidárias:
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a) Se o devedor exonerar expressamente da solidariedade um ou mais devedores, não mais
subsistirá a dos demais.
b) A obrigação solidária não pode ser pura e simples para um dos cocredores ou codevedores,
e condicional, ou a prazo ou pagável em local diferente, para outro.
c) Convertendo-se a prestação em perdas e danos, não mais subsiste a solidariedade.
d) A propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores solidários implicará
em renúncia da solidariedade.
e) Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação
por inteiro.

Questão 28: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Do Pagamento (arts. 304 a 333)
A respeito do adimplemento e extinção das obrigações, é correto afirmar que
a) a novação por substituição do devedor não pode ser efetuada sem o consentimento deste.
b) o devedor não pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dada quitação regular.
c) o credor não pode concordar em receber prestação diversa da que lhe é devida.
d) é licito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas.
e) a compensação pode se efetuar entre dívidas ilíquidas, não vencidas e de coisas infungíveis.

Questão 29: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Do Pagamento (arts. 304 a 333)
Sobre o adimplemento e extinção das obrigações:
a) Considera-se sub-rogação legal quando o credor recebe o pagamento de terceiro e
expressamente lhe transfere todos os seus direitos.
b) O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a
reembolsar-se do que pagar, subrogando- se nos direitos do credor.
c) O pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, obriga a
reembolsar aquele que pagou, mesmo se o devedor tinha meios para ilidir a ação.
d) O pagamento feito à credor putativo, ainda que de boa-fé, não é válido.
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e) Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito e ação
executiva promovida por terceiro, o pagamento não valerá contra este, que poderá constranger
o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor.

Questão 30: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Da Cláusula Penal (arts. 408 a 416)
Sobre a cláusula penal no caso de inadimplemento das obrigações, à luz do Código Civil, é
INCORRETO afirmar:
a) Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de
cumprir a obrigação ou se constitua em mora.
b) Sendo indivisível a obrigação, caindo em falta um dos devedores, a pena poderá ser exigida
apenas do culpado, isentados os demais devedores.
c) A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação pode referir-se à alguma
cláusula especial da obrigação.
d) Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta
converter-se-á em alternativa a benefício do credor.
e) Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo.

Questão 31: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Disposições Gerais dos contratos (arts. 421 a 471)
À luz do Código Civil, no que concerne aos contratos em geral,
a) havendo estipulação em favor de terceiro, se ao terceiro, em favor de quem se fez o contrato,
se deixar o direito de reclamar-lhe a execução, poderá o estipulante exonerar o devedor.
b) encaminhada uma proposta de contrato pelo proponente, a aceitação fora do prazo, com
adições, restrições, ou modificações, não importará nova proposta.
c) o contrato preliminar deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado,
observando inclusive a sua forma.
d) as partes podem, por cláusula expressa, reforçar ou diminuir a responsabilidade pela
evicção, mas jamais exclui-la.
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e) a proposta feita sem prazo por telefone deixa de ser obrigatória se não foi imediatamente
aceita.

Questão 32: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Da Responsabilidade Civil (arts. 927 a 954)
Um empregado de João causou culposamente o atropelamento de um pedestre, causando-lhe
ferimentos. Luiza esqueceu a panela no fogo e causou incêndio na casa de sua empregadora. O
filho menor de Pedro, que estava sob sua autoridade e em sua companhia, arremessou um
objeto contra outro menor, ferindo-o. A responsabilidade de João, de Luiza e de Pedro pela
reparação civil é
a) objetiva.
b) subjetiva, objetiva e objetiva, respectivamente.
c) objetiva, objetiva e subjetiva, respectivamente.
d) objetiva, subjetiva e objetiva, respectivamente.
e) subjetiva.

Direito Constitucional
Questão 33: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º da CF/1988)
O pai de Almir, Adalberto, faleceu deixando dívida referente à reparação de danos decorrente
de condenação criminal que lhe foi imposta. Almir, preocupado com seu patrimônio, consultou
a Constituição Federal para saber se seus bens respondem pela dívida deixada pelo seu pai e
descobriu que
a) nenhuma pena passará da pessoa do condenado, não podendo a obrigação de reparar o
dano ser estendida aos sucessores e contra eles executadas, salvo nos casos que envolvam
credores menores de idade, situação na qual responderão o patrimônio particular e o
transferido, ilimitadamente.
b) nenhuma pena passará da pessoa do condenado, não podendo a obrigação de reparar o
dano ser estendida aos sucessores e contra eles executada, pois deixa de existir com a morte do
condenado.
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c) a pena poderá passar da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano ser
estendida aos sucessores e contra eles executada, ilimitadamente, respondendo o seu
patrimônio particular e o patrimônio transferido.
d) a pena poderá passar da pessoa do condenado, podendo, a obrigação de reparar o dano por
ele causado, ser estendida não apenas aos sucessores, mas a todos os parentes, ilimitadamente.
e) nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano
ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor
do patrimônio transferido.

Questão 34: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º da CF/1988)
Marinete ficou extremamente chateada ao chegar na sua empregadora, a empresa H, para mais
um dia normal de trabalho e encontrar seu computador com uma nova tela de descanso. Esta
tela possuía diversos macacos segurando placas com dizeres racistas. Inconformada com o fato,
resolveu descobrir tudo a respeito do racismo do qual foi vítima. Assim, começando pela
Constituição Federal, Marinete descobriu que a prática do racismo
a) constitui crime inafiançável e imprescritível, previsto no capítulo inerente a os direitos e
deveres individuais e coletivos.
b) constitui crime inafiançável com prazo prescricional de dez anos, previsto no capítulo
inerente aos direitos e deveres individuais e coletivos.
c) constitui crime inafiançável com prazo prescricional de vinte anos, previsto no capítulo
inerente aos direitos e deveres individuais e coletivos.
d) não está prevista na Carga Magna.
e) constitui crime imprescritível, mas afiançável mediante condições prevista no capítulo
inerente aos direitos e deveres individuais e coletivos.

Questão 35: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Direitos Coletivos dos Trabalhadores (arts. 8º a 11 da CF/1988)
Felício é proprietário da empresa “ABC” Ltda. que possui, atualmente, 233 empregados em
razão da fusão com a empresa “DEF” Ltda. Preocupado com o aumento de empregados, uma
vez que antes da fusão a empresa “ABC” Ltda. possuía 102 empregados, Felício consultou sua
advogada, Carolina, a respeito. Com relação à Constituição Federal, Carolina informou que no
tocante aos direitos sociais,

20

a) o aumento do número de empregados não acarreta nenhuma consequência, uma vez que
já era assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promoverlhes o entendimento direto com os empregadores.
b) nas empresas com mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um
representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com
os empregadores.
c) o aumento do número de empregados não acarreta nenhuma consequência, uma vez que
somente nas empresas com mais de trezentos empregados, é assegurada a eleição de um
representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com
os empregadores.
d) nas empresas com mais de cento e oitenta empregados, é assegurada a eleição de um
representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com
os empregadores.
e) o aumento do número de empregados não acarreta nenhuma consequência, uma vez que
somente nas empresas com mais de duzentos e cinquenta empregados, é assegurada a eleição
de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto
com os empregadores.

Questão 36: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Perda da nacionalidade
Caio, brasileiro nato, é jogador de futebol profissional e foi contratado para jogar por um grande
clube estrangeiro, cuja legislação o país impõe a naturalização de Caio como condição para a
permanência em seu território, e, como queria continuar jogando nesse time, procedeu à
naturalização. Caio
a) perderá a nacionalidade brasileira enquanto permanecer em território estrangeiro, podendo
readquiri-la assim que retornar ao Brasil.
b) perderá a nacionalidade brasileira, tendo em vista que adquiriu outra nacionalidade.
c) tornar-se-á brasileiro naturalizado automaticamente, em razão de ter adquirido outra
nacionalidade.
d) não perderá a nacionalidade brasileira apenas se comprovar que mantém vínculos com o
Brasil, visitando-o periodicamente.
e) não perderá a nacionalidade brasileira.

Questão 37: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
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Assunto: Direitos Políticos (arts. 14 a 16 da CF/1988)
Considere a seguinte situação hipotética: Jaime em seu segundo mandato como Governador de
determinado Estado, está em dúvida se, nas próximas eleições, irá se candidatar novamente a
Governador ou a Presidente da República. Com base apenas nas informações fornecidas, de
acordo com a Constituição Federal, Jaime
a) não poderá se candidatar à reeleição para Governador e, para concorrer ao cargo de
Presidente da República, deverá renunciar ao seu atual mandato até quatro meses antes do
pleito.
b) não poderá se candidatar à reeleição para Governador e, para concorrer ao cargo de
Presidente da República, deverá renunciar ao seu atual mandato até seis meses antes do pleito.
c) poderá se candidatar à reeleição para Governador e, para concorrer ao cargo de Presidente
da República, deverá renunciar ao seu atual mandato até seis meses antes do pleito.
d) poderá se candidatar à reeleição para Governador e não há necessidade de renunciar ao seu
atual mandato para concorrer ao cargo de Presidente da República.
e) poderá se candidatar à reeleição para Governador e, para concorrer ao cargo de Presidente
da República, deverá renunciar ao seu atual mandato até quatro meses antes do pleito.

Questão 38: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos)
Considere a seguinte situação hipotética: Maria é Prefeita do Município X e está sendo muito
elogiada no exercício de seu primeiro mandato. Com a proximidade das eleições, aproveitando
a popularidade de Maria – que irá exercer seu mandato até o final − seu marido, Jerônimo,
deseja se candidatar ao cargo de Presidente da República e seu filho, Hélio, pretende se
candidatar a Vereador no mesmo Município X. Considerando apenas as informações fornecidas,
é correto afirmar que Jerônimo
a) e Hélio são elegíveis para os cargos que almejam.
b) é elegível para o cargo de Presidente da República e Hélio é inelegível para o cargo de
Vereador no Município X.
c) e Hélio são inelegíveis apenas para os cargos que almejam.
d) é inelegível para o cargo de Presidente da República e Hélio é elegível para o cargo de
Vereador no Município X.
e) e Hélio são inelegíveis para qualquer cargo eletivo, não podendo se candidatar ao cargo que
almejam, tendo em vista o grau de parentesco com Maria.
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Questão 39: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Considere a seguinte situação hipotética: Hugo, Leonardo e Jaílma pretendem criar o partido
político Y. Hugo propõe que seja contatada determinada entidade estrangeira com a finalidade
de receber dela recursos financeiros para o novo partido; Leonardo sugere que seja criado o
partido em caráter regional; Jaílma sugere a utilização, pelo novo partido, de organização
paramilitar.

Com relação a tais sugestões,
a) todas são admissíveis porque os partidos políticos podem receber recursos financeiros de
entidade estrangeira, além de ser possível o seu caráter regional, sendo permitida a utilização
de organização paramilitar.
b) são inadmissíveis as de Hugo e de Jaílma, porque os partidos políticos estão proibidos de
receber recursos financeiros de entidade estrangeira, sendo vedada a utilização de organização
paramilitar, mas é admissível a de Leonardo, pois os partidos políticos podem ter caráter
regional.
c) são inadmissíveis as de Hugo e de Leonardo, porque os partidos políticos estão proibidos de
receber recursos financeiros de entidade estrangeira e devem ter caráter nacional, mas é
admissível a de Jaílma, pois é permitida, pelos partidos políticos, a utilização de organização
paramilitar.
d) são inadmissíveis as de Leonardo e Jaílma, porque os partidos políticos devem ter caráter
nacional, sendo vedada a utilização de organização paramilitar, mas é admissível a de Hugo, pois
é permitido, aos partidos políticos, o recebimento de recursos financeiros de entidade
estrangeira.
e) todas são inadmissíveis, porque os partidos políticos estão proibidos de receber recursos
financeiros de entidade estrangeira e devem ter caráter nacional, sendo vedada a utilização de
organização paramilitar.

Questão 40: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Das atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)
Considere as situações hipotéticas abaixo.
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I. Tércio é Presidente da República.
II. Carmem é Advogada-Geral da União.
III. Wagner é Procurador-Geral da República.

De acordo com a Constituição Federal, compete privativamente a Tércio, mediante
a) decreto, dispor sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, podendo
delegar essa atribuição a Wagner, apenas, que observará os limites traçados nas respectivas
delegações.
b) portaria, dispor sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, podendo
delegar essa atribuição tanto a Carmem quanto a Wagner, que observarão os limites traçados
nas respectivas delegações.
c) decreto, prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei, podendo delegar
essa atribuição a Carmem, apenas, que observará os limites traçados nas respectivas
delegações.
d) portaria, dispor sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, não podendo
delegar essa atribuição nem a Carmem nem a Wagner.
e) decreto, dispor sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, podendo
delegar essa atribuição tanto a Carmem quanto a Wagner, que observarão os limites traçados
nas respectivas delegações.

Questão 41: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Das atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)
Em razão do recente impeachment da Presidente da República, Fatima, jornalista, manifestou
interesse em obter conhecimento pleno sobre as atribuições do Presidente da República
constantes na Constituição Federal. Assim, verificando o competente Capítulo, Fátima constatou
que NÃO compete privativamente ao Presidente da República
a) prestar, trimestralmente, ao Tribunal de Contas da União, após a abertura do ano fiscal, as
contas referentes ao exercício anterior.
b) nomear e exonerar os Ministros de Estado.
c) celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso
Nacional.
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d) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em
lei.
e) nomear, após aprovação pelo Senado Federal, o Procurador-Geral da República.

Questão 42: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Autonomia Administrativa e Financeira (poder judiciário, art. 99 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, ao Poder Judiciário é assegurada autonomia
administrativa e financeira, sendo que os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias
dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes
orçamentárias. Se essas propostas orçamentárias forem encaminhadas em desacordo com os
limites estipulados pela Constituição Federal, o Poder Executivo
a) devolverá a proposta para o Poder Judiciário para revisão e adequação no prazo máximo de
sessenta dias.
b) devolverá a proposta para o Poder Judiciário para revisão e adequação no prazo máximo de
trinta dias.
c) procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual.
d) encaminhará a proposta para o Tribunal de Contas da União que deverá tomar as medidas
corretivas e proceder aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta
orçamentária anual no prazo máximo de noventa dias.
e) devolverá a proposta para o Poder Judiciário para revisão e adequação no prazo máximo de
noventa dias.

Questão 43: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
Considere as situações abaixo.

I. Propositura, pelo Procurador-Geral da República, de ação com a finalidade de que
determinada lei federal seja declarada inconstitucional (ação direta de inconstitucionalidade).

II. Impetração de mandado de segurança contra ato de Ministro de Estado.
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III. Impetração de habeas data contra ato do Comandante da Marinha.

Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, o que consta em
a) II e III, apenas.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) I, apenas.
e) I, II e III.

Questão 44: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
Considere a seguinte situação hipotética: Membro do Congresso Nacional cometeu infração
penal comum; W, Ministro de Estado, cometeu infração penal comum e Z, Ministro de Estado,
praticou crime de responsabilidade. Nestes casos, de acordo com a Constituição Federal, o
Membro do Congresso, o Ministro de Estado W e o Ministro de Estado Z, serão processados e
julgados originariamente pelo
a) Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal,
respectivamente.
b) Superior Tribunal de Justiça.
c) Supremo Tribunal Federal.
d) Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal e Supremo Tribunal Federal,
respectivamente.
e) Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente.

Questão 45: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)
D e acordo com a Constituição Federal, o Procurador-Geral da República deverá ser previamente
ouvido nas ações
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a) diretas de inconstitucionalidade e nas causas que envolvam conflitos entre a União e os
Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, sendo desnecessária a sua oitiva
nos demais processos de competência do Supremo Tribunal Federal.
b) diretas de inconstitucionalidade e nas ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra
o Conselho Nacional do Ministério Público, sendo desnecessária a sua oitiva nos demais
processos de competência do Supremo Tribunal Federal.
c) declaratórias de inconstitucionalidade e nas ações contra o Conselho Nacional de Justiça e
contra o Conselho Nacional do Ministério Público, sendo desnecessária a sua oitiva nos demais
processos de competência do Supremo Tribunal Federal.
d) declaratórias de inconstitucionalidade e nas causas que envolvam conflitos entre a União e
os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, sendo desnecessária a sua oitiva
nos demais processos de competência do Supremo Tribunal Federal.
e) de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal
Federal.

Questão 46: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por
provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração pública
direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Sem prejuízo do que vier a ser
estabelecido em lei, a aprovação
a) de súmula poderá ser provocada por qualquer cidadão, sendo vedado a provocação para
revisão ou cancelamento que são atos exclusivos de ofício do Supremo Tribunal Federal.
b) ou revisão de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de
inconstitucionalidade, sendo vedado a provocação para cancelamento que é ato exclusivo de
ofício do Supremo Tribunal Federal.
c) ou revisão de súmula poderá ser provocada por qualquer cidadão, sendo vedado a
provocação para cancelamento que é ato exclusivo de ofício do Supremo Tribunal Federal.
d) revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a
ação direta de inconstitucionalidade.
e) de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de
inconstitucionalidade, sendo vedado a provocação para revisão ou cancelamento que são atos
exclusivos de ofício do Supremo Tribunal Federal.
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Questão 47: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)
No que concerne à organização do Conselho Nacional de Justiça, faz parte da sua composição
a) um juiz do Trabalho indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho.
b) dois juízes do Trabalho indicados por Tribunal Regional do Trabalho, respeitado a ordem
indicativa estabelecida pelo Tribunal Superior do Trabalho.
c) um juiz do Trabalho indicado por Tribunal Regional do Trabalho, respeitado a ordem
indicativa estabelecida pelo Tribunal Superior do Trabalho.
d) dois juízes do Trabalho indicados pelo Supremo Tribunal Federal.
e) um juiz do Trabalho indicado pelo Supremo Tribunal Federal.

Questão 48: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)
Considere as situações abaixo.
I. Samuel é Governador de determinado Estado e deve ser processado por crime comum.
II. Demétrio impetrou mandado de segurança contra ato de Frederico, que é juiz federal.
III. Tadeu é desembargador do Tribunal de Justiça de determinado Estado e deve ser processado
por crime de responsabilidade.
A competência para processar e julgar, originariamente, as ações acima apontadas, cabe ao
a) Superior Tribunal de Justiça; ao Tribunal Regional Federal da Região correspondente; e ao
Superior Tribunal de Justiça, respectivamente.
b) Supremo Tribunal Federal; ao Tribunal Regional Federal da Região correspondente; e ao
Tribunal de Justiça que Tadeu integra, respectivamente.
c) Supremo Tribunal Federal; ao Tribunal Regional Federal da Região correspondente; e ao
Supremo Tribunal Federal, respectivamente.
d) Superior Tribunal de Justiça nas três situações.
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e) Supremo Tribunal Federal; ao Superior Tribunal de Justiça; e ao Tribunal Regional Federal da
Região correspondente, respectivamente.

Questão 49: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)
Sandoval, estudante de direito, está preparando um seminário sobre os Tribunais Superiores e
a Constituição Federal brasileira. Assim, verificando a Carta Magna, no tocante ao Superior
Tribunal de Justiça, constatou que é composto por
a) no mínimo trinta e três Ministros, sendo dois terços dentre Desembargadores dos Tribunais
de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal.
b) Ministros que serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de
trinta anos e menos de sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada,
depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.
c) Ministros que serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de
trinta anos e menos de sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada,
depois de aprovada a escolha por dois terços do Congresso Nacional.
d) no mínimo trinta e três Ministros, sendo um terço dentre Desembargadores dos Tribunais
de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal.
e) no mínimo onze Ministros, sendo um terço dentre Juízes dos Tribunais Regionais Federais e
um terço dentre Desembargadores dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada
pelo próprio Tribunal.

Questão 50: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988)
Jamile consultou um advogado a fim de propor ação de indenização por dano moral decorrente
da relação de trabalho em face de sua empregadora “Amanda e Armando Ltda.”. Admitindo-se
que o ato danoso constitua crime contra a organização do trabalho, devendo ser objeto de ação
penal, é correto afirmar que para processar e julgar as referidas ações a competência é da
a) Justiça do Trabalho para a ação indenizatória e da Justiça Federal para a ação penal.
b) Justiça do Trabalho para a ação indenizatória e para a ação penal.
c) Justiça Federal para a ação indenizatória e para a ação penal.
d) Justiça Federal para a ação indenizatória e da Justiça do Trabalho para a ação penal.

29

e) Justiça Estadual para a ação indenizatória e para a ação penal.

Questão 51: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988)
Considere a seguinte situação hipotética: o Tribunal Regional do Trabalho da X Região está
composto, até o momento, por 6 juízes. Não há mais possibilidade de recrutar juízes na
respectiva Região. Neste caso,
a) deverá ser recrutado pelo menos mais três juízes em região diversa, uma vez que os Tribunais
Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, nove juízes.
b) deverá ser recrutado pelo menos mais um juiz em região diversa, uma vez que os Tribunais
Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juízes.
c) não será necessário recrutar mais juízes uma vez que a composição mínima já foi atingida.
d) deverá ser recrutado pelo menos mais cinco juízes em região diversa, uma vez que os
Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, onze juízes.
e) deverá ser recrutado pelo menos mais dois juízes em região diversa, uma vez que os
Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, oito juízes.

Questão 52: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Claudemir é cidadão brasileiro, tem 37 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada. De
acordo apenas com as informações mencionadas, é correto afirmar que Claudemir poderá,
mediante
a) concurso público de provas e títulos, tornar-se Advogado-Geral da União, sendo a AdvocaciaGeral da União a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a
União, apenas judicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar sobre sua
organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder
Executivo.
b) livre nomeação pelo Presidente da República, tornar-se Advogado-Geral da União, sendo a
Advocacia-Geral da União a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado,
representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar
sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico
do Poder Executivo.
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c) livre nomeação pelo Presidente da República, tornar-se Advogado-Geral da União, sendo a
Advocacia-Geral da União a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado,
representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei ordinária sobre
sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do
Poder Legislativo.
d) concurso público de provas e títulos, tornar-se Advogado-Geral da União, sendo a AdvocaciaGeral da União a instituição que, apenas diretamente, representa a União, judicial e
extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei ordinária sobre sua organização e
funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Legislativo.
e) a escolha de 2/5 dos membros do Congresso Nacional, tornar-se Advogado-Geral da União,
sendo a Advocacia-Geral da União a instituição que, através de órgão vinculado, representa a
União, apenas judicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar sobre sua
organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder
Executivo.

Direito Processual Civil

Questão 53: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Da Competência Interna (arts. 42 a 69)
Sobre a competência interna, de acordo com o Código de Processo Civil, é correto afirmar:
a) Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de
contestação.
b) A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, podendo o autor,
contudo, optar pelo foro do domicílio do réu ou de eleição.
c) Tramitando processo de recuperação judicial na Justiça Estadual, os autos serão remetidos
ao juízo federal competente no caso de intervenção de uma determinada empresa pública
federal.
d) O foro da Capital do Estado é competente para as causas em que seja autora a União.
e) A citação válida torna prevento o juízo e, ainda quando ordenada por juiz incompetente,
constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

Questão 54: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
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Assunto: Dos Deveres das Partes e de seus Procuradores (arts. 77 a 102)
A respeito dos honorários advocatícios, é correto afirmar que
a) os honorários advocatícios não podem exceder 5% do valor da condenação, nas causas em
que a Fazenda Pública for parte.
b) os honorários fixados na sentença não podem ser cumulados com os honorários arbitrados
na fase recursal.
c) não são devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que
enseje a expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.
d) não são devidos honorários advocatícios no cumprimento provisório de sentença.
e) não são devidos honorários advocatícios nos casos de perda de objeto.

Questão 55: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Dos Deveres das Partes e de seus Procuradores (arts. 77 a 102)
José é credor de Joaquim da quantia de R$ 50.000,00 decorrente de contrato de empréstimo
particular assinado pelas partes e por duas testemunhas. Vencido o prazo de um ano
estabelecido para pagamento e inadimplida a obrigação José propõe ação de execução de
quantia certa contra Joaquim com o escopo de receber o seu crédito, com juros e correção
monetária. Ao despachar a inicial o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de
a) 10%, a serem pagos pelo executado, que serão reduzidos pela metade no caso de integral
pagamento da dívida no prazo de 5 dias.
b) 10% a 20%, a serem pagos pelo executado, que serão reduzidos pela metade no caso de
integral pagamento da dívida no prazo de 5 dias.
c) 20%, a serem pagos pelo executado, que serão reduzidos pela metade no caso de integral
pagamento no prazo de 5 dias.
d) 20%, a serem pagos pelo executado, que serão reduzidos pela metade no caso de integral
pagamento no prazo de 3 dias.
e) 10%, a serem pagos pelo executado, que serão reduzidos pela metade no caso de integral
pagamento da dívida no prazo de 3 dias.

Questão 56: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Dos Prazos (arts. 218 a 235)
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A respeito dos prazos processuais, é correto afirmar que
a) inexistindo preceito legal ou determinação judicial, será de 3 dias o prazo para a prática de
ato processual a cargo da parte.
b) na contagem de prazo em dias computar-se-ão os dias úteis, os domingos e feriados.
c) ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes.
d) se considera como data de publicação o dia da disponibilização da informação no Diário da
Justiça eletrônico.
e) salvo disposição em contrário, os prazos serão contados incluindo o dia do começo e
excluindo o dia do vencimento.

Questão 57: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Dos Prazos (arts. 218 a 235)
À luz do Código de Processo Civil, sobre os prazos, é correto afirmar:
a) Nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições não ocorrerá de forma automática
e dependerá de ato de serventuário da justiça.
b) O prazo para o juiz prolatar sentença é de 15 dias, prorrogáveis por mais dez dias havendo
motivo justificável.
c) Em regra, considera-se o dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da
citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou
a intimação for eletrônica.
d) Nos processos físicos, os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, ainda que do
mesmo escritório de advocacia, terão prazos contados em dobro para todas as suas
manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.
e) É lícito ao juiz reduzir em caráter excepcional algum prazo peremptório independentemente
de anuência das partes.

Questão 58: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Da Comunicação dos Atos Processuais (arts. 236 a 275)
Renato ajuizou ação indenizatória contra Moisés que tramitou por meio eletrônico em uma das
varas cíveis da comarca de São Paulo. Após o regular processamento a ação é julgada
improcedente pelo Magistrado competente. Inconformado, Renato apresenta recurso de
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apelação sem, contudo, recolher qualquer valor a título de preparo. Neste caso, de acordo com
o Código de Processo Civil, o juiz deverá
a) intimar Renato, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento do valor do preparo
e do porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
b) aplicar imediatamente a pena de deserção a Renato.
c) intimar Renato, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro do valor
do preparo e do porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
d) intimar Renato, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro do valor
do preparo, exclusivamente, sob pena de deserção.
e) intimar Renato, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento do valor do
preparo, exclusivamente, sob pena de deserção.

Questão 59: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Da Tutela Provisória (arts. 294 a 311)
A tutela de urgência, presentes os demais requisitos legais,
a) só pode ser concedida após justificação prévia e sempre com caução.
b) pode ser concedida quando houver perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.
c) será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
d) não pode ser efetivada através de arrolamento de bens, quando for de natureza cautelar.
e) só pode ser concedida se o requerente oferecer caução real ou fidejussória idônea.

Questão 60: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Da Tutela Provisória (arts. 294 a 311)
Paulo ajuizou ação indenizatória contra Moisés em decorrência de um acidente de trânsito que
envolveu ambas as partes. Recebida a peça inicial o Magistrado, verificando desde logo a
ocorrência da prescrição, poderá
a) julgar liminarmente improcedente o pedido, após a oitiva obrigatória da parte contrária, e
Paulo poderá questionar a sentença por meio de recurso de apelação, sem possibilidade de
retratação pelo Magistrado.
b) indeferir a petição inicial, cabendo a Paulo, se não se conformar, interpor recurso de
apelação, com possiblidade de retratação pelo Magistrado em 5 dias.
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c) julgar liminarmente improcedente o pedido, cabendo a Paulo, se não se conformar, interpor
agravo de instrumento, com possibilidade de retratação pelo Magistrado.
d) julgar liminarmente improcedente o pedido, cabendo a Paulo, se não se conformar, interpor
recurso de apelação, com possibilidade de retratação pelo Magistrado em 5 dias.
e) indeferir a petição inicial, cabendo a Paulo, se não se conformar, interpor agravo de
instrumento, com possiblidade de retratação pelo Magistrado.

Questão 61: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Da Tutela Provisória (arts. 294 a 311)
Miguel ajuizou ação de cobrança contra a empresa X, conseguindo demonstrar sua pretensão
exclusivamente pela prova documental anexada com a inicial, cuja matéria é objeto de súmula
vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal. Neste caso, à luz do Código de Processo Civil,
o juiz,
a) liminarmente, desde que o autor demonstre o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, poderá conceder a tutela da evidência.
b) poderá conceder a tutela de evidência, após ouvir obrigatoriamente a parte contrária,
independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil ao
processo.
c) liminarmente, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao
resultado útil ao processo, poderá conceder a tutela da evidência.
d) poderá conceder a tutela de evidência, após ouvir obrigatoriamente a parte contrária, desde
que o autor demonstre o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
e) poderá conceder a tutela de urgência, após ouvir obrigatoriamente a parte contrária, desde
que o autor comprove a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.

Questão 62: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Da Petição Inicial (arts. 319 a 331)
José ajuizou procedimento comum, mas a petição inicial foi indeferida por conter pedidos
incompatíveis entre si. Nesse caso, dessa decisão
a) caberá agravo de instrumento.
b) caberá apelação.
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c) caberá agravo interno.
d) caberá recurso especial.
e) não caberá recurso.

Questão 63: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Da Revelia (arts. 344 a 346)
A respeito do procedimento comum, considere:
I. Incumbe ao réu, na contestação, antes de discutir o mérito, alegar a incompetência absoluta
ou relativa.
II. Proposta a reconvenção, o autor será citado pessoalmente para apresentar contestação no
prazo de 10 dias.
III. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que
se faça representar nos autos em tempo de praticar os atos processuais indispensáveis à sua
produção.
Está correto o que se afirma APENAS em
a) II.
b) I e II.
c) II e III.
d) I.
e) I e III.

Questão 64: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Do Julgamento Conforme o Estado do Processo (arts. 354 a 357)
Sobre o julgamento antecipado parcial do mérito, à luz do Código de Processo Civil,
a) a decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação
líquida, vedado o reconhecimento da obrigação ilíquida.
b) a liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser
processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz.
c) a decisão que julgar parcialmente o mérito é impugnável através de recurso de apelação.
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d) a parte poderá executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar
parcialmente o mérito, devendo, em regra, prestar caução no caso de recurso contra essa
decisão pendente de julgamento.
e) o juiz só poderá decidir parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados
ou parcela deles mostrar-se incontroverso ou o réu for revel.

Questão 65: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Dos Procedimentos Especiais (arts. 539 a 770)
Sobre as ações possessórias, à luz do Código de Processo Civil, é correto afirmar:
a) Na pendência de ação possessória o autor e o réu poderão, em regra, propor ação de
reconhecimento de domínio.
b) O prazo para o réu apresentar contestação na ação de reintegração de posse é de cinco dias.
c) O juiz deverá designar audiência de mediação antes de apreciar a medida liminar em caso
de litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho houver ocorrido há mais de ano e dia.
d) O possuidor indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse não poderá se valer
do interdito proibitório.
e) A alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa obsta a manutenção ou a
reintegração de posse.

Questão 66: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Da Execução em Geral (arts. 771 a 796)
Considere:

I. Desnecessidade de instrução probatória.
II. Prévia garantia do juízo através de depósito do valor da execução.
III. Matéria arguida conhecível de ofício pelo juiz.
IV. Prova pré-constituída da alegação.

Incluem-se dentre os requisitos de admissibilidade da exceção de pré-executividade os
indicados APENAS em
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a) II, III e IV.
b) I, III e IV.
c) II e III.
d) I e II.
e) I, II e IV.

Questão 67: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Da Reclamação (arts. 988 a 993)
No que concerne à Reclamação, na sistemática do Código de Processo Civil, e consoante
entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é
correto afirmar:
a) O cabimento da reclamação proposta perante o Supremo Tribunal Federal para garantir a
autoridade de decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral está condicionado ao
esgotamento da instância ordinária.
b) É admissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.
c) A inadmissibilidade ou o julgamento interposto contra a decisão proferida pelo órgão
reclamado prejudica a reclamação.
d) Ao despachar a reclamação, o relator, dentre outras providências, determinará a citação do
beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 10 dias para apresentar sua contestação.
e) Não é permitido a qualquer interessado impugnar o pedido do reclamante.

Questão 68: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Do Agravo de Instrumento (arts. 1.015 a 1.020)
A respeito dos recursos, é correto afirmar:
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a) os embargos de declaração tem efeito suspensivo e, em alguns casos, tem efeito interrupto
dos prazos recursais.
b) a renúncia do direito de recorrer depende a anuência da outra parte.
c) cabe agravo de instrumento dos despachos.
d) o recorrente só poderá desistir do recurso com a anuência do recorrido e dos litisconsortes.
e) cabe agravo de instrumento da decisão que julgar o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.

Questão 69: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Dos Embargos de Declaração (arts. 1.022 a 1.026)
Os embargos de declaração, nos termos preconizados pelo Código de Processo Civil, serão
opostos em petição dirigida ao juiz no prazo de
a) 10 dias, sem efeito suspensivo e interrompendo o prazo para a interposição de recurso.
b) 10 dias, possuindo efeito suspensivo, e suspendendo o prazo para a interposição de recurso.
c) 3 dias, possuindo efeito suspensivo e interrompendo o prazo para a interposição de recurso.
d) 5 dias, possuindo efeito suspensivo e suspendendo o prazo para a interposição de recurso.
e) 5 dias, sem efeito suspensivo e interrompendo o prazo para a interposição de recurso.

Questão 70: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Da Ação Popular (Lei nº 4.717/1965 e CF/1988)
A respeito da ação popular, considere:
I. Pode ser proposta por pessoa jurídica.
II. Na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado.
III. O prazo prescricional é de 5 anos.
Está correto o que se afirma APENAS em
a) II e III.
b) I e II.
c) I e III.
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d) I.
e) II.

Questão 71: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985 e CF/1988)
Têm legitimidade para propor a ação civil pública, dentre outros,
a) qualquer do povo.
b) todas sociedades legalmente constituídas.
c) quaisquer funcionários públicos.
d) os Municípios.
e) quaisquer grupos despersonalizados.

Questão 72: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Lei nº 6.830/1980 - Lei de Execução Fiscal
Na execução fiscal, o executado poderá oferecer embargos
a) no prazo de 15 dias, contados da data do oferecimento da garantia da execução.
b) independentemente de seguro o juízo através da garantia da execução.
c) no prazo de 15 dias, contados da citação para pagamento do débito.
d) no prazo de 30 dias, contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou do
seguro garantia ou da intimação da penhora.
e) no prazo de 15 dias, contados da juntadas aos autos do comprovante do depósito.

Questão 73: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Sobre a intervenção de terceiros, nos termos preconizados pelo Código de Processo Civil,
a) na denunciação da lide, se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o
seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas
de sucumbência em favor do denunciado.
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b) a assistência do terceiro juridicamente interessado é admitida em qualquer procedimento
até a prolação da sentença de primeiro grau.
c) na denunciação da lide, feita a denunciação pelo réu, se o denunciado for revel, o
denunciante não pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente oferecida.
d) a assistência simples obsta que a parte principal transija sobre direitos controvertidos.
e) a decisão do juiz que solicita ou admite a participação de pessoa jurídica como amicus curiae
em demanda com repercussão social da controvérsia pode ser impugnada por meio de agravo
de instrumento.

Direito Processual do Trabalho
Questão 74: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Organização e Competência da Justiça do Trabalho
A Constituição Federal do Brasil e a Consolidação das Leis do Trabalho instituíram regras sobre
organização e competência da Justiça do Trabalho e dos órgãos que a compõem. Em observância
a tais normas,
a) é competência da Justiça do Trabalho a apreciação de ação proposta por empresa para
anulação de penalidade imposta em auto de infração lavrado por auditor fiscal do trabalho, por
inobservância da cota de contratação de pessoas com deficiência.
b) o Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, interpretou
ser da competência da Justiça do Trabalho a apreciação de demandas entre o Poder Público e
seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídicoadministrativo.
c) o Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de dezessete Ministros, escolhidos dentre
brasileiros com mais de trinta anos e menos de sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico
e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria
simples do Senado Federal.
d) os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, nove juízes, recrutados
exclusivamente na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República dentre
brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos.
e) a Justiça do Trabalho passou a ser competente para julgar as ações de indenização por dano
moral decorrentes da relação de emprego somente a partir da Emenda Constitucional nº
45/2004, visto que o texto original da Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência do
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Tribunal Superior do Trabalho não admitiam o processamento de tais ações na Justiça
Especializada.

Questão 75: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Organização e Competência da Justiça do Trabalho
A empresa Olimpos Construções S/A, com sede em Brasília, contratou empregado brasileiro
através de sua sucursal em São Paulo, para gerenciar as obras existentes na Turquia, lugar onde
prestou serviços durante dois anos. Rescindido o contrato o empregado retorna ao Brasil,
pretendendo acionar o seu empregador em razão de créditos trabalhistas que entende devidos.
Nessa situação, conforme regra prevista na Consolidação das Leis do Trabalho,
a) é incompetente a autoridade judiciária brasileira, para conhecer da reclamação trabalhista,
que deveria ser ajuizada na Turquia, local da prestação dos serviços.
b) se houver foro de eleição expressamente previsto no contrato, será este o competente para
conhecer da reclamação trabalhista.
c) será competente para conhecer da ação trabalhista o foro de opção contratual do
empregado, podendo ser o da contratação, da prestação de serviços ou o da demissão.
d) a autoridade judiciária brasileira é incompetente, devendo a ação ser proposta no País em
que o empregado foi contratado.
e) a autoridade judiciária trabalhista brasileira é competente para conhecer da reclamação
trabalhista, salvo se houver Convenção Internacional dispondo em contrário.

Questão 76: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Organização e Competência da Justiça do Trabalho
Dentre os serviços auxiliares da Justiça do Trabalho descritos na Consolidação das Leis do
Trabalho há o órgão denominado distribuidor nas localidades em que exista mais de uma Vara
do Trabalho. A designação dos distribuidores se dará pelo
a) Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, dentre os funcionários do Tribunal Regional do
Trabalho, existentes na mesma localidade, e diretamente subordinados ao mesmo Presidente.
b) Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, dentre os funcionários das Varas do Trabalho,
existentes na mesma localidade, e diretamente subordinados ao Juiz mais antigo de cada
comarca.

42

c) Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, dentre os funcionários das Varas do Trabalho
e do Tribunal Regional do Trabalho, existentes na mesma localidade, e diretamente
subordinados ao mesmo Presidente.
d) Juiz Titular mais antigo do Fórum, dentre os funcionários das Varas do Trabalho existentes
na mesma localidade, e diretamente subordinados a este Juiz.
e) Juiz Diretor do Fórum dentre os funcionários das Varas do Trabalho existentes na mesma
localidade, e diretamente subordinados ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho.

Questão 77: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Organização e Competência da Justiça do Trabalho
Asclépio, residente e domiciliado em Manaus, participou de processo seletivo e foi contratado
na cidade de Brasília, onde se localiza a sede da empresa Orfheu Informática S/A, para trabalhar
como programador, na filial da empresa no Município de Campo Grande. No contrato de
trabalho as partes convencionaram como foro de eleição a comarca de São Paulo. Após dois
anos de contrato, Asclépio foi dispensado por justa causa sem receber nenhuma verba
rescisória, retornando para Manaus. Não concordando com o motivo da sua rescisão, o
trabalhador resolveu ajuizar reclamação trabalhista em face da sua ex-empregadora. Conforme
a regra de competência territorial prevista na lei trabalhista a ação deverá ser proposta na Vara
do Trabalho de
a) Brasília, por ser a sede da empresa reclamada.
b) Brasília, por ser o local da contratação.
c) Manaus, local de seu domicílio.
d) Campo Grande, local da prestação dos serviços.
e) São Paulo, foro de eleição contratual.

Questão 78: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Organização e Competência da Justiça do Trabalho
Adonis ingressou com reclamação trabalhista no Município de Campo Grande, sendo distribuída
para a 2ª Vara do Trabalho. Na audiência UNA a reclamada apresentou exceção de
incompetência em razão do lugar, que foi acolhida com a remessa dos autos a uma das Varas do
Trabalho de Cuiabá. Em relação à referida decisão,
a) caberá agravo de instrumento.
b) não caberá recurso, por se tratar de decisão interlocutória.
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c) caberá mandado de segurança.
d) caberá reclamação correcional.
e) caberá recurso ordinário.

Questão 79: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Atos, Termos, Prazos e Custas Processuais Trabalhistas
No tocante às custas, considere:
I. A parte vencedora na primeira instância, se vencida na segunda, está obrigada,
independentemente de intimação, a pagar as custas fixadas na sentença originária, das quais
ficara isenta a parte então vencida.
II. No caso de inversão do ônus da sucumbência em segundo grau, sem acréscimo ou atualização
do valor das custas e se estas já foram devidamente recolhidas, caberá um novo pagamento
pela parte vencida, ao recorrer.
III. Não caracteriza deserção a hipótese em que, acrescido o valor da condenação, não houve
fixação ou cálculo do valor devido a título de custas e tampouco intimação da parte para o
preparo do recurso, devendo ser as custas pagas ao final.
IV. Não há reembolso das custas à parte vencedora mesmo na hipótese em que a parte vencida
for pessoa isenta do seu pagamento, nos termos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho.
Está correto o que se afirma APENAS em
a) II e III.
b) I e III.
c) I, II e IV.
d) II, III e IV.
e) I e IV.

Questão 80: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Atos, Termos, Prazos e Custas Processuais Trabalhistas
Em determinado processo trabalhista a ata da audiência de julgamento (art. 851, § 2º, da CLT)
foi juntada ao processo após 24 horas da referida audiência. Neste caso, o prazo para recurso
será contado
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a) da data da juntada aos autos da sentença.
b) da data em que a parte receber a intimação da sentença via Diário Oficial Eletrônico.
c) da data da audiência.
d) da data em que a parte receber pessoalmente a intimação da sentença.
e) após transcorridas 48 horas da data da audiência.

Questão 81: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Atos, Termos, Prazos e Custas Processuais Trabalhistas
São isentos do pagamento de custas, além dos beneficiários de justiça gratuita:
a) apenas a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e o Ministério Público do
Trabalho.
b) apenas o Ministério Público do Trabalho.
c) a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e respectivas autarquias e fundações
públicas federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica e o Ministério
Público do Trabalho.
d) a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e respectivas autarquias e fundações
públicas federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica, bem como
as entidades fiscalizadoras do exercício profissional e o Ministério Público do Trabalho.
e) apenas a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e respectivas autarquias e
fundações públicas federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica.

Questão 82: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Atos, Termos, Prazos e Custas Processuais Trabalhistas
No final da audiência em que foram ouvidas duas testemunhas de cada parte em uma
reclamatória trabalhista com pedido de indenização por danos morais, o magistrado resolveu
convocar uma pessoa referida em todos os depoimentos para ser ouvida como testemunha do
Juízo. Ocorre que a pessoa referida, de nome Ceres, ocupa a função de técnica administrativa
do Tribunal Eleitoral e terá que depor em hora de serviço. No caso, segundo norma contida na
Consolidação das Leis do Trabalho, Ceres
a) será requisitada ao chefe da repartição para comparecer à audiência marcada.
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b) prestará seu depoimento por escrito, respondendo aos quesitos formulados pelo Juiz, para
posterior juntada aos autos.
c) comparecerá espontaneamente à audiência designada e justificará a ausência no serviço
mediante atestado.
d) somente está obrigada a comparecer se for conduzida por Oficial de Justiça à audiência
designada.
e) será ouvida na sua própria repartição, através de Carta de Ordem, respondendo aos quesitos
formulados pelo Juiz.

Questão 83: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Atos, Termos, Prazos e Custas Processuais Trabalhistas
A empresa Minerva & Atena Cia do Saber foi acionada em reclamatória trabalhista e recebeu a
notificação da sentença por oficial de justiça em um sábado. Segundo as regras da Consolidação
das Leis do Trabalho e a jurisprudência sumulada do Tribunal Superior de Trabalho, para recurso,
considerando não haver feriado naquele mês, o início do prazo e o início da contagem, serão,
respectivamente,
a) na segunda-feira.
b) segunda-feira e terça-feira.
c) no sábado.
d) sábado e segunda-feira.
e) sábado e terça-feira.

Questão 84: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Atos, Termos, Prazos e Custas Processuais Trabalhistas
Em audiência realizada no curso da ação trabalhista movida por Perseu em face da empresa
Cavalo de Tróia Empreendimentos, após terem sido ouvidas as partes, o Juiz apresentou
proposta conciliatória que foi aceita pelas partes. Entretanto, nada foi ajustado sobre custas.
Conforme normas contidas na Consolidação das Leis do Trabalho, as custas processuais
a) ficarão a cargo da reclamada, em razão do princípio da hipossuficiência do trabalhador.
b) serão de responsabilidade do reclamante que irá se beneficiar com proveito econômico do
acordo.
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c) serão dispensadas pela União nos casos de conciliação em processo trabalhista.
d) caberão em partes iguais aos litigantes, sempre que houver acordo, se de outra forma não
for convencionado.
e) serão atribuídas sempre à reclamada, uma vez que o acordo implica em confissão de dívida.
Questão 85: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Nulidades no Processo do Trabalho
Urano ingressou com reclamatória trabalhista pretendendo receber adicional de periculosidade
e horas extras em face da empresa que trabalha. Na audiência UNA designada foi requerida a
prova técnica pericial e a oitiva de testemunhas por carta precatória. O juiz deferiu apenas a
realização da prova pericial, encerrando a instrução processual e designando julgamento.
Inconformado, o patrono de Urano pode alegar nulidade processual
a) em qualquer fase do processo, por se tratar de nulidade fundada em incompetência de foro.
b) apenas em grau de recurso, por se tratar de nulidade fundada em incompetência de
prerrogativa.
c) em qualquer momento do processo, quando arguida por quem lhe tiver dado causa.
d) no prazo de cinco dias após a realização da audiência, por meio de agravo de instrumento.
e) à primeira vez em que tiver de falar em audiência ou nos autos, em razão do princípio da
preclusão.

Questão 86: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Partes e Procuradores no Processo do Trabalho
Considere as situações hipotéticas abaixo.
I. Reclamação Trabalhista proposta por Angela, empregada doméstica, em face de sua exempregadora, Ludimila.
II. Reclamação Trabalhista proposta por Domingos, cozinheiro, em face de seu ex-empregador
o restaurante Boa Alimentação EPP.
III. Reclamação Trabalhista proposta por Joaquim, metalúrgico, em face da indústria Ligas Ltda.
De acordo com o entendimento Sumulado do TST, o preposto deverá ser necessariamente
empregado da reclamada em
a) III, apenas.
b) I e II, apenas.
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c) II, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.

Questão 87: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Partes e Procuradores no Processo do Trabalho
Considere:
I. Recurso Ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região.
II. Ação rescisória.
III. Mandado de segurança.
IV. Agravo de Petição ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região.
De acordo com o entendimento Sumulado do TST, o jus postulandi das partes estabelecido no
artigo 791 da CLT, alcança os indicados APENAS em
a) I, III e IV.
b) I e IV.
c) II e III.
d) I, II e IV.
e) I e III.

Questão 88: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Partes e Procuradores no Processo do Trabalho
A empresa Universal Temperos ME foi notificada em reclamação trabalhista para comparecer
em Juízo e, facultativamente, apresentar defesa. No dia designado para a audiência, os dois
sócios da empresa estavam impossibilitados de comparecer, um por motivo de doença e o outro
por viagem. Assim, indicaram preposto para comparecer em audiência. Conforme a legislação e
entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, o preposto
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a) sempre deve ser empregado da empresa reclamada.
b) não precisa ser empregado, basta ter conhecimento dos fatos, cujas declarações obrigarão
o preponente.
c) não precisa ser empregado da reclamada quando se tratar de ação movida contra micro
empresário.
d) não precisa ser empregado do reclamado apenas quando se tratar de ação movida contra
empresas de economia mista.
e) independente do tipo de empresa precisa ser empregado do reclamado apenas nas ações
que tramitam pelo rito ordinário.

Questão 89: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Partes e Procuradores no Processo do Trabalho
Analisando o normativo previsto na Consolidação das Leis do Trabalho quanto à nomeação de
advogado com poderes para o foro em geral na Justiça do Trabalho,
a) dá-se pela juntada prévia de instrumento de procuração, com firma devidamente
reconhecida.
b) a nomeação poderá ser efetivada mediante simples registro em ata de audiência, a
requerimento verbal do advogado interessado, com anuência da parte representada.
c) apenas o trabalhador poderá reclamar sem a presença de advogado, uma vez que o princípio
do jus postulandi somente se aplica à parte hipossuficiente.
d) o advogado pode atuar sem que lhe sejam exigidos poderes outorgados pela parte, em razão
da previsão legal do jus postulandi.
e) nos dissídios coletivos é obrigatória aos interessados a assistência por advogado constituído
necessariamente por instrumento de mandato, com firma devidamente reconhecida.

Questão 90: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Procedimentos Sumário e Sumaríssimo no Processo do Trabalho
Considere as seguintes hipóteses:
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I. Na reclamação trabalhista Z o valor da causa é R$ 15.000,00 e as partes são Carolina e o
Município S.
II. Na reclamação trabalhista Q o valor da causa é R$ 30.000,00 e as partes são Felícia e a
empresa privada W.
III. Na reclamação trabalhista S o valor da causa é R$ 32.000,00 e as partes são Ana Clara e
fundação pública Q.
IV. Na reclamação trabalhista W o valor da causa é R$ 35.000,00 e as partes são Marcela e
autarquia municipal L.
De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, NÃO estão submetidas ao procedimento
sumaríssimo APENAS
a) as reclamações trabalhistas III e IV.
b) a reclamação trabalhista I.
c) a reclamação trabalhista II.
d) as reclamações trabalhistas II e III.
e) as reclamações trabalhistas I, III e IV.

Questão 91: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Resposta Trabalhista (contestação, exceções e reconvenção)
O advogado da empresa Vênus de Millus Produções Artísticas apresentou uma reconvenção na
audiência UNA em que a reclamada foi notificada para apresentação de sua contestação em
reclamação trabalhista. Provocado a se manifestar sobre a peça processual apresentada pela
empresa ré, o advogado do reclamante Hércules impugnou a juntada da reconvenção sem
justificar o motivo. Conforme teoria dos princípios gerais do Processo do Trabalho,
a) não se admite em ação trabalhista nenhuma medida processual que não tenha previsão
expressa contida na Consolidação das Leis do Trabalho e que seja contrária ao trabalhador.
b) caberia a medida desde que houvesse concordância da parte contrária e que a mesma fosse
apresentada antes da data da audiência para possibilitar o contraditório.
c) embora haja omissão da norma processual trabalhista em relação à reconvenção, há súmula
do Tribunal Superior do Trabalho interpretando pela sua absoluta incompatibilidade com o
direito processual do trabalho.
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d) nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual
do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas contidas na Consolidação
das Leis do Trabalho.
e) não caberia tal medida nesta fase processual porque somente é possível aplicar
supletivamente norma do Código Processual Civil que não esteja prevista na lei trabalhista na
fase de execução.

Questão 92: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Instrução Probatória Trabalhista
O trabalhador Ulisses ingressou com dissídio individual em face da empresa Delta Produtos e
Games Digitais, reivindicando o pagamento de horas extraordinárias e a comissão de um mês
que não foi paga, atribuindo à causa o valor de 10 salários mínimos. A legislação processual
trabalhista autoriza que o reclamante possa convidar, como testemunhas, até
a) 2 no total.
b) 3 no total.
c) 2 para cada pedido.
d) 3 para cada pedido.
e) 5 no total.

Questão 93: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Audiência Trabalhista
Gilmeri ajuizou reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora, a empresa Lago Rosa
Ltda. Na audiência em que deveria apresentar defesa, o preposto da empresa não compareceu,
uma vez que agendou o dia correto, mas o mês incorreto em sua agenda eletrônica. Porém, o
advogado da empresa compareceu munido de procuração com firma reconhecida em cartório.
Neste caso,
a) será obrigatoriamente concedido prazo de cinco dias para que a empresa justifique a
ausência, antes da aplicação das penalidades inerentes à revelia.
b) a audiência deverá ser remarcada, não cabendo a aplicação das penalidades inerentes à
revelia.
c) a reclamada será considerada revel.
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d) será obrigatoriamente concedido prazo de quarenta e oito horas para que a empresa
justifique a ausência, antes da aplicação das penalidades inerentes à revelia.
e) o advogado, em razão da procuração com firma reconhecida em cartório, será constituído
preposto pelo magistrado e deverá prestar depoimento pessoal.

Questão 94: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Audiência Trabalhista
A empresa Mutilados Produtos Hospitalares foi acionada em reclamação trabalhista movida por
seu ex-empregado Thor. Em audiência inaugural, não havendo possibilidade de acordo, o Juiz
recebeu a defesa da reclamada e adiou a audiência para instrução em razão da ausência de uma
testemunha convidada pelo reclamante. Na audiência de instrução em prosseguimento,
compareceram apenas o reclamante com seu advogado e o advogado da reclamada, visto que
o seu cliente se esqueceu da audiência e não enviou preposto. Nessa situação,
a) aplica-se a confissão à parte que, expressamente intimada com aquela cominação, não
comparecer à audiência em prosseguimento, na qual deveria depor.
b) deve ser designada outra audiência porque o adiamento da primeira audiência decorreu de
interesse do reclamante, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
c) o não comparecimento do reclamado importa revelia, além de confissão quanto à matéria
de fato, devendo ser marcado o julgamento.
d) não se aplica a confissão à parte que não comparecer à audiência em prosseguimento, na
qual deveria depor, caso seu advogado compareça e, tendo conhecimento dos fatos, atue como
preposto da empresa, cujas declarações obrigarão o proponente.
e) se o juiz entender que não é necessário o interrogatório da reclamada não será aplicada a
confissão ficta requerida pela parte contrária, ainda que a reclamada tenha sido expressamente
intimada com aquela cominação.

Questão 95: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Princípios e Pressupostos dos Recursos Trabalhistas
As empresas A e B foram condenadas solidariamente na reclamação trabalhista Z pretendendo
ambas as empresas interpor Recurso Ordinário. A empresa A interpôs Recurso Ordinário no
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quinto dia do prazo recursal e depositou o valor do depósito recursal de forma integral. Neste
caso, o depósito recursal
a) efetuado pela empresa A não aproveita a empresa B, em nenhuma hipótese, uma vez que o
depósito recursal possui caráter personalíssimo.
b) efetuado pela empresa A aproveita a empresa B, exceto se aquela pleiteia sua exclusão da
lide.
c) efetuado pela empresa A aproveita a empresa B, exceto se as empresas possuírem
procuradores distintos.
d) é devido na proporção de 50% para cada empresa, sendo que o depósito integral da empresa
A, não exime a empresa B de efetuar o depósito da sua parte, podendo a empresa A requerer o
levantamento da parte que depositou a maior.
e) é devido na proporção de 50% para cada empresa, sendo que o depósito integral da empresa
A, exime a empresa B de efetuar o depósito da sua parte.

Questão 96: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Recursos em Espécie no Processo do Trabalho
Em face da decisão X proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, em execução
de sentença nos autos da reclamação trabalhista movida por Maria contra a empresa Z Ltda,
cujo pedido seria o reconhecimento de vínculo de emprego
a) caberá Embargos de Declaração no prazo de oito dias.
b) caberá Recurso de Revista, no prazo de oito dias, em qualquer hipótese.
c) não caberá Recurso de Revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de norma da
Constituição Federal.
d) não caberá Recurso de Revista, com exceção somente da hipótese de ofensa a súmula de
jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho.
e) não caberá Recurso de Revista, exceto na hipótese de ofensa a súmula vinculante do
Supremo Tribunal Federal.
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Questão 97: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Recursos em Espécie no Processo do Trabalho
Considere:
I. Em face de decisão que não conhece de agravo de instrumento ou de agravo pela ausência de
pressupostos extrínsecos.
II. Em face de decisão que nega provimento a agravo contra decisão monocrática do Relator, em
que se proclamou a ausência de pressupostos extrínsecos de agravo de instrumento.
III. Para revisão dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de revista, cuja
ausência haja sido declarada originariamente pela Turma no julgamento do agravo.
IV. Para impugnar o conhecimento de agravo de instrumento.
Conforme entendimento Sumulado do TST, não cabem embargos para a Seção de Dissídios
Individuais de decisão de Turma proferida em agravo, salvo, dentre outras, nas hipóteses
indicadas em
a) II e IV, apenas.
b) I, III e IV, apenas.
c) I, II e III, apenas.
d) I, II, III e IV.
e) I e III, apenas.

Questão 98: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Recursos em Espécie no Processo do Trabalho
No tocante ao Recurso de Revista, considere:
I. Cabe Recurso de Revista para Turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas
em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho,
quando contrariarem súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal.
II. Cabe Recurso de Revista para Turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas
em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho,
quando proferidas com violação literal de disposição de lei federal.
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III. O Recurso de Revista, dotado de efeito devolutivo e suspensivo será interposto perante o
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que, por decisão fundamentada, poderá recebêlo ou denegá-lo.
IV. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte indicar o trecho da decisão recorrida que
consubstancia o pre-questionamento da controvérsia objeto do Recurso de Revista.

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, está correto o que se afirma APENAS em
a) II, III e IV.
b) I e III.
c) I, II e IV.
d) III e IV.
e) I e II.

Questão 99: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Recursos em Espécie no Processo do Trabalho
O reclamante Zeus ajuizou reclamação trabalhista formulando os pedidos de adicional de
insalubridade e indenização por danos materiais. A sentença lhe foi favorável apenas em relação
ao pedido de indenização por danos materiais, razão pela qual resolveu recorrer, devendo assim
interpor
a) recurso ordinário no prazo de 5 dias.
b) agravo de instrumento no prazo de 8 dias.
c) agravo de petição no prazo de 10 dias.
d) recurso ordinário no prazo de 8 dias.
e) apelação da sentença no prazo de 15 dias.

Questão 100: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Execução Trabalhista
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Camilo está noivo de Isabella e pretendem se casar no ano de 2017. Desde o noivado, Camilo
busca adquirir um imóvel para a residência do casal. Fernanda, irmã de Camilo, advogada e
militante na Justiça do Trabalho, entrega para seu irmão um edital com leilão para venda de
imóveis penhorados em reclamações trabalhistas e explica para Camilo que se ele pretender
adquirir um dos imóveis deverá depositar um sinal correspondente a
a) 20% do valor do imóvel e pagar o preço total dentro de 24 horas da arrematação.
b) 30% do valor do imóvel e pagar o preço total dentro de 24 horas da arrematação.
c) 20% do valor do imóvel e pagar o preço total dentro de 48 horas da arrematação.
d) 30% do valor do imóvel e pagar o preço total dentro de 48 horas da arrematação.
e) 15% do valor do imóvel e pagar o preço total dentro de 5 dias da arrematação.

Questão 101: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Execução Trabalhista
No tocante à liquidação de sentença, em regra, de acordo com a Consolidação das Leis do
Trabalho, é certo que
a) a liquidação não abrangerá o cálculo das contribuições previdenciárias devidas, que deverá
ser executada de forma independente em razão da natureza do crédito.
b) elaborada a conta e tornada líquida, o Juiz deverá abrir às partes prazo comum de 10 dias
para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob
pena de preclusão.
c) na liquidação, pode-se modificar a sentença liquidanda bem como discutir matéria
pertinente à causa principal.
d) tratando-se de cálculos de liquidação complexos, o juiz deverá nomear perito para a
elaboração e fixará, depois da conclusão do trabalho, o valor dos respectivos honorários com
observância, entre outros, do teto de três salários mínimos regionais.
e) elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, o juiz
procederá à intimação da União para manifestação, no prazo de dez dias, sob pena de preclusão.

Questão 102: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017

56

Assunto: Ação Rescisória Trabalhista
No tocante à Ação Rescisória, considere:
I. Havendo recurso ordinário em sede de rescisória, o depósito recursal só é exigível quando for
julgado procedente o pedido e imposta condenação em pecúnia, devendo este ser efetuado no
prazo recursal, no limite e nos termos da legislação vigente, sob pena de deserção.
II. Não procede pedido formulado na ação rescisória por violação literal de lei se a decisão
rescindenda estiver baseada em texto legal infraconstitucional de interpretação controvertida
nos Tribunais.
III. O marco divisor quanto a ser, ou não, controvertida, nos Tribunais, a interpretação dos
dispositivos legais citados na ação rescisória é a data da inclusão, na Orientação Jurisprudencial
do TST, da matéria discutida.
IV. É absoluta a exigência de pronunciamento explícito na ação rescisória, ainda que esta tenha
por fundamento violação de dispositivo de lei. Assim, não é prescindível o pronunciamento
explícito quando o vício nasce no próprio julgamento, como se dá com a sentença “extra, cita e
ultra petita”.
De acordo com o entendimento Sumulado do TST, está correto o que se afirma APENAS em
a) II e III.
b) I, II e IV.
c) I, III e IV.
d) I e II.
e) I, II e III.

Questão 103: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Ação Rescisória Trabalhista
Alguns procedimentos e ações especiais são amplamente aplicados na Justiça do Trabalho.
Sobre a ação rescisória e o mandado de segurança no processo do trabalho à luz das súmulas
do Tribunal Superior do Trabalho:
a) A ação rescisória tem como um de seus fundamentos a violação literal de disposição de lei,
razão pela qual não é necessário que haja a expressa indicação, na petição inicial da ação
rescisória, do dispositivo legal violado.
b) Na hipótese de colusão das partes, o prazo decadencial da ação rescisória somente começa
a fluir para o Ministério Público, que não interveio no processo principal, a partir do momento
em que tem ciência da fraude.
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c) A sentença normativa proferida ou transitada em julgado posteriormente à sentença
rescindenda é considerado documento novo apto a viabilizar a desconstituição de julgado em
ação rescisória.
d) O prosseguimento da execução quanto aos tópicos e valores não especificados no agravo de
petição fere direito líquido e certo passível de ajuizamento de mandado de segurança, uma vez
que o agravo de petição deve delimitar justificadamente a matéria e os valores objeto de
discordância.
e) O jus postulandi conferido às partes pela Consolidação das Leis do Trabalho limita-se às Varas
do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, alcançando inclusive a ação rescisória e o
mandado de segurança.

Questão 104: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Inquérito para Apuração de Falta Grave
A empresa Gregos e Troianos Ltda. possui nos seus quadros um empregado que exerce o cargo
de dirigente sindical no sindicato que representa a categoria profissional dos empregados.
Referido empregado foi surpreendido embriagado no ambiente de trabalho e a empresa o
suspendeu, pretendendo dispensar o mesmo por justa causa. Nessa hipótese, a empresa deverá
a) comunicar o sindicato da categoria no prazo de 5 dias para o mesmo instaurar inquérito para
apuração dos fatos.
b) marcar a homologação da rescisão do empregado perante o Ministério do Trabalho, o qual
deverá notificar o sindicato da categoria para tomar ciência da rescisão contratual de seu
dirigente.
c) propor inquérito para apuração de falta grave perante a Vara do Trabalho competente, no
prazo de 30 dias da suspensão do empregado.
d) ajuizar inquérito civil perante o Ministério Público do Trabalho para apuração dos fatos, para
que a dispensa possa ter legitimidade.
e) ajuizar inquérito para apuração de falta grave perante o Tribunal Regional do Trabalho no
prazo de 60 dias da suspensão do empregado.
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Direito do Trabalho
Questão 105: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Direito Individual do Trabalho
A doutrina considera como uma das inovações marcantes da Constituição Federal do Brasil de
1988 em relação às anteriores a previsão no seu artigo 7º de um rol de direitos dos trabalhadores
que visam à melhoria de sua condição social, dentre os quais:
a) prazo prescricional trintenário para reclamação de FGTS; seguro-desemprego para situações
gerais de desemprego.
b) prevalência do negociado sobre o legislado; piso salarial desvinculado da extensão e da
complexidade do trabalho.
c) décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;
proteção em face da automação, na forma da lei.
d) liberdade sindical mitigada; seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador,
como excludente da indenização a que este estaria obrigado, quando incorresse em dolo ou
culpa.
e) igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o
trabalhador avulso desde que sindicalizado; possibilidade de distinção entre trabalho manual,
técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos.

Questão 106: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Princípios do Direito Individual do Trabalho
No estudo da Teoria Geral do Direito do Trabalho é correto afirmar que na hipótese de um
instrumento coletivo de trabalho dispor sobre norma prevista na Consolidação das Leis do
Trabalho − CLT, porém com determinação de multa com valor superior em caso de infração, é
de se aplicar aquela norma em detrimento desta, com fundamento no princípio da
a) primazia da realidade.
b) boa fé contratual objetiva.
c) intangibilidade contratual objetiva.
d) aplicação da norma mais favorável.
e) leal contraprestação.
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Questão 107: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Princípios do Direito Individual do Trabalho
O advogado Hércules pretende fundamentar uma tese na petição inicial de reclamatória
trabalhista utilizando o ditame segundo o qual, ainda que haja mudanças vertiginosas no
aspecto de propriedade ou de alteração da estrutura jurídica da empresa, não pode haver
afetação quanto ao contrato de trabalho já estabelecido. Tal valor está previsto no princípio de
Direito do Trabalho denominado
a) razoabilidade.
b) disponibilidade subjetiva.
c) responsabilidade solidária do empregador.
d) asserção empresarial negativa.
e) continuidade da relação de emprego.

Questão 108: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Alteração (contrato de trabalho)
Hefesto trabalhou por 3 anos na empresa Netuno Equipamentos Náuticos em sua matriz situada
no município do Rio de Janeiro, quando foi transferido para a filial da empresa na cidade de
Santos, para exercer as mesmas funções em substituição a empregado que sofreu acidente de
trabalho. Permaneceu em Santos por 5 meses, retornando para a matriz, na cidade do Rio de
Janeiro. Nesta situação, a transferência será considerada regular
a) independentemente do consentimento do trabalhador, em razão do poder diretivo do
empregador.
b) caso houvesse necessidade do serviço, ficando o empregador obrigado a um pagamento
suplementar, nunca inferior a 25% dos salários do trabalhador, enquanto durar a transferência.
c) se Hefesto exercesse um cargo de confiança, ainda que a alteração não tenha decorrido de
real necessidade de serviço.
d) para os empregados cujos contratos tenham como condição, implícita ou explícita, a
transferência, ainda que esta não tenha decorrido de real necessidade de serviço.
e) independente da necessidade do serviço, desde que ocorra de forma definitiva e haja o
pagamento de adicional de transferência de, no mínimo, 15% do salário do trabalhador.

Questão 109: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
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Assunto: Suspensão e Interrupção (contrato de trabalho)
A empresa de calçados Chão Azul Ltda. rescindiu o contrato de trabalho com justa causa da
empregada Lívia que estava afastada do emprego gozando de auxílio doença previdenciário. Na
última perícia médica Lívia teve alta do INSS, mas transcorridos cinquenta e cinco dias, ela não
retornou ao trabalho e não justificou o motivo de não retornar. Neste caso, de acordo com
entendimento sumulado do TST, a empresa
a) agiu corretamente, uma vez que Lívia possuía o prazo de quinze dias após a cessação do
benefício previdenciário para retornar ao trabalho ou justificar o motivo de não o fazer.
b) agiu corretamente, uma vez que Lívia possuía o prazo de trinta dias após a cessação do
benefício previdenciário para retornar ao trabalho ou justificar o motivo de não o fazer.
c) não agiu corretamente, uma vez que Lívia possui o prazo de sessenta dias após a cessação
do benefício previdenciário para retornar ao trabalho ou justificar o motivo de não o fazer, não
havendo transcorrido, ainda este lapso temporal.
d) não agiu corretamente, uma vez que Lívia possui o prazo de noventa dias após a cessação
do benefício previdenciário para retornar ao trabalho ou justificar o motivo de não o fazer, não
havendo transcorrido, ainda este lapso temporal.
e) não agiu corretamente, neste caso, em razão do gozo do benefício previdenciário,
independentemente do lapso temporal, não se configura a hipótese de abandono de emprego,
sendo vedada a dispensa com justa causa.

Questão 110: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Suspensão e Interrupção (contrato de trabalho)
Urano teve o seu contrato de trabalho suspenso em razão de licença por gozo do benefício
previdenciário de auxílio-doença previdenciário comum (código B-31). Neste período de
suspensão do contrato, o empregado terá direito
a) aos depósitos do FGTS durante a paralisação dos serviços.
b) ao pagamento dos salários pelo empregador do período de afastamento.
c) a computar o tempo de afastamento para todos os efeitos legais.
d) às vantagens ocorridas na sua ausência que tenham sido atribuídas à categoria que
pertencia.
e) à prorrogação do final do contrato por prazo determinado, mesmo que não tenha havido
prévio acordo com o empregador.
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Questão 111: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Trabalho Temporário
A empresa Ajax Produções contratou os serviços de dois operadores de som para atender à
necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente, optando pelo
regime de trabalho temporário. Conforme legislação que regula o trabalho temporário,
a) o contrato entre a empresa de trabalho temporário e a empresa tomadora ou cliente, com
relação a um mesmo empregado, não poderá exceder de um ano, sujeito a apenas uma
prorrogação por igual período.
b) fica assegurada ao trabalhador temporário remuneração equivalente à percebida pelos
empregados de mesma categoria da empresa tomadora ou cliente, calculada à base horária,
garantida, em qualquer hipótese, a percepção do salário mínimo regional.
c) entre a empresa de trabalho temporário e a empresa tomadora ou cliente deverá haver
obrigatoriamente contrato escrito, mas entre a empresa de trabalho temporário e cada um dos
assalariados colocados à disposição de uma empresa tomadora o contrato poderá ser verbal.
d) no caso de falência da empresa de trabalho temporário, a empresa tomadora ou cliente é
subsidiariamente responsável pela remuneração, indenização trabalhista e recolhimento das
contribuições previdenciárias, no tocante ao tempo em que o trabalhador esteve sob suas
ordens.
e) a empresa de trabalho temporário poderá cobrar do trabalhador a importância máxima de
2% sobre o valor do primeiro salário a título de mediação, bem como efetuar os descontos
previstos em Lei.

Questão 112: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Salário Utilidade ou Salário in natura
De acordo com o entendimento Sumulado do TST, a habitação, a energia elétrica e o veículo
fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do
trabalho,
a) não têm natureza salarial, exceto se, no caso de veículo, ele for utilizado pelo empregado
também em atividades particulares.
b) têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado
também em atividades particulares.
c) não têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado
também em atividades particulares.
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d) têm natureza salarial, exceto se, no caso de veículo, ele for utilizado pelo empregado
também em atividades particulares.
e) têm natureza salarial, exceto se, no caso de veículo, ele for utilizado pelo empregado
também em atividades particulares e, exceto se, no caso da habitação, ela for utilizada para
hospedar familiares residentes em outro estado.

Questão 113: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Salário Utilidade ou Salário in natura
A empresa Asas Indomáveis S/A contratou o Benício como instrutor regional de aviação. Ajustou
um valor a ser pago em dinheiro, além de prestações mensais in natura. Nesse sentido, serão
compreendidas no salário para todos os efeitos legais, aquelas fornecidas a título de
a) uniformes utilizados no local de trabalho, para a prestação dos serviços.
b) aluguel de apartamento de moradia do trabalhador, cujo valor corresponde a 20% do salário
contratual.
c) seguros de vida e de acidentes pessoais.
d) automóvel destinado ao deslocamento do trabalhador para o trabalho e retorno.
e) assistência odontológica, prestada mediante seguro-saúde.

Questão 114: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Gorjetas, Comissões e Demais Componentes
Considere as seguintes situações hipotéticas: Marta é empregada vendedora comissionista da
loja X situada no interior do Shopping Y. Sua irmã, Gabriela, é vendedora comissionista pracista
da fábrica de remédios Z. Nestes casos, de acordo com o entendimento Sumulado do TST, é
devida a remuneração do repouso semanal
a) e dos dias feriados apenas para Marta.
b) e dos dias feriados apenas para Gabriela.
c) para Marta e Gabriela e dos dias feriados apenas para Marta.
d) para Marta e Gabriela, sendo que os feriados não são remunerados, tendo em vista que já
recebem comissões pelas vendas efetuadas nestes dias.
e) e dos dias feriados para Marta e Gabriela.
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Questão 115: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Gorjetas, Comissões e Demais Componentes
Laura, Camila, Thiago e Diva são empregados da empresa ACA Ltda. Todos recebem diárias de
viagem, sendo que Laura recebe diária de viagem na proporção de 60% de seu salário, Camila
na proporção de 35% de seu salário, Thiago na proporção de 40% de seu salário e Diva na
proporção de 55% de seu salário. Nestes casos, de acordo com entendimento Sumulado do TST,
a) apenas as diárias de viagem de Laura e Diva integram o salário, pelo seu valor total e para
efeitos indenizatórios, enquanto perdurarem as viagens.
b) as diárias de viagem de todos os empregados integram o salário, pelo seu valor total e para
efeitos indenizatórios, enquanto perdurarem as viagens.
c) nenhuma das diárias de viagem integram o salário, pelo seu valor total e para efeitos
indenizatórios.
d) apenas as diárias de viagem de Laura, Thiago e Diva integram o salário, pelo seu valor total
e para efeitos indenizatórios, enquanto perdurarem as viagens.
e) as diárias de viagem de todos os empregados integram o salário, pelo seu valor total e para
efeitos indenizatórios, inclusive, quando terminarem as viagens, tratando-se de direito
adquirido.

Questão 116: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Gorjetas, Comissões e Demais Componentes
Ruth, Ajudante Geral da fábrica de parafusos CDE Ltda., foi dispensada injustamente em 1
agosto de 2016, sendo que em suas verbas rescisórias não foi pago nenhum valor a título de
Participação nos Lucros ou Resultados − PLR, estipulado no Acordo Coletivo de Trabalho
celebrado no início do ano, em um salário contratual de cada trabalhador, a ser pago em
dezembro do mesmo ano. Neste caso, Ruth
a) tem direito ao recebimento da parcela da PLR de forma proporcional aos meses trabalhados,
pois a ex-empregada concorreu para os resultados positivos da empresa.
b) não tem direito ao recebimento da parcela da PLR, uma vez que foi dispensada antes da data
estipulada de seu pagamento.
c) tem direito ao recebimento da parcela da PLR de forma integral, uma vez que foi iniciativa
do empregador a rescisão do contrato de trabalho.
d) não tem direito ao recebimento da parcela da PLR, uma vez que foi dispensada injustamente,
só fazendo jus a tal valor se tivesse se aposentado antes da data estipulada de seu pagamento.
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e) tem direito ao recebimento da parcela da PLR, podendo o empregador decidir se pagará de
forma proporcional aos meses do ano trabalhados ou de forma integral, de acordo com o
desempenho de sua ex-empregada.

Questão 117: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Insalubridade e Periculosidade
Carlos é empregado da empresa DCD Ltda. Ele recebe adicional de periculosidade em razão da
atividade desenvolvida na empresa. Exatamente em razão desta atividade Carlos também é
remunerado pelas horas que permanece de sobreaviso em sua residência, porém, na
remuneração destas horas de sobreaviso a empresa paga sem a integração do adicional de
periculosidade.
Neste caso, de acordo com o entendimento Sumulado do TST, a empresa empregadora efetua
o pagamento de forma
a) incorreta se as horas de sobreaviso ultrapassam dez horas durante um mês, uma vez que,
somente neste caso, haverá integração do adicional de periculosidade sobre as horas de
sobreaviso.
b) incorreta uma vez que a integração do adicional de periculosidade sobre as horas de
sobreaviso é sempre devido, em razão da atividade desenvolvida pelo empregado.
c) incorreta se as horas de sobreaviso ultrapassam quinze horas durante um mês, uma vez que,
somente neste caso, haverá integração do adicional de periculosidade sobre as horas de
sobreaviso.
d) correta uma vez que Carlos não se encontra em condições de risco, razão pela qual é
incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as horas de sobreaviso.
e) incorreta se as horas de sobreaviso ultrapassam vinte horas durante um mês, uma vez que,
somente neste caso, haverá integração do adicional de periculosidade sobre as horas de
sobreaviso.

Questão 118: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Insalubridade e Periculosidade
A Cláusula X da Convenção Coletiva de Trabalho H fixa adicional de insalubridade em 10% sobre
o salário mínimo regional quando a insalubridade for graduada em grau médio. A Cláusula Y da
Convenção Coletiva de Trabalho G fixa adicional de insalubridade proporcional ao tempo de
exposição, limitando em 5%, 10% e 15% sobre o salário mínimo regional, respectivamente, de
acordo com o grau constatado, se mínimo, médio ou máximo. Nestes casos,
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a) ambas as cláusulas são válidas, mas carentes de eficácia.
b) somente a cláusula X é inválida.
c) somente a cláusula Y é inválida.
d) ambas as cláusulas são inválidas.
e) ambas as cláusulas são válidas e eficazes.

Questão 119: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Equiparação Salarial
Isis ingressou na empresa privada Athenense Sistemas Informatizados, para desempenhar as
funções de Operadora de Computador. Após se formar em curso técnico de duração de três
anos, foi promovida e passou a desempenhar as funções de Analisa de Sistemas Pleno. Um ano
após a promoção de Isis, Zeus foi admitido na mesma empresa e localidade, para exercer o cargo
denominado Analista de Sistemas Júnior, percebendo salário 20% inferior ao de Isis, embora
executasse as mesmas funções que a referida. Analisando o caso à luz das regras da
Consolidação das Leis do Trabalho e da jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do
Trabalho sobre equiparação salarial,
a) em caso de trabalho igual conta-se o tempo de serviço no emprego e não na função para
efeito de equiparação de salários.
b) o conceito de "mesma localidade" prevista em lei para fins de equiparação pode se referir a
municípios distintos que, comprovadamente, pertençam à mesma região metropolitana.
c) não é possível a equiparação salarial de trabalho intelectual, uma vez que não há critérios
objetivos para avaliação da perfeição técnica nesse tipo de trabalho.
d) o trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física atestada pelo
órgão competente da Previdência Social poderá servir de paradigma para fins de equiparação
salarial.
e) ainda que a empresa possua quadro de pessoal organizado em carreira cujas promoções
obedeçam aos critérios de antiguidade e merecimento, homologado pelo Ministério do
Trabalho, a equiparação salarial é possível.

Questão 120: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Jornada de Trabalho
Mário presta serviços como entregador de carnes no Frigorífico “ABC” Ltda e, numa sexta-feira
no final do dia, teve que estender sua jornada de trabalho para descarregar a mercadoria do
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caminhão e colocá-la na câmara fria, sob pena de perda irreparável do produto, sendo
considerado um serviço inadiável. Neste caso, de acordo com a Consolidação das Leis do
Trabalho, a prestação de horas extras
a) poderá ocorrer independentemente da existência de acordo ou contrato coletivo e deverá
ser comunicado, dentro de dez dias, à autoridade competente em matéria de trabalho, ou, antes
desse prazo, justificado no momento da fiscalização sem prejuízo dessa comunicação.
b) não poderá ocorrer sem a existência de acordo ou contrato coletivo, devendo o empregador
contratar prestadores de serviços para fazê-lo.
c) poderá ocorrer independentemente da existência de acordo ou contrato coletivo, entretanto
o adicional a ser pago é de no mínimo 100% sobre a hora normal de trabalho.
d) não poderá ocorrer sem a existência de acordo ou contrato coletivo, podendo o empregador
solicitar os serviços de Mário, que poderá ou não aceitar a prestação dos serviços, já que não é
obrigada pelo contrato de trabalho a fazê-lo.
e) poderá ocorrer independentemente da existência de acordo ou contrato coletivo e deverá
ser comunicado, dentro de noventa dias, à autoridade competente em matéria de trabalho, ou,
antes desse prazo, justificado no momento da fiscalização sem prejuízo dessa comunicação.

Questão 121: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Jornada de Trabalho
De acordo com o entendimento Sumulado do TST, o tempo despendido pelo empregado, em
condução fornecida pelo empregador, até o local de trabalho de difícil acesso, ou não servido
por transporte público regular, e para o seu retorno é computável na jornada de trabalho. Se
houver transporte público regular em parte do trajeto percorrido em condução da empresa, as
horas in itinere remuneradas
a) alcançam o trecho todo, mas, neste caso específico, a hora será contada reduzida,
exatamente igual à hora prevista para efeitos de pagamento de adicional noturno para os
empregados urbanos.
b) alcançam o trecho todo, em razão do fornecimento necessário da condução pelo
empregador.
c) limitam-se ao trecho não alcançado pelo transporte público, mas com redução horária,
limitada em dez minutos
d) alcançam o trecho todo, mas com redução horária, limitada em quinze minutos.
e) limitam-se ao trecho não alcançado pelo transporte público.
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Questão 122: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Jornada de Trabalho
Maciel é empregado da empresa X Ltda e exerce seu labor no horário noturno. Todavia, todas
as sextas-feiras e aos sábados Maciel estendeu seu labor até as 07:00 horas. Neste caso, de
acordo com o entendimento Sumulado do TST,
a) não é devido o adicional noturno quanto às horas prorrogadas, uma vez que já efetuadas no
horário diurno, ou seja, após 6h.
b) não é devido o adicional noturno quanto às horas prorrogadas, uma vez que já efetuadas no
horário diurno, ou seja, após 5h.
c) é devido o adicional noturno quanto às horas prorrogadas, sendo que este adicional integrará
o salário de Maciel para todos os efeitos legais.
d) é devido o adicional noturno apenas quanto a primeira hora prorrogada, sendo que este
adicional integrará o salário de Maciel para os efeitos legais, exceto férias.
e) é devido o adicional noturno quanto às horas prorrogadas, sendo que este adicional
integrará o salário de Maciel para os efeitos legais, exceto férias e décimo terceiro salário.

Questão 123: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Jornada de Trabalho
Ricardo é empregado da empresa Z exercendo as funções de jardineiro. Assim, quando termina
a sua jornada de trabalho, se dirige ao vestiário para trocar o uniforme, sendo que, após a troca
ele registra a sua saída no cartão de ponto. Neste caso, de acordo o entendimento Sumulado do
TST, não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de
horário do registro de ponto não excedentes de
a) dez minutos, observado o limite máximo de vinte minutos diários, incluindo o tempo para
troca de uniforme.
b) cinco minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários, excluindo o tempo para
troca de uniforme.
c) cinco minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários, incluindo o tempo para
troca de uniforme.
d) dez minutos, observado o limite máximo de vinte minutos diários, excluindo o tempo para
troca de uniforme.
e) três minutos, observado o limite máximo de seis minutos diários, excluindo o tempo para
troca de uniforme.
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Questão 124: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Intervalos (trabalho)
Considere as seguintes situações hipotéticas: Cleiton labora na farmácia XZC Ltda. possuindo
jornada de trabalho de cinco horas diárias. Seu irmão Cledison labora na farmácia VBN Ltda. e
possui jornada de trabalho de quatro horas diárias. Já Monique, tia dos irmãos, trabalha no
supermercado ZWQ Ltda. e possui jornada de trabalho de 7 horas diárias. Nestes casos, de
acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, no tocante ao intervalo intrajornada,
a) Cleiton e Cledison não terão direito ao intervalo e Monique terá direito a uma hora de
intervalo.
b) Cleiton e Cledison terão direito a quinze minutos de intervalo e Monique terá direito a uma
hora de intervalo.
c) Cleiton e Cledison terão direito a quinze minutos de intervalo e Monique terá direito a trinta
minutos de intervalo.
d) todos terão direito a quinze minutos de intervalo.
e) Cleiton terá direito a quinze minutos de intervalo, Cledison não terá direito ao intervalo e
Monique terá direito a uma hora de intervalo.

Questão 125: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Férias (trabalho)
Luciana e Suzana são amigas inseparáveis e, em razão da permissão de seus empregadores,
pretendem gozar férias juntas, planejando uma longa viagem. Porém, precisam verificar quantos
dias possuem para gozar de férias. Considerando que, durante o período aquisitivo de férias,
Luciana teve 7 faltas injustificadas e Suzana teve 4 faltas injustificadas, de acordo com a
Consolidação das Leis do Trabalho,
a) ambas as amigas terão direito a 24 dias corridos de férias.
b) Luciana terá direito a 24 dias corridos de férias e Suzana a 30 dias.
c) ambas as amigas terão direito a 30 dias corridos de férias.
d) Luciana terá direito a 18 dias corridos de férias e Suzana a 24 dias.
e) ambas as amigas terão direito a 25 dias corridos de férias.

69

Questão 126: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Férias (trabalho)
Durante o período aquisitivo das férias 2016/2017, Perseu ausentou-se do serviço por 1 dia para
acompanhar filho de cinco anos em consulta médica, por 2 dias consecutivos em razão de
falecimento do seu irmão e 2 dias realizando exame vestibular para ingresso em
estabelecimento de ensino superior. Nessa situação hipotética, em relação ao referido período
Perseu terá direito ao gozo de férias na seguinte proporção:
a) 18 dias corridos.
b) 20 dias corridos.
c) 30 dias corridos.
d) 24 dias corridos.
e) 25 dias corridos.

Questão 127: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Justa Causa
Diana frequentemente chegava atrasada no início de sua jornada de trabalho, atingia produção
bem inferior àquela realizada pelos colegas de sua equipe, além de apresentar um número
elevado de faltas injustificadas. Por tais razões, a empregada foi advertida, verbalmente e por
escrito, além de receber suspensão disciplinar por 2 dias. Na situação apresentada, Diana
cometeu falta grave que ensejaria a dispensa por justa causa na modalidade de
a) incontinência de conduta.
b) ato de insubordinação.
c) atitude de indisciplina.
d) ato de improbidade.
e) desídia no desempenho das funções.

Questão 128: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Aviso Prévio
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Em relação ao instituto jurídico do aviso prévio, nos termos das normas contidas na
Consolidação das Leis do Trabalho e da jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do
Trabalho,
a) havendo aplicação da dispensa do empregado por justa causa em razão de desídia no
desempenho de suas funções deverá ser concedido aviso prévio.
b) em caso de despedida indireta e rescisão por culpa recíproca não é devido o aviso prévio.
c) o pagamento relativo ao período de aviso prévio trabalhado está sujeito à contribuição para
o FGTS, o que não ocorre quando o mesmo for indenizado.
d) o horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo do aviso, será reduzido em
duas horas diárias, sem prejuízo do salário integral, independentemente de quem tenha
promovido a rescisão.
e) é incorreto substituir o período que se reduz da jornada de trabalho, no aviso prévio, pelo
pagamento das horas correspondentes.

Questão 129: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Garantias Provisórias de Emprego
De acordo com o entendimento Sumulado do TST, no tocante à estabilidade do dirigente
sindical, considere:
I. Não é assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, se a comunicação
do registro da candidatura ou da eleição e da posse tenha sido realizada fora do prazo legal
previsto na CLT, mesmo que a ciência do empregador ocorra na vigência do contrato de
trabalho.
II. Havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não
subsistirá a estabilidade.
III. O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de
aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade.
Está correto o que se afirma APENAS em
a) I e II.
b) II e III.
c) I e III.
d) II.
e) III.
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Questão 130: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Garantias Provisórias de Emprego
Ícaro trabalha no Hotel Sossego como analista do setor de recursos humanos, filiado ao sindicato
de sua categoria profissional. Registrou-se como candidato a dirigente sindical para o biênio
2016/2017 e foi vitorioso. Com fundamento na legislação e no entendimento sumulado do
Tribunal Superior do Trabalho, em relação à estabilidade provisória e ao exercício na função de
dirigente sindical,
a) a estabilidade de Ícaro fica assegurada a partir do momento do registro de sua candidatura
a cargo de direção de entidade sindical, até dois anos após o final do seu mandato.
b) caso houvesse a extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato,
não haveria razão para subsistir a estabilidade.
c) a estabilidade estaria assegurada a Ícaro ainda que ele estivesse cumprindo aviso prévio por
ocasião do registro de sua candidatura.
d) o empregado eleito para cargo de representação profissional, não poderá ser impedido do
exercício de suas funções, mas poderá ser transferido para qualquer filial da empresa ainda que
lhe dificulte o desempenho das suas atribuições sindicais.
e) se Ícaro pertencesse à categoria diferenciada e fosse eleito dirigente sindical gozaria de
estabilidade ainda que não exercesse na empresa atividade pertinente à categoria profissional
do sindicato para o qual foi eleito dirigente.

Questão 131: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)
Com relação ao FGTS, considere:
I. A equivalência entre os regimes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e da estabilidade
prevista na CLT é meramente jurídica e não econômica, sendo indevidos valores a título de
reposição de diferenças.
II. O pagamento relativo ao período de aviso prévio, trabalhado ou não, está sujeito à
contribuição para o FGTS.
III. Caberá ao Conselho Curador do FGTS, na qualidade de agente operador, emitir Certificado
de Regularidade do FGTS.
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IV. Quando ocorrer rescisão do contrato de trabalho por culpa recíproca ou força maior
reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual devido relativo à multa pela rescisão será de
20%.
Está correto o que se afirma APENAS em
a) I e II.
b) I, II e III.
c) II, III e IV.
d) I, II e IV.
e) III e IV.

Questão 132: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)
Quanto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, segundo ordenamento jurídico e
jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho:
a) A contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço incide sobre a remuneração
mensal devida ao empregado, inclusive horas extras e adicionais, desde que habituais.
b) É trintenária a prescrição do direito de reclamar contra a falta de recolhimento de
contribuição para o FGTS, observado o prazo de cinco anos após o término do contrato.
c) Quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecida pela Justiça do
Trabalho, o percentual da multa rescisória será reduzido para dez por cento.
d) A prescrição da pretensão relativa às parcelas remuneratórias alcança o respectivo
recolhimento da contribuição para o FGTS.
e) A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada quando houver
suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a sessenta dias, comprovada
por declaração do sindicato representativo da categoria profissional.

Questão 133: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Grupo Econômico (Responsabilidade Trabalhista)
Atenas foi empregada da empresa Delta Operadora Cambial que é dirigida, administrada e
controlada pela empresa Delta Empreendimentos S/A, situação esta que caracteriza a existência
de grupo econômico para fins trabalhistas. Após dois anos de contrato de trabalho Atenas foi
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dispensada sem justa causa, mas não recebeu as verbas rescisórias devidas. Nessa situação,
conforme previsão contida na Consolidação das Leis do Trabalho, a responsabilidade pelo
pagamento será
a) das empresas Delta Operadora Cambial e Delta Empreendimentos S/A de forma solidária.
b) da empresa empregadora Delta Operadora Cambial e subsidiariamente da empresa
controladora Delta Empreendimentos S/A.
c) da empresa controladora Delta Empreendimentos S/A e subsidiariamente da empresa
empregadora Delta Operadora Cambial.
d) apenas da empresa Delta Operadora Cambial porque era a efetiva empregadora.
e) apenas a empresa Delta Empreendimentos S/A porque é a principal, que dirige, administra
e controla.

Questão 134: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Sucessão Trabalhista
Em razão de problemas de saúde os sócios proprietários da empresa Celestial Peças e
Componentes Eletrônicos transferiram todas as suas cotas sociais para seus sobrinhos. Houve
alteração da razão social da empresa, mas permaneceram explorando o mesmo ramo de
atividades, sem alteração de endereço e com a utilização dos mesmos maquinários e
empregados. A situação caracterizou a sucessão de empregadores. Nesse sentido, em relação
aos contratos de trabalho dos empregados da empresa sucedida,
a) as obrigações anteriores à alteração recairão sobre a empresa sucedida, e as posteriores
sobre a sucessora.
b) as cláusulas e condições estabelecidas no contrato de trabalho deverão ser repactuadas
entre os empregados e o novo empregador, com participação do ente sindical.
c) a mudança na propriedade da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos
empregados.
d) a transferência de obrigações dependerá das condições em que a sucessão foi pactuada
entre as partes.
e) os contratos de trabalho serão extintos, devendo haver novos registros em carteira
profissional em razão das novas relações contratuais.

Questão 135: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Terceirização (Responsabilidade Trabalhista)
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A respeito do trabalho terceirizado como uma forma de relação de trabalho lato sensu,
conforme legislação e entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho,
a) a contratação de trabalhadores por empresa interposta no caso de trabalho temporário nos
termos da Lei nº 6.019/1974 é regular, não se formando o vínculo diretamente com o tomador
dos serviços.
b) a contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, gera vínculo de
emprego com os órgãos da Administração pública direta, indireta ou fundacional.
c) não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância e de
conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do
tomador, ainda que ocorra a pessoalidade e a subordinação direta.
d) o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a
responsabilidade solidária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, ainda que não
tenha participado da relação processual.
e) a responsabilidade dos entes integrantes da Administração pública direta e indireta pelas
obrigações trabalhistas do trabalhador terceirizado decorre de mero inadimplemento das
obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.

Questão 136: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Prescrição e Decadência (Direito do Trabalho)
Hera está trabalhando como secretária na Clínica Odontológica Sorriso desde 10/04/2009.
Ocorre que a empresa não pagou as horas extraordinárias devidas em relação ao período de um
mês do contrato. Nessa situação, para não haver incidência da prescrição, Hera deve ajuizar
ação trabalhista para reclamar seus créditos devidos até
a) 2 anos após a rescisão contratual, atingindo lesão ao direito anterior ao quinquênio da data
da extinção do contrato.
b) 5 anos da lesão ao direito, independentemente da data da rescisão contratual.
c) 5 anos após a rescisão contratual, independentemente de quando ocorreu a lesão ao direito.
d) 2 anos após a rescisão contratual, independentemente de quando ocorreu a lesão ao direito.
e) 2 anos após a rescisão contratual, atingindo lesão ao direito anterior a cinco anos, contados
da data do ajuizamento da reclamação.

Questão 137: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Súmulas e Jurisprudência Trabalhistas
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De acordo com o entendimento Sumulado do TST, as faltas ou ausências decorrentes de
acidente do trabalho
a) são consideradas para os efeitos de duração de férias e cálculo da gratificação natalina.
b) não são consideradas para os efeitos de duração de férias, mas são consideradas para o
cálculo da gratificação natalina.
c) não são consideradas para os efeitos de duração de férias e cálculo da gratificação natalina.
d) são consideradas para os efeitos de duração de férias, mas não são consideradas para o
cálculo da gratificação natalina.
e) são consideradas para os efeitos de duração de férias e cálculo da gratificação natalina de
forma reduzida, limitando-se a quinze dias.

Questão 138: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Súmulas e Jurisprudência Trabalhistas
Sócrates foi aposentado por invalidez pelo INSS após ter trabalhado por dez anos na empresa
Deuses Imortais. Em razão desse fato o plano de saúde do trabalhador foi cancelado pela
empregadora uma vez que ela arcava integralmente com os respectivos custos. Nesta situação,
conforme legislação aplicável e entendimento sumulado pelo Tribunal Superior do Trabalho,
a) a opção pela manutenção do plano de saúde constitui uma faculdade da empregadora, mas
não há obrigação legal neste sentido.
b) há determinação legal para que a empregadora mantenha o plano de saúde pelo prazo
mínimo de 12 meses, quando então ocorreria o término da estabilidade do trabalhador.
c) o plano de saúde deve ser mantido pela empregadora porque o contrato de trabalho está
suspenso diante da aposentadoria por invalidez.
d) a empregadora atuou de forma correta uma vez que com a aposentadoria por invalidez
houve a ruptura do contrato de trabalho, não ensejando mais nenhuma obrigação contratual.
e) a aposentadoria por invalidez interrompe o contrato de trabalho pelo prazo de 24 meses,
razão pela qual o plano de saúde deve ser mantido até o término deste prazo.
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Estatuto da Pessoa com Deficiência
Questão 139: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
No que diz respeito ao reconhecimento igual perante a lei, a Lei nº 13.146/2015 estabelece que
a) a pessoa com deficiência sempre será submetida à curatela.
b) a curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva ordinária.
c) a curatela é proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso e persiste
obrigatoriamente até que sejam completados os 21 anos de idade.
d) é facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada.
e) a curatela não afeta os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.

Questão 140: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
A legislação mais moderna se refere à pessoa que tem “impedimento de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas”, como
a) deficiente.
b) pessoa com deficiência.
c) pessoa portadora de deficiência.
d) pessoa portadora de necessidades especiais.
e) excepcional.

Questão 141: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
De acordo com a legislação em vigor, qualquer atitude ou comportamento que dificulte ou
impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de
sistemas de comunicação e de tecnologia da informação, se amolda ao conceito de
a) desenho universal.
b) tecnologia impeditiva.
c) barreira nas comunicações e na informação.
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d) ineficiência técnica.
e) acessibilidade.

Português
Questão 142: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)
Três em cada quatro brasileiros se consideram católicos. Pelas contas do Censo 2000, para uma
população total em torno de 170 milhões de habitantes, o Brasil entra no século XXI
aproximadamente com 125 milhões de católicos declarados, praticamente três quartos da
população residente total.
Quer dizer que no início do terceiro milênio ainda é possível a esse país, o maior e mais populoso
da “América católica”, continuar ostentando com fundamento em dados estatísticos
cientificamente controlados e religiosamente isentos sua histórica posição de nação com
hegemonia católica, que um dia lhe valeu o desgastado título que o aclama como “o maior país
católico do mundo”. Tradicionalmente autoaplicado por seus habitantes em conotações que, a
bem da verdade, sofrem polarizações e inflexões de toda espécie e grau, que vão do
contentamento envaidecido sem ressalvas ao lamento aborrecido sem reservas, a plausibilidade
desse superlativo identitário pode estar com os dias contados.
Não obstante a permanência ininterrupta da enorme desigualdade em tamanho e estatura das
religiões no Brasil, não é mais possível, nos dias que correm, desconhecer que a sociedade
brasileira está passando por um processo de transição religiosa que é notório. Visível a olho nu.
Mas não só, uma vez que se trata de um processo que tem sido há décadas acompanhado
atentamente, e comprovado a frio reiteradamente, pelas estatísticas censitárias. Esse lento vir
a ser, ao mesmo tempo matemático e falastrão, vai pouco a pouco desfigurando nosso velho
semblante cultural com a introdução gradual, mas nem por isso menos corrosiva, de
estranhamentos e distâncias, descontinuidades e respiros no batido ramerrão do imaginário
religioso nacional. Com efeito, hoje se assiste em nosso país a um vigoroso movimento de
transição demográfico-religiosa que já assumiu a forma de progressiva migração de
contingentes católicos para outras religiões. Ou mesmo para nenhuma.
(Adaptado de: PIERUCCI, Antonio Flávio. Religiões no Brasil. In:BOTELHO, André e SCHWARCZ,
Lilia Moritz (orgs.). Agenda Brasileira: temas de uma sociedade em mudança. Companhia das
Letras, 2011, p. 472-473)
No segundo parágrafo,
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a) a expressão Quer dizer introduz exposição mais detalhada do que se apresenta no primeiro
parágrafo, esclarecimento realizado sob o padrão da neutralidade científica.
b) os segmentos cientificamente controlados e religiosamente isentos subordinam-se
diretamente à palavra fundamento.
c) o emprego de um dia sugere que a ideia de desgastado, atribuída à palavra título, teve breve
duração.
d) a caracterização de conotações evidencia que os brasileiros, ainda que possam manifestar
emoções antagônicas ao fazer uso da qualificação “o maior país católico do mundo”, o fazem
com a mesma intensa adesão ao seu particular sentimento.
e) o emprego da expressão a bem da verdade sinaliza a introdução de uma específica correção,
retificação que remete diretamente ao segmento sua histórica posição de nação com
hegemonia católica.

Questão 143: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Interpretação de Textos (compreensão)
A representação da “realidade” na imprensa
Parece ser um fato assentado, para muitos, que um jornal ou um telejornal expresse a
“realidade”. Folhear os cadernos de papel de ponta a ponta ou seguir pacientemente todas as
imagens do grande noticiário televisivo seriam operações que atualizariam a cada dia nossa
“compreensão do mundo”. Mas esse pensamento, tão disseminado quanto ingênuo, não leva
em conta a questão da perspectiva pela qual se interpretam todas e quaisquer situações
focalizadas. Submetermo-nos à visada do jornalista que compôs a notícia, ou mesmo à do
câmera que flagra uma situação (e que, aliás, tem suas tomadas sob o controle de um editor de
imagens), é desfazermo-nos da nossa própria capacidade de análise, é renunciarmos à
perspectiva de sujeitos da nossa interpretação.
Tanto quanto os propalados e indiscutíveis “fatos”, as notícias em si mesmas, com a forma
acabada pela qual se veiculam, são parte do mundo: convém averiguar a quem interessa o
contorno de uma análise política, o perfil criado de uma personalidade, o sentido de um levante
popular ou o alcance de uma medida econômica. O leitor e o espectador atentos ao que leem
ou veem não têm o direito de colocar de lado seu senso crítico e tomar a notícia como espelho
fiel da “realidade”. Antes de julgarmos “real” o “fato” que já está interpretado diante de nossos
olhos, convém reconhecermos o ângulo pelo qual o fato se apresenta como indiscutível e como
se compõe, por palavras ou imagens, a perspectiva pela qual uma bem particular “realidade”
quer se impor para nós, dispensandonos de discutir o ponto de vista pelo qual se construiu uma
informação.
(Tibério Gaspar, inédito)
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Diante das informações que habitualmente nos oferecem os jornais e os noticiários, devemos,
segundo o autor do texto,
a) considerar como fatos efetivos apenas aqueles que ganham igual dimensão em todos os
veículos.
b) imaginar que os interesses existentes na divulgação dos fatos acabam por destituí-los de
importância.
c) interpretar as notícias de modo a excluir delas o que nos pareça mais problemático ou
inverossímil.
d) ponderar que tais informações são construídas a partir de um ponto de vista
necessariamente particular.
e) avaliar os fatos noticiados segundo o ângulo que melhor se afine com os nossos valores
pessoais.

Questão 144: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Há um traço fundamental na história indígena do rio Amazonas, cuja percepção é necessária ao
entendimento do passado e do presente da região. É um fenômeno demográfico e cultural de
longa duração que acompanha os primeiros duzentos anos da ocupação europeia e que irá
resultar, em meados do século XVIII, numa realidade etnográfica substancialmente distinta da
que havia sido observada pelos primeiros exploradores quinhentistas.
Trata-se do desaparecimento das nações que viviam ao longo do rio Amazonas e da sua
substituição por novos contingentes indígenas que foram sendo descidos dos afluentes para a
calha amazônica pelos agentes da colonização. Desaparecimento, em sentido étnico, é o termo
adequado, e ver-se-á mais adiante de que forma ele se deu. Neste processo de despovoamento
maciço e repovoamento parcial, dois aspectos devem ser assinalados: a.) o desaparecimento
dos padrões adaptativos (demográficos, organizacionais e ergológicos) da população original,
que não chegam a se reconstituir, a não ser parcialmente, quando do povoamento induzido pelo
colonizador; neste segundo momento ocorre b.) a formação de um estrato que chamaremos
neo-indígena, inserido na sociedade colonial e marcado pelo desenraizamento e pela
aculturação intertribal e interétnica
Obs.: ergológico: relativo à ergologia, ramo da etnologia que estuda a cultura material. (PORRO,
Antônio. História indígena do alto e médio Amazonas: séculos XVI a XVIII. In: CUNHA, Manuela
C. (org). História dos índios no Brasil. 2. ed. São Paulo, Companhia das Letras; Secretaria
Municipal de Cultura; FAPESP,1998, p. 175)
Entende-se corretamente do trecho acima transcrito:
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a) Os exploradores quinhentistas e dos duzentos anos de vivência na região amazônica não
foram competentes ao pesquisar o passado indígena, o que determinou graves equívocos na
ocupação europeia.
b) A existência de um fenômeno demográfico e cultural que se desenvolveu de especial modo
estendido, no tempo e no espaço, provocou mudanças relevantes no processo inicial de
ocupação europeia na Amazônia.
c) A migração de certas nações indígenas que habitavam ao longo do rio Amazonas, em busca
de melhores condições de sobrevivência, foi concomitante à migração de outros grupos para
esse mesmo espaço.
d) Em processo determinado pelo decurso da colonização, desapareceram nações indígenas
que viviam ao longo do rio Amazonas e outros grupos de autóctones foram formados, em ato e
efeito de aculturação.
e) O desaparecimento, em sentido étnico, caracteriza-se por despovoamento em larga escala
e sucessivo e imediato repovoamento, este em patente escala bem menor do que se teve no
povoamento primeiro.

Questão 145: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Há um traço fundamental na história indígena do rio Amazonas, cuja percepção é necessária ao
entendimento do passado e do presente da região. É um fenômeno demográfico e cultural de
longa duração que acompanha os primeiros duzentos anos da ocupação europeia e que irá
resultar, em meados do século XVIII, numa realidade etnográfica substancialmente distinta da
que havia sido observada pelos primeiros exploradores quinhentistas.
Trata-se do desaparecimento das nações que viviam ao longo do rio Amazonas e da sua
substituição por novos contingentes indígenas que foram sendo descidos dos afluentes para a
calha amazônica pelos agentes da colonização. Desaparecimento, em sentido étnico, é o termo
adequado, e ver-se-á mais adiante de que forma ele se deu. Neste processo de despovoamento
maciço e repovoamento parcial, dois aspectos devem ser assinalados: a.) o desaparecimento
dos padrões adaptativos (demográficos, organizacionais e ergológicos) da população original,
que não chegam a se reconstituir, a não ser parcialmente, quando do povoamento induzido pelo
colonizador; neste segundo momento ocorre b.) a formação de um estrato que chamaremos
neo-indígena, inserido na sociedade colonial e marcado pelo desenraizamento e pela
aculturação intertribal e interétnica.
Obs.: ergológico: relativo à ergologia, ramo da etnologia que estuda a cultura material. (PORRO,
Antônio. História indígena do alto e médio Amazonas: séculos XVI a XVIII. In: CUNHA, Manuela
C. (org). História dos índios no Brasil. 2. ed. São Paulo, Companhia das Letras; Secretaria
Municipal de Cultura; FAPESP,1998, p. 175)
Infere-se corretamente do texto:
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a) É traço essencial e determinante na história de um povo aquele que ilumina não só o seu
passado, mas também o seu presente.
b) A história de populações autóctones de um país é constituída de poucos fatos de relevo, o
que exige percepção apurada daquele que busca entender o passado anterior a um processo
colonizador.
c) Da vivência de duzentos anos de um determinado povo procede naturalmente uma realidade
que implica desaparecimento e surgimento de etnias.
d) Povos que vivem nas margens de rios são predestinados a migrar, quer em sua totalidade,
quer de modo parcial e paulatino.
e) Processos de colonização introduzem padrões de adaptação – no que se refere à distribuição
demográfica, ao modo de organização social, ao modo de criar objetos −, porque modelos de
comportamento inexistem em grupos autóctones.

Questão 146: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Há um traço fundamental na história indígena do rio Amazonas, cuja percepção é necessária ao
entendimento do passado e do presente da região. É um fenômeno demográfico e cultural de
longa duração que acompanha os primeiros duzentos anos da ocupação europeia e que irá
resultar, em meados do século XVIII, numa realidade etnográfica substancialmente distinta da
que havia sido observada pelos primeiros exploradores quinhentistas.
Trata-se do desaparecimento das nações que viviam ao longo do rio Amazonas e da sua
substituição por novos contingentes indígenas que foram sendo descidos dos afluentes para a
calha amazônica pelos agentes da colonização. Desaparecimento, em sentido étnico, é o termo
adequado, e ver-se-á mais adiante de que forma ele se deu. Neste processo de despovoamento
maciço e repovoamento parcial, dois aspectos devem ser assinalados: a.) o desaparecimento
dos padrões adaptativos (demográficos, organizacionais e ergológicos) da população original,
que não chegam a se reconstituir, a não ser parcialmente, quando do povoamento induzido pelo
colonizador; neste segundo momento ocorre b.) a formação de um estrato que chamaremos
neo-indígena, inserido na sociedade colonial e marcado pelo desenraizamento e pela
aculturação intertribal e interétnica.
Obs.: ergológico: relativo à ergologia, ramo da etnologia que estuda a cultura material. (PORRO,
Antônio. História indígena do alto e médio Amazonas: séculos XVI a XVIII. In: CUNHA, Manuela
C. (org). História dos índios no Brasil. 2. ed. São Paulo, Companhia das Letras; Secretaria
Municipal de Cultura; FAPESP,1998, p. 175)
Considerada a norma-padrão da língua, é adequado o que se afirma em:
a) Redação alternativa do segmento cuja percepção é necessária ao entendimento do passado
e do presente da região, que não prejudique nem seu sentido no contexto original, nem a
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correção gramatical, poderia ser “percepção da qual depende necessariamente o entendimento
do passado e do presente da região”.
b) No contexto em que está empregada, a forma verbal irá resultar não é adequada, pois a
menção a meados do século XVIII exigiria o uso de “iria resultar”.
c) A substituição da forma havia sido observada por “teria sido observada” não prejudica o
sentido original da frase.
d) A colocação do pronome oblíquo observada em ver-se-á é correta; essa mesóclise é restrita
ao emprego do futuro do presente.
e) O emprego do verbo auxiliar destacado em que não chegam a se reconstituir indica que
haveria a possibilidade de a ação denotada pelo verbo principal ter sido concluída.

Questão 147: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Há um traço fundamental na história indígena do rio Amazonas, cuja percepção é necessária ao
entendimento do passado e do presente da região. É um fenômeno demográfico e cultural de
longa duração que acompanha os primeiros duzentos anos da ocupação europeia e que irá
resultar, em meados do século XVIII, numa realidade etnográfica substancialmente distinta da
que havia sido observada pelos primeiros exploradores quinhentistas.
Trata-se do desaparecimento das nações que viviam ao longo do rio Amazonas e da sua
substituição por novos contingentes indígenas que foram sendo descidos dos afluentes para a
calha amazônica pelos agentes da colonização. Desaparecimento, em sentido étnico, é o termo
adequado, e ver-se-á mais adiante de que forma ele se deu. Neste processo de despovoamento
maciço e repovoamento parcial, dois aspectos devem ser assinalados: a.) o desaparecimento
dos padrões adaptativos (demográficos, organizacionais e ergológicos) da população original,
que não chegam a se reconstituir, a não ser parcialmente, quando do povoamento induzido pelo
colonizador; neste segundo momento ocorre b.) a formação de um estrato que chamaremos
neo-indígena, inserido na sociedade colonial e marcado pelo desenraizamento e pela
aculturação intertribal e interétnica.

Obs.: ergológico: relativo à ergologia, ramo da etnologia que estuda a cultura material. (PORRO,
Antônio. História indígena do alto e médio Amazonas: séculos XVI a XVIII. In: CUNHA, Manuela
C. (org). História dos índios no Brasil. 2. ed. São Paulo, Companhia das Letras; Secretaria
Municipal de Cultura; FAPESP,1998, p. 175)
e ver-se-á mais adiante de que forma ele se deu.

Em conformidade com a norma-padrão da língua, substitui-se o segmento destacado por:
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a) o modo que ele ocorreu.
b) a feição que ele adquiriu.
c) os traços de que ele revestiu.
d) o perfil adotado a ele.
e) o método porque ele se processou.

Questão 148: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Há um traço fundamental na história indígena do rio Amazonas, cuja percepção é necessária ao
entendimento do passado e do presente da região. É um fenômeno demográfico e cultural de
longa duração que acompanha os primeiros duzentos anos da ocupação europeia e que irá
resultar, em meados do século XVIII, numa realidade etnográfica substancialmente distinta da
que havia sido observada pelos primeiros exploradores quinhentistas.
Trata-se do desaparecimento das nações que viviam ao longo do rio Amazonas e da sua
substituição por novos contingentes indígenas que foram sendo descidos dos afluentes para a
calha amazônica pelos agentes da colonização. Desaparecimento, em sentido étnico, é o termo
adequado, e ver-se-á mais adiante de que forma ele se deu. Neste processo de despovoamento
maciço e repovoamento parcial, dois aspectos devem ser assinalados: a.) o desaparecimento
dos padrões adaptativos (demográficos, organizacionais e ergológicos) da população original,
que não chegam a se reconstituir, a não ser parcialmente, quando do povoamento induzido pelo
colonizador; neste segundo momento ocorre b.) a formação de um estrato que chamaremos
neo-indígena, inserido na sociedade colonial e marcado pelo desenraizamento e pela
aculturação intertribal e interétnica.
Obs.: ergológico: relativo à ergologia, ramo da etnologia que estuda a cultura material. (PORRO,
Antônio. História indígena do alto e médio Amazonas: séculos XVI a XVIII. In: CUNHA, Manuela
C. (org). História dos índios no Brasil. 2. ed. São Paulo, Companhia das Letras; Secretaria
Municipal de Cultura; FAPESP,1998, p. 175)
Palavras utilizadas no texto motivaram as frases que seguem, que, entretanto, devem ser
analisadas independentemente dele. A que se apresenta em conformidade com as normas de
concordância é:
a) Certamente podem ter havido entre os leitores-pesquisadores muitas dúvidas sobre a
magnitude do citado desaparecimento de nações indígenas que viviam ao longo do rio
Amazonas.
b) Fenômenos demográficos e culturais, em qualquer época da história da humanidade,
sempre pôde produzir efeitos insuspeitados, e muitas vezes o fez.
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c) O capítulo evidencia que vários aspectos da história indígena amazonense devem merecer
ainda cuidadosa reflexão, porque, apesar da curiosidade que suscita, muito dela ainda
permanece obscuro.
d) Grupos indígenas, principalmente inserido no contexto do rio Amazonas, vem chamando a
atenção de pesquisadores de distintas áreas do saber, estudiosos que os julgam detentores de
muitos segredos.
e) Adepto ou não desse entendimento sobre a formação de um estrato neo-indígena,
especialistas em etnografia muito se dedicam a interpretar os dados apresentados na pesquisa
recém-publicada.

Questão 149: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017

Três em cada quatro brasileiros se consideram católicos. Pelas contas do Censo 2000, para uma
população total em torno de 170 milhões de habitantes, o Brasil entra no século XXI
aproximadamente com 125 milhões de católicos declarados, praticamente três quartos da
população residente total.
Quer dizer que no início do terceiro milênio ainda é possível a esse país, o maior e mais populoso
da “América católica”, continuar ostentando com fundamento em dados estatísticos
cientificamente controlados e religiosamente isentos sua histórica posição de nação com
hegemonia católica, que um dia lhe valeu o desgastado título que o aclama como “o maior país
católico do mundo”. Tradicionalmente autoaplicado por seus habitantes em conotações que, a
bem da verdade, sofrem polarizações e inflexões de toda espécie e grau, que vão do
contentamento envaidecido sem ressalvas ao lamento aborrecido sem reservas, a plausibilidade
desse superlativo identitário pode estar com os dias contados.
Não obstante a permanência ininterrupta da enorme desigualdade em tamanho e estatura das
religiões no Brasil, não é mais possível, nos dias que correm, desconhecer que a sociedade
brasileira está passando por um processo de transição religiosa que é notório. Visível a olho nu.
Mas não só, uma vez que se trata de um processo que tem sido há décadas acompanhado
atentamente, e comprovado a frio reiteradamente, pelas estatísticas censitárias. Esse lento vir
a ser, ao mesmo tempo matemático e falastrão, vai pouco a pouco desfigurando nosso velho
semblante cultural com a introdução gradual, mas nem por isso menos corrosiva, de
estranhamentos e distâncias, descontinuidades e respiros no batido ramerrão do imaginário
religioso nacional. Com efeito, hoje se assiste em nosso país a um vigoroso movimento de
transição demográfico-religiosa que já assumiu a forma de progressiva migração de
contingentes católicos para outras religiões. Ou mesmo para nenhuma.
(Adaptado de: PIERUCCI, Antonio Flávio. Religiões no Brasil. In:BOTELHO, André e SCHWARCZ,
Lilia Moritz (orgs.). Agenda Brasileira: temas de uma sociedade em mudança. Companhia das
Letras, 2011, p. 472-473)
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É legítimo afirmar: no texto,
a) o argumento a favor da demonstração de que o Brasil deixará de ser em breve
hegemonicamente católico é sustentado pelos rigorosos dados do recenseamento de 2000
mencionados pelo autor.
b) é reconhecível o ponto de vista favorável ao fato de os brasileiros assumirem-se como
católicos em levantamento demográfico, assunção de identidade que legitima a preservação do
título de maior país católico do mundo atribuído ao Brasil.
c) o emprego das aspas na expressão “América católica” sinaliza que, por meio da ironia, o
autor censura o apego dos brasileiros a títulos de supremacia, adesão que ele nota até mesmo
quando se trata de religião.
d) admite-se que à expressão “o maior país católico do mundo” empregada pelos brasileiros se
têm atribuído sentidos distintos, o que justifica o fato de o uso do título estar em extinção.
e) avalia-se que, sob o fato manifesto e contínuo de brasileiros virem deixando a religião
católica, ao migrar ou não para alguma outra, o superlativo que historicamente individualiza o
Brasil do ponto de vista religioso está perdendo a razoabilidade.

Questão 150: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Três em cada quatro brasileiros se consideram católicos. Pelas contas do Censo 2000, para uma
população total em torno de 170 milhões de habitantes, o Brasil entra no século XXI
aproximadamente com 125 milhões de católicos declarados, praticamente três quartos da
população residente total.
Quer dizer que no início do terceiro milênio ainda é possível a esse país, o maior e mais populoso
da “América católica”, continuar ostentando com fundamento em dados estatísticos
cientificamente controlados e religiosamente isentos sua histórica posição de nação com
hegemonia católica, que um dia lhe valeu o desgastado título que o aclama como “o maior país
católico do mundo”. Tradicionalmente autoaplicado por seus habitantes em conotações que, a
bem da verdade, sofrem polarizações e inflexões de toda espécie e grau, que vão do
contentamento envaidecido sem ressalvas ao lamento aborrecido sem reservas, a plausibilidade
desse superlativo identitário pode estar com os dias contados.
Não obstante a permanência ininterrupta da enorme desigualdade em tamanho e estatura das
religiões no Brasil, não é mais possível, nos dias que correm, desconhecer que a sociedade
brasileira está passando por um processo de transição religiosa que é notório. Visível a olho nu.
Mas não só, uma vez que se trata de um processo que tem sido há décadas acompanhado
atentamente, e comprovado a frio reiteradamente, pelas estatísticas censitárias. Esse lento vir
a ser, ao mesmo tempo matemático e falastrão, vai pouco a pouco desfigurando nosso velho
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semblante cultural com a introdução gradual, mas nem por isso menos corrosiva, de
estranhamentos e distâncias, descontinuidades e respiros no batido ramerrão do imaginário
religioso nacional. Com efeito, hoje se assiste em nosso país a um vigoroso movimento de
transição demográfico-religiosa que já assumiu a forma de progressiva migração de
contingentes católicos para outras religiões. Ou mesmo para nenhuma.

(Adaptado de: PIERUCCI, Antonio Flávio. Religiões no Brasil. In:BOTELHO, André e SCHWARCZ,
Lilia Moritz (orgs.). Agenda Brasileira: temas de uma sociedade em mudança. Companhia das
Letras, 2011, p. 472-473)

Não obstante a permanência ininterrupta da enorme desigualdade em tamanho e estatura das
religiões no Brasil, não é mais possível, nos dias que correm, desconhecer que a sociedade
brasileira está passando por um processo de transição religiosa que é notório. Visível a olho nu.
Considerado o trecho acima, no contexto em que está inserido, é apropriado afirmar:
a) As incontestes desigualdades estruturais do Brasil impossibilitam leituras mais pontuais e
consistentes acerca da vida dos brasileiros, principalmente no que se refere a seus hábitos
religiosos.
b) A inclusão de uma vírgula depois de Não obstante mantém a correção e a clareza da frase,
visto que o emprego desse sinal de pontuação, nessa específica formulação, é facultativo.
c) Em a permanência ininterrupta da enorme desigualdade em tamanho e estatura das religiões
no Brasil, a substituição de ininterrupta por “intermitente” mantém o sentido original da frase.
d) A expressão nos dias que correm expressa um fator condicionante.
e) A locução verbal em que está presente o gerúndio indica uma ação durativa em tempo não
marcado.

Questão 151: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Três em cada quatro brasileiros se consideram católicos. Pelas contas do Censo 2000, para uma
população total em torno de 170 milhões de habitantes, o Brasil entra no século XXI
aproximadamente com 125 milhões de católicos declarados, praticamente três quartos da
população residente total.
Quer dizer que no início do terceiro milênio ainda é possível a esse país, o maior e mais populoso
da “América católica”, continuar ostentando com fundamento em dados estatísticos
cientificamente controlados e religiosamente isentos sua histórica posição de nação com
hegemonia católica, que um dia lhe valeu o desgastado título que o aclama como “o maior país
católico do mundo”. Tradicionalmente autoaplicado por seus habitantes em conotações que, a
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bem da verdade, sofrem polarizações e inflexões de toda espécie e grau, que vão do
contentamento envaidecido sem ressalvas ao lamento aborrecido sem reservas, a plausibilidade
desse superlativo identitário pode estar com os dias contados.
Não obstante a permanência ininterrupta da enorme desigualdade em tamanho e estatura das
religiões no Brasil, não é mais possível, nos dias que correm, desconhecer que a sociedade
brasileira está passando por um processo de transição religiosa que é notório. Visível a olho nu.
Mas não só, uma vez que se trata de um processo que tem sido há décadas acompanhado
atentamente, e comprovado a frio reiteradamente, pelas estatísticas censitárias. Esse lento vir
a ser, ao mesmo tempo matemático e falastrão, vai pouco a pouco desfigurando nosso velho
semblante cultural com a introdução gradual, mas nem por isso menos corrosiva, de
estranhamentos e distâncias, descontinuidades e respiros no batido ramerrão do imaginário
religioso nacional. Com efeito, hoje se assiste em nosso país a um vigoroso movimento de
transição demográfico-religiosa que já assumiu a forma de progressiva migração de
contingentes católicos para outras religiões. Ou mesmo para nenhuma.
(Adaptado de: PIERUCCI, Antonio Flávio. Religiões no Brasil. In:
BOTELHO, André e SCHWARCZ, Lilia Moritz (orgs.). Agenda Brasileira: temas de uma sociedade
em mudança. Companhia das Letras, 2011, p. 472-473)
Visível a olho nu. Mas não só, uma vez que se trata de um processo que tem sido há décadas
acompanhado atentamente, e comprovado a frio reiteradamente, pelas estatísticas censitárias.
Propõe-se reescrever o trecho acima eliminando o ponto final e iniciando a frase por "Trata-se
de um processo". Uma formulação aceitável, por não prejudicar o sentido e a correção originais,
deve conter o seguinte segmento:
a) ainda que também seja visível a olho nu.
b) à medida que é visível a olho nu.
c) sendo, pois, visível a olho nu.
d) entretanto será visível a olho nu.
e) quando visível a olho nu.

Questão 152: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Três em cada quatro brasileiros se consideram católicos. Pelas contas do Censo 2000, para uma
população total em torno de 170 milhões de habitantes, o Brasil entra no século XXI
aproximadamente com 125 milhões de católicos declarados, praticamente três quartos da
população residente total.
Quer dizer que no início do terceiro milênio ainda é possível a esse país, o maior e mais populoso
da “América católica”, continuar ostentando com fundamento em dados estatísticos
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cientificamente controlados e religiosamente isentos sua histórica posição de nação com
hegemonia católica, que um dia lhe valeu o desgastado título que o aclama como “o maior país
católico do mundo”. Tradicionalmente autoaplicado por seus habitantes em conotações que, a
bem da verdade, sofrem polarizações e inflexões de toda espécie e grau, que vão do
contentamento envaidecido sem ressalvas ao lamento aborrecido sem reservas, a plausibilidade
desse superlativo identitário pode estar com os dias contados.
Não obstante a permanência ininterrupta da enorme desigualdade em tamanho e estatura das
religiões no Brasil, não é mais possível, nos dias que correm, desconhecer que a sociedade
brasileira está passando por um processo de transição religiosa que é notório. Visível a olho nu.
Mas não só, uma vez que se trata de um processo que tem sido há décadas acompanhado
atentamente, e comprovado a frio reiteradamente, pelas estatísticas censitárias. Esse lento vir
a ser, ao mesmo tempo matemático e falastrão, vai pouco a pouco desfigurando nosso velho
semblante cultural com a introdução gradual, mas nem por isso menos corrosiva, de
estranhamentos e distâncias, descontinuidades e respiros no batido ramerrão do imaginário
religioso nacional. Com efeito, hoje se assiste em nosso país a um vigoroso movimento de
transição demográfico-religiosa que já assumiu a forma de progressiva migração de
contingentes católicos para outras religiões. Ou mesmo para nenhuma.

(Adaptado de: PIERUCCI, Antonio Flávio. Religiões no Brasil. In:BOTELHO, André e SCHWARCZ,
Lilia Moritz (orgs.). Agenda Brasileira: temas de uma sociedade em mudança. Companhia das
Letras, 2011, p. 472-473)

Visível a olho nu. Mas não só, uma vez que se trata de um processo que tem sido há décadas
acompanhado atentamente, e comprovado a frio reiteradamente, pelas estatísticas censitárias.
A única alternativa INCORRETA sobre o trecho acima transcrito, em seu contexto, é:
a) A expressão Visível a olho nu, que constitui caracterização da palavra que a antecede, dá
oportunidade para que se introduza outro argumento a favor da ideia expressa por notório.
b) Se o assunto fosse não um processo, mas “processos”, a correção exigiria a forma “se tratam
de processos”.
c) O verbo “haver”, na frase, está empregado como indica o seguinte verbete do Dicionário
eletrônico Houaiss: transitivo direto [impessoal] ter transcorrido ou ser decorrido (tempo).
d) Transpondo a voz passiva presente na frase para a voz ativa, a forma correta a ser grafada é
“têm acompanhado”.
e) A retirada da vírgula após a palavra reiteradamente prejudica o sentido original da frase.
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Questão 153: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Três em cada quatro brasileiros se consideram católicos. Pelas contas do Censo 2000, para uma
população total em torno de 170 milhões de habitantes, o Brasil entra no século XXI
aproximadamente com 125 milhões de católicos declarados, praticamente três quartos da
população residente total.
Quer dizer que no início do terceiro milênio ainda é possível a esse país, o maior e mais populoso
da “América católica”, continuar ostentando com fundamento em dados estatísticos
cientificamente controlados e religiosamente isentos sua histórica posição de nação com
hegemonia católica, que um dia lhe valeu o desgastado título que o aclama como “o maior país
católico do mundo”. Tradicionalmente autoaplicado por seus habitantes em conotações que, a
bem da verdade, sofrem polarizações e inflexões de toda espécie e grau, que vão do
contentamento envaidecido sem ressalvas ao lamento aborrecido sem reservas, a plausibilidade
desse superlativo identitário pode estar com os dias contados.
Não obstante a permanência ininterrupta da enorme desigualdade em tamanho e estatura das
religiões no Brasil, não é mais possível, nos dias que correm, desconhecer que a sociedade
brasileira está passando por um processo de transição religiosa que é notório. Visível a olho nu.
Mas não só, uma vez que se trata de um processo que tem sido há décadas acompanhado
atentamente, e comprovado a frio reiteradamente, pelas estatísticas censitárias. Esse lento vir
a ser, ao mesmo tempo matemático e falastrão, vai pouco a pouco desfigurando nosso velho
semblante cultural com a introdução gradual, mas nem por isso menos corrosiva, de
estranhamentos e distâncias, descontinuidades e respiros no batido ramerrão do imaginário
religioso nacional. Com efeito, hoje se assiste em nosso país a um vigoroso movimento de
transição demográfico-religiosa que já assumiu a forma de progressiva migração de
contingentes católicos para outras religiões. Ou mesmo para nenhuma.
(Adaptado de: PIERUCCI, Antonio Flávio. Religiões no Brasil. In:BOTELHO, André e SCHWARCZ,
Lilia Moritz (orgs.). Agenda Brasileira: temas de uma sociedade em mudança. Companhia das
Letras, 2011, p. 472-473)
O segmento do texto que está traduzido de maneira a não prejudicar o sentido original é:
a) Esse lento vir a ser / Esse fugaz começar a ser o que não era antes.
b) ao mesmo tempo matemático e falastrão / simultaneamente preciso e de superlativa
eficiência.
c) vai pouco a pouco desfigurando nosso velho semblante cultural / vai paulatinamente
atualizando nosso antiquado perfil cultural.
d) no batido ramerrão do imaginário religioso nacional / na surrada e monótona repetição do
imaginário religioso nacional.
e) introdução gradual, mas nem por isso menos corrosiva / inserção pontual, mas nem por isso
menos avassaladora.
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Questão 154: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Três em cada quatro brasileiros se consideram católicos. Pelas contas do Censo 2000, para uma
população total em torno de 170 milhões de habitantes, o Brasil entra no século XXI
aproximadamente com 125 milhões de católicos declarados, praticamente três quartos da
população residente total.
Quer dizer que no início do terceiro milênio ainda é possível a esse país, o maior e mais populoso
da “América católica”, continuar ostentando com fundamento em dados estatísticos
cientificamente controlados e religiosamente isentos sua histórica posição de nação com
hegemonia católica, que um dia lhe valeu o desgastado título que o aclama como “o maior país
católico do mundo”. Tradicionalmente autoaplicado por seus habitantes em conotações que, a
bem da verdade, sofrem polarizações e inflexões de toda espécie e grau, que vão do
contentamento envaidecido sem ressalvas ao lamento aborrecido sem reservas, a plausibilidade
desse superlativo identitário pode estar com os dias contados.
Não obstante a permanência ininterrupta da enorme desigualdade em tamanho e estatura das
religiões no Brasil, não é mais possível, nos dias que correm, desconhecer que a sociedade
brasileira está passando por um processo de transição religiosa que é notório. Visível a olho nu.
Mas não só, uma vez que se trata de um processo que tem sido há décadas acompanhado
atentamente, e comprovado a frio reiteradamente, pelas estatísticas censitárias. Esse lento vir
a ser, ao mesmo tempo matemático e falastrão, vai pouco a pouco desfigurando nosso velho
semblante cultural com a introdução gradual, mas nem por isso menos corrosiva, de
estranhamentos e distâncias, descontinuidades e respiros no batido ramerrão do imaginário
religioso nacional. Com efeito, hoje se assiste em nosso país a um vigoroso movimento de
transição demográfico-religiosa que já assumiu a forma de progressiva migração de
contingentes católicos para outras religiões. Ou mesmo para nenhuma.

(Adaptado de: PIERUCCI, Antonio Flávio. Religiões no Brasil. In:BOTELHO, André e SCHWARCZ,
Lilia Moritz (orgs.). Agenda Brasileira: temas de uma sociedade em mudança. Companhia das
Letras, 2011, p. 472-473)
A assertiva que a gramática normativa aprova é:
a) O pronome destacado em Três em cada quatro brasileiros se consideram católicos determina
que se entenda a frase como equivalente a “Três em cada quatro brasileiros são considerados
católicos”.
b) A função do pronome esse restringe-se a sinalizar que o país referido é aquele que vem
anunciado, logo em seguida, como o maior e mais populoso da “América católica”.
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c) Em que um dia lhe valeu o desgastado título que o aclama como “o maior país católico do
mundo”, o pronome destacado tem sentido possessivo, como em “Colocou-lhe no dedo a
aliança prometida”.
d) Se, em vez da caracterização original do processo, houvesse uma outra formulação, ela
estaria correta, por exemplo, assim: “se trata de um processo cujo desfecho dependerão várias
religiões”.
e) Em que um dia lhe valeu o desgastado título que o aclama como “o maior país católico do
mundo”, o pronome destacado pode ser substituído por “a ele”, sem prejuízo do sentido e da
correção originais.

Questão 155: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
A redação em que as ideias estão expostas de modo claro e correto é:
a) Era uma casa que ao redor todos conheciam a história dos últimos moradores, que não era
nem totalmente verdadeira ou muito fictícia, mas assombrava quem quer que ouvia o relato.
b) Várias técnicas práticas foram desenvolvidas desde muitos anos a fim de coleta de
informações detalhadas sobre a doença, sendo rara na região, por isso pouco conhecida e
divulgada.
c) Diante de uma trajetória tão movimentada e desafiadora, só se pode, na verdade, admirar a
constância com que os refugiados souberam preservar sua coesão e os pequenos rituais que os
fortaleciam.
d) Quanto ao futuro do projeto recém-anunciado e delineado por especialistas da área, situado
entre os interesses dos donos da terra e dos assalariados, é evidentemente impossível prever.
e) O conflito se deu, como visto à exaustão, decorrente do peso sempre crescente dos que
protestavam e o contrário, que diminuía, dos defensores das novas normas de organização da
empresa estatal.

Questão 156: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Considerada a norma-padrão da língua, a frase que se apresenta correta é:
a) Sua averção a novidades da tecnologia poderá fazer com que ele pleite e uma transferência
para outro setor, em que não precise ser tão desafiado por elas.
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b) Eles reouveram todos os documentos que haviam sido extraviados e espontaneamente
ofereceram indenização ao rapaz que os achou e se empenhou em devolvê-los.
c) Os mais jovens se absteram de votar a favor da mudança de horário, em flagrante oposição
ao coordenador da sessão que não conseguiu disfarçar sua decepção.
d) Com tal quantidade de produtos perecível, ninguém entendeu o porquê de a carga ter sido
despachada, em caminhões convencionais, sem refrigeração.
e) As segunda-feiras, impreterivelmente, o encarregado envia ao grupo de analistas todo o
material recebido, cabendo-lhes então, a tarefa de avaliar o quê deverá ser encaminhado ao
conselho gestor.

Questão 157: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017

Considere o enunciado que segue.
Acredito que os interessados se mostram aptos à função para a qual estão se candidatando
quando agem com ponderação diante de cada desafio que lhes é proposto, ou seja, reflete-se
sobre o caso a ser analisado e procura-se avaliar de forma imparcial os possíveis aspectos
divergentes que nele estejam em jogo.
Na frase,
a) nenhuma alteração deve ser feita, pois o conjunto está organizado de maneira clara,
mantendo a mesma perspectiva de tratamento do tema e em conformidade com a normapadrão da língua.
b) há um equívoco de construção, pois temos dois segmentos preposicionados – à função e
para a qual está se candidatando – em relação de dependência direta com a mesma palavra –
aptos.
c) com o intuito de observar-se o paralelismo de construção, seria adequada a substituição de
reflete-se e procura-se avaliar por, respectivamente, “quando refletem” e “quando procuram
avaliar”.
d) o segmento introduzido por ou seja poderia ser eliminado, pois seu conteúdo é pleonástico,
nada acrescentando ao já dito: “ponderar” implica, por si só, a ideia de “refletir” e “avaliar de
forma imparcial”.
e) com o intuito de obter a adequada correlação entre as formas verbais empregadas, e
notando-se o emprego, na linha inicial, de se mostram e estão, teria de haver obrigatoriamente
a s ubstituição de estejam por “estão”.
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Questão 158: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
A representação da “realidade” na imprensa
Parece ser um fato assentado, para muitos, que um jornal ou um telejornal expresse a
“realidade”. Folhear os cadernos de papel de ponta a ponta ou seguir pacientemente todas as
imagens do grande noticiário televisivo seriam operações que atualizariam a cada dia nossa
“compreensão do mundo”. Mas esse pensamento, tão disseminado quanto ingênuo, não leva
em conta a questão da perspectiva pela qual se interpretam todas e quaisquer situações
focalizadas. Submetermo-nos à visada do jornalista que compôs a notícia, ou mesmo à do
câmera que flagra uma situação (e que, aliás, tem suas tomadas sob o controle de um editor de
imagens), é desfazermo-nos da nossa própria capacidade de análise, é renunciarmos à
perspectiva de sujeitos da nossa interpretação.
Tanto quanto os propalados e indiscutíveis “fatos”, as notícias em si mesmas, com a forma
acabada pela qual se veiculam, são parte do mundo: convém averiguar a quem interessa o
contorno de uma análise política, o perfil criado de uma personalidade, o sentido de um levante
popular ou o alcance de uma medida econômica. O leitor e o espectador atentos ao que leem
ou veem não têm o direito de colocar de lado seu senso crítico e tomar a notícia como espelho
fiel da “realidade”. Antes de julgarmos “real” o “fato” que já está interpretado diante de nossos
olhos, convém reconhecermos o ângulo pelo qual o fato se apresenta como indiscutível e como
se compõe, por palavras ou imagens, a perspectiva pela qual uma bem particular “realidade”
quer se impor para nós, dispensandonos de discutir o ponto de vista pelo qual se construiu uma
informação.
(Tibério Gaspar, inédito)
Têm sentido próximo ou equivalente, no contexto da argumentação desenvolvida, os segmentos
a) a questão da perspectiva pela qual se interpretam todas e quaisquer situações / o ângulo
pelo qual o fato se apresenta
b) desfazermo-nos da nossa própria capacidade de análise / reconhecermos o ângulo pelo qual
o fato se apresenta
c) Submetermo-nos à visada do jornalista / averiguar a quem interessa o contorno de uma
análise política
d) tomar a notícia como espelho fiel da “realidade” / O leitor e o espectador atentos ao que
leem ou veem
e) os propalados e indiscutíveis “fatos” / como se compõe, por palavras ou imagens, a
perspectiva

Questão 159: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
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A representação da “realidade” na imprensa
Parece ser um fato assentado, para muitos, que um jornal ou um telejornal expresse a
“realidade”. Folhear os cadernos de papel de ponta a ponta ou seguir pacientemente todas as
imagens do grande noticiário televisivo seriam operações que atualizariam a cada dia nossa
“compreensão do mundo”. Mas esse pensamento, tão disseminado quanto ingênuo, não leva
em conta a questão da perspectiva pela qual se interpretam todas e quaisquer situações
focalizadas. Submetermo-nos à visada do jornalista que compôs a notícia, ou mesmo à do
câmera que flagra uma situação (e que, aliás, tem suas tomadas sob o controle de um editor de
imagens), é desfazermo-nos da nossa própria capacidade de análise, é renunciarmos à
perspectiva de sujeitos da nossa interpretação.
Tanto quanto os propalados e indiscutíveis “fatos”, as notícias em si mesmas, com a forma
acabada pela qual se veiculam, são parte do mundo: convém averiguar a quem interessa o
contorno de uma análise política, o perfil criado de uma personalidade, o sentido de um levante
popular ou o alcance de uma medida econômica. O leitor e o espectador atentos ao que leem
ou veem não têm o direito de colocar de lado seu senso crítico e tomar a notícia como espelho
fiel da “realidade”. Antes de julgarmos “real” o “fato” que já está interpretado diante de nossos
olhos, convém reconhecermos o ângulo pelo qual o fato se apresenta como indiscutível e como
se compõe, por palavras ou imagens, a perspectiva pela qual uma bem particular “realidade”
quer se impor para nós, dispensandonos de discutir o ponto de vista pelo qual se construiu uma
informação.
(Tibério Gaspar, inédito)
Considere este segmento do texto:
Submetermo-nos à visada do jornalista que compôs a notícia [...] é desfazermo-nos da nossa
própria capacidade de análise [...]
Está inteiramente clara, coerente e correta esta nova redação dada ao segmento acima:
a) Caso não nos desfazermos da nossa capacidade de analisar, nos inclinaremos diante do olhar
próprio do jornalista que deu a notícia.
b) Se aceitarmos inteiramente a perspectiva de quem redigiu a notícia, não nos valeremos de
nossa própria faculdade de interpretá-la.
c) Quem se compraz a ver uma reportagem do ângulo jornalístico, acaba por renunciar à
possibilidade de compreendê-lo a partir de si mesmo.
d) À medida em que nos curvamos pelo poder de quem noticia, deixamo-nos de avaliar por nós
mesmos nossa capacidade de análise.
e) Estaremos divergindo da nossa possibilidade de interpretar, caso nos deixássemos levar pelo
ângulo das notícias com que nos submetemos.
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Questão 160: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
A representação da “realidade” na imprensa
Parece ser um fato assentado, para muitos, que um jornal ou um telejornal expresse a
“realidade”. Folhear os cadernos de papel de ponta a ponta ou seguir pacientemente todas as
imagens do grande noticiário televisivo seriam operações que atualizariam a cada dia nossa
“compreensão do mundo”. Mas esse pensamento, tão disseminado quanto ingênuo, não leva
em conta a questão da perspectiva pela qual se interpretam todas e quaisquer situações
focalizadas. Submetermo-nos à visada do jornalista que compôs a notícia, ou mesmo à do
câmera que flagra uma situação (e que, aliás, tem suas tomadas sob o controle de um editor de
imagens), é desfazermo-nos da nossa própria capacidade de análise, é renunciarmos à
perspectiva de sujeitos da nossa interpretação.
Tanto quanto os propalados e indiscutíveis “fatos”, as notícias em si mesmas, com a forma
acabada pela qual se veiculam, são parte do mundo: convém averiguar a quem interessa o
contorno de uma análise política, o perfil criado de uma personalidade, o sentido de um levante
popular ou o alcance de uma medida econômica. O leitor e o espectador atentos ao que leem
ou veem não têm o direito de colocar de lado seu senso crítico e tomar a notícia como espelho
fiel da “realidade”. Antes de julgarmos “real” o “fato” que já está interpretado diante de nossos
olhos, convém reconhecermos o ângulo pelo qual o fato se apresenta como indiscutível e como
se compõe, por palavras ou imagens, a perspectiva pela qual uma bem particular “realidade”
quer se impor para nós, dispensandonos de discutir o ponto de vista pelo qual se construiu uma
informação.
(Tibério Gaspar, inédito)
Observam-se plenamente as normas de concordância verbal e a adequada articulação entre os
tempos e os modos na frase:
a) Caso atinássemos com o fato de que é pela perspectiva autoral que se produz as notícias,
não seremos tentados a confundir uma reportagem com a realidade mesma.
b) Quando passarmos a analisar não apenas os fatos noticiados, mas o ponto de vista que neles
se incutiram, estamos interpretando também a perspectiva pela qual se enunciaram.
c) Fará parte do processo de leitura das notícias de um jornal, se não quisermos ser
manipulados pela interpretação já inclusa, o reconhecimento do ponto de vista de quem as
redigiu.
d) Se houvéssemos acreditado que a responsabilidade dos fatos noticiados cabiam aos
indivíduos nomeados, teremos de inculpar os inocentes e inocentar os culpados.
e) O que costumamos chamar de “compreensão do mundo” não seria senão confundir o que
se traduzem nas palavras com os fatos que efetivamente ocorreriam.
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A representação da “realidade” na imprensa
Parece ser um fato assentado, para muitos, que um jornal ou um telejornal expresse a
“realidade”. Folhear os cadernos de papel de ponta a ponta ou seguir pacientemente todas as
imagens do grande noticiário televisivo seriam operações que atualizariam a cada dia nossa
“compreensão do mundo”. Mas esse pensamento, tão disseminado quanto ingênuo, não leva
em conta a questão da perspectiva pela qual se interpretam todas e quaisquer situações
focalizadas. Submetermo-nos à visada do jornalista que compôs a notícia, ou mesmo à do
câmera que flagra uma situação (e que, aliás, tem suas tomadas sob o controle de um editor de
imagens), é desfazermo-nos da nossa própria capacidade de análise, é renunciarmos à
perspectiva de sujeitos da nossa interpretação.

Tanto quanto os propalados e indiscutíveis “fatos”, as notícias em si mesmas, com a forma
acabada pela qual se veiculam, são parte do mundo: convém averiguar a quem interessa o
contorno de uma análise política, o perfil criado de uma personalidade, o sentido de um levante
popular ou o alcance de uma medida econômica. O leitor e o espectador atentos ao que leem
ou veem não têm o direito de colocar de lado seu senso crítico e tomar a notícia como espelho
fiel da “realidade”. Antes de julgarmos “real” o “fato” que já está interpretado diante de nossos
olhos, convém reconhecermos o ângulo pelo qual o fato se apresenta como indiscutível e como
se compõe, por palavras ou imagens, a perspectiva pela qual uma bem particular “realidade”
quer se impor para nós, dispensandonos de discutir o ponto de vista pelo qual se construiu uma
informação.
(Tibério Gaspar, inédito)
Está correto o emprego de ambos os elementos sublinhados na frase:
a) O bom leitor, em cuja atenção um texto depende para ser bem compreendido, não hesita
de reconhecer a perspectiva de quem redige uma notícia.
b) Quando se pensa nos bons leitores, imagina-se que nunca lhe escapa a necessidade de levar
em conta, na leitura de uma notícia, o ponto de vista de quem as elaborou.
c) Falta à muita gente o cuidado essencial de detectar numa notícia não apenas o que ela diz,
mas sobretudo o modo ao qual ela se determina retratar uma situação.
d) A interpretação de uma notícia, aonde o bom leitor deve estar comprometido, é
fundamental para que não sejamos levados à imaginar que tudo o que se publica é uma verdade
definitiva.
e) Os leitores de jornal, caso não lhes ocorra levar em conta o valor da perspectiva de quem
redige uma notícia, não estão imunes à manipulação maliciosa das palavras.
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A representação da “realidade” na imprensa

Parece ser um fato assentado, para muitos, que um jornal ou um telejornal expresse a
“realidade”. Folhear os cadernos de papel de ponta a ponta ou seguir pacientemente todas as
imagens do grande noticiário televisivo seriam operações que atualizariam a cada dia nossa
“compreensão do mundo”. Mas esse pensamento, tão disseminado quanto ingênuo, não leva
em conta a questão da perspectiva pela qual se interpretam todas e quaisquer situações
focalizadas. Submetermo-nos à visada do jornalista que compôs a notícia, ou mesmo à do
câmera que flagra uma situação (e que, aliás, tem suas tomadas sob o controle de um editor de
imagens), é desfazermo-nos da nossa própria capacidade de análise, é renunciarmos à
perspectiva de sujeitos da nossa interpretação.

Tanto quanto os propalados e indiscutíveis “fatos”, as notícias em si mesmas, com a forma
acabada pela qual se veiculam, são parte do mundo: convém averiguar a quem interessa o
contorno de uma análise política, o perfil criado de uma personalidade, o sentido de um levante
popular ou o alcance de uma medida econômica. O leitor e o espectador atentos ao que leem
ou veem não têm o direito de colocar de lado seu senso crítico e tomar a notícia como espelho
fiel da “realidade”. Antes de julgarmos “real” o “fato” que já está interpretado diante de nossos
olhos, convém reconhecermos o ângulo pelo qual o fato se apresenta como indiscutível e como
se compõe, por palavras ou imagens, a perspectiva pela qual uma bem particular “realidade”
quer se impor para nós, dispensandonos de discutir o ponto de vista pelo qual se construiu uma
informação.
(Tibério Gaspar, inédito)
Na frase Parece ser um fato assentado que um jornal expresse a “realidade”, os termos
sublinhados
a) prendem-se ao mesmo verbo, do qual constituem adjuntos.
b) são sujeitos de uma mesma forma verbal.
c) integram duas orações distintas.
d) exercem, respectivamente, a função de complemento nominal e a de complemento verbal.
e) estão empregados como predicativos do sujeito.
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Atenção: A questão refere-se ao texto seguinte.

[A obsessão pelo futuro]

Desprezível é a alma obcecada pelo futuro, a que é infeliz antes da infelicidade. Não terá
descanso, e a necessidade de querer conhecer o futuro lhe fará deixar de lado o presente que
poderia ser melhor desfrutado. Tal criatura sofre o mesmo na espera e nas suas desgraças,
aflige-se mais do que é preciso e antes do necessário. A mesma fraqueza que faz com que veja
a aflição faz com que não saiba avaliá-la. O mesmo descomedimento com que aguarda a
felicidade absoluta faz com que esqueça que o fio sobre o qual o gênero humano oscila nada
mais nos promete do que o imprevisto.
(Adaptado de: SÊNECA. Aprendendo a viver. Porto Alegre: L&PM, 2010, p. 100-101)
Entende-se que o específico sentimento de infelicidade de que trata o texto prende-se,
essencialmente, ao fato de que uma criatura
a) se ilude quanto às experiências passadas, imaginando que elas poderão alicerçar sua
felicidade num futuro bastante longínquo.
b) sente, equivocadamente, que já são muito prazerosos os momentos em que anseia pela
felicidade absoluta que o futuro lhe reserva.
c) imagina que está sendo bastante infeliz no presente quando, na verdade, não tem ideia de
quanto ainda sofrerá nos dias vindouros.
d) antecipa, por força das obsessivas expectativas quanto ao futuro, o sofrimento que poderá
atravessar nas experiências que terá.
e) deixa de aprender com a infelicidade do presente as lições que lhe poderiam ser úteis para
evitar os sofrimentos do futuro.
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Atenção: A questão refere-se ao texto seguinte.
[A obsessão pelo futuro]
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Desprezível é a alma obcecada pelo futuro, a que é infeliz antes da infelicidade. Não terá
descanso, e a necessidade de querer conhecer o futuro lhe fará deixar de lado o presente que
poderia ser melhor desfrutado. Tal criatura sofre o mesmo na espera e nas suas desgraças,
aflige-se mais do que é preciso e antes do necessário. A mesma fraqueza que faz com que veja
a aflição faz com que não saiba avaliá-la. O mesmo descomedimento com que aguarda a
felicidade absoluta faz com que esqueça que o fio sobre o qual o gênero humano oscila nada
mais nos promete do que o imprevisto.
(Adaptado de: SÊNECA. Aprendendo a viver. Porto Alegre: L&PM, 2010, p. 100-101)
Está inteiramente clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto:
a) Ponderando sobre a obsessão que tem os homens pelo futuro, Sêneca dispõe de que
deveríamos nos aproveitarmos do que nos oferece os momentos presentes, ao em vez de sofrerlhe os desgostos da espera.
b) Segundo Sêneca, as pessoas que vivem na expectativa do que lhes aguarda no futuro acabam
por não usufruir das reais possibilidades de prazer que, não fosse sua obsessão pelo devir, estão
ao seu alcance no presente.
c) Um filósofo como Sêneca, condena os descomedimentos humanos, por onde sofremos com
as obsessões de que alimentamos em relação ao que nos aguarda, razão pela qual não as
evitamos nem lhes aproveitamos.
d) Seria preciso, como quer Sêneca, reconhecermos de que nos sustentam tão somente, as
oscilações de um fio tênue, em vez de desconsiderarmos o que aja de imprevisto nos dias que
ainda haveremos de viver.
e) Quanto à infelicidade humana, Sêneca não lhe considera inevitável, conquanto saibamos
que, sofrer nos dias presentes, não se trata mais do que viermos a antecipar as dores com que
não nos poupará o futuro.
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Atenção: A questão refere-se ao texto seguinte.

[A obsessão pelo futuro]

100

Desprezível é a alma obcecada pelo futuro, a que é infeliz antes da infelicidade. Não terá
descanso, e a necessidade de querer conhecer o futuro lhe fará deixar de lado o presente que
poderia ser melhor desfrutado. Tal criatura sofre o mesmo na espera e nas suas desgraças,
aflige-se mais do que é preciso e antes do necessário. A mesma fraqueza que faz com que veja
a aflição faz com que não saiba avaliá-la. O mesmo descomedimento com que aguarda a
felicidade absoluta faz com que esqueça que o fio sobre o qual o gênero humano oscila nada
mais nos promete do que o imprevisto.

(Adaptado de: SÊNECA. Aprendendo a viver. Porto Alegre: L&PM, 2010, p. 100-101)

O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com o elemento
sublinhado na frase:
a) À maioria dos homens (parecer) não interessar o prazer dos dias que estão decorrendo.
b) Não (convir) a nenhuma criatura antecipar os males que lhe reserva o futuro.
c) Aos homens sábios não (atormentar) nos dias do presente a infelicidade de um futuro
tormentoso.
d) Sempre há aqueles a quem (caber) sofrer por antecipação o futuro sombrio que os aguarda.
e) São numerosas as pessoas cuja obsessão as (aprisionar) em falsas expectativas de felicidade.
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