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JULGAMENTO DE RECURSOS DAS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA 
 
Atualidades 

Questão 03 
De acordo com a Revista Veja: 
http://veja.abril.com.br/brasil/pf-indicia-alvos-da-carne-fraca-entre-eles-nomes-da-brf-
e-jbs/ 
“A Polícia Federal indiciou 63 alvos da Operação Carne Fraca, no sábado, por 
crimes de corrupção, concussão, prevaricação, formação de organização criminosa e 
crime contra a saúde pública. Os alvos são funcionários do Ministério da Agricultura 
em Curitiba, Londrina e Goiás”: 
Recurso foi indeferido. 
 
Questão 05 
De acordo com o link abaixo a questão está correta. 
http://veja.abril.com.br/mundo/procura-se-eua-oferecem-10-milhoes-de-dolares-por-
terrorista/ 
Recurso foi indeferido. 
 

Questão 10 
O gabarito está errado, a resposta correta é a “C” 
O recurso foi deferido e a resposta será alterada para a alternativa correta. 
 
 
Específicas 

Questão 13 
Item I- CORRETO: A finalidade é o resultado almejado na prática, não pode a 
Administração direcionar para qualquer sentido se não tiver como meta o interesse 
público e, de maneira específica deverá se pautar na determinação legal para a 
situação específica. 
Item II- INCORRETO: O objeto é o efeito jurídico imediato que o ato produz. 
Item III- INCORRETO: O correto é a forma é o elemento exteriorizador do ato 
administrativo, é o modo pelo qual se apresenta. 
O gabarito está errado, a resposta correta é a “A” 
O recurso foi deferido e a resposta será alterada para a alternativa correta. 

 
Questão 19 
A questão abrange o regime jurídico dos bens públicos, que são em regra, 
impenhoráveis, imprescritíveis, não onerosos.  
Portanto, a não onerabilidade decorre da impenhorabilidade e da imprescritibilidade, 
ou seja, em regra, os bens públicos não poderão ser dados em garantia, como por 
exemplo, a hipoteca, o penhor e a anticrese. 
O recurso foi indeferido. 
 
Questão 24 

http://veja.abril.com.br/brasil/pf-indicia-alvos-da-carne-fraca-entre-eles-nomes-da-brf-e-jbs/
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A questão apresenta a expressa disposição do art. 7º, § 4º, da Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro. 
O recurso foi indeferido. 
 
Questão 25 
Item I- INCORRETO: O item afirma “a pagar-lhe em moeda ou bens.”, porém o art. 
481, do CC, prevê “...a pagar-lhe certo preço em DINHEIRO” e não bens como 

constou na alternativa. 
Item II- INCORRETO: O item afirma “o uso e gozo de coisa fungível” contrário ao que 
estabelece o art. 565, do CC, “o uso e gozo de coisa NÃO fungível”. 
Item III- INCORRETO: O item afirma que “o comodato é o empréstimo gratuito de 
coisas fungíveis”, entretanto o art. 579, do CC, prevê que “o comodato é o 
empréstimo gratuito de coisas NÃO fungíveis”. 

Item IV- CORRETO: A doação é o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, 
transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. 
O gabarito está errado, a resposta correta é a “E” 
O recurso foi deferido e a resposta será alterada para a alternativa correta. 
 
Questão 29 
A questão apresenta uma situação para que o candidato assinale a alternativa 
contendo o remédio constitucional mais adequado ao caso, qual seja, o Mandado de 
Segurança. Esse remédio constitucional tem como finalidade tutelar direito líquido e 
certo, não amparado por Habeas Corpus e Habeas Data. 
Sendo assim, não é cabível o Habeas Data que é um remédio constitucional mais 
específico, pois tem como finalidade assegurar o conhecimento de informações 
sobre a pessoa do impetrante que constem em registros ou banco de dados.  
Além disso, se as informações não versarem sobre a pessoa do impetrante ou não 
estiverem em registro ou banco de dados, o remédio constitucional cabível será o 
Mandado de Segurança. 
Portanto, o Mandado de Segurança é o remédio constitucional adequado, pois visa à 
obtenção de certidão em que constem dados sobre a situação de processo 
administrativo como abordado na questão, pois o Habeas Data visa à proteção da 
privacidade do indivíduo contra abuso no registro e/ou revelação de dados pessoais 
falsos ou equivocados. 
O recurso foi indeferido. 
 
Questão 30 
A questão traz literal disposição do art. 103, da Constituição Federal e exige do 
candidato, também, sobre quem pode propor as ações específicas do artigo. 
Art. 103 Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucionalidade: 
I- o Presidente da República; 
II- a Mesa do Senado; 
III- a Mesa da Câmara dos Deputados; 
IV- a Mesa da Assembleia Legislativa; 
V- a Mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 
VI- o Governador do Estado ou do Distrito Federal; 
VII- o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 
VIII- partido político com representação no Congresso Nacional; 



Conforme previsão legal, a alternativa “B”, por exclusão, não se enquadra na 
disposição do art. 103, inciso VIII, da Constituição Federal. 
O recurso foi indeferido. 

 
Questão 36 
O gabarito está errado, a resposta correta é a “B” 
O recurso foi deferido e a resposta será alterada para a alternativa correta. 
 
Questão 39 
Item I- CORRETO: Art. 4º, da CLT, dispõe: “Considera-se como de serviço efetivo o 
período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou 
executando ordens.”  
Item II- INCORRETO: Considera-se empregado toda pessoa física ou jurídica que 

prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e 
mediante salário, o Art. 3º, da CLT, prevê: “Considera-se empregado toda pessoa 
física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a 
dependência deste e mediante salário.” 
Item III- CORRETO: Art. 5º, da CLT, afirma que “A todo trabalho de igual valor 
corresponderá salário igual, sem distinção de sexo.” 
Item IV- INCORRETO: Se distinguem os trabalhos realizados no estabelecimento do 
empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a distância, desde 
que estejam caracterizados os pressupostos da relação de trabalho, o art. 6º, da CLT, 
prevê que “Não se distinguem os trabalhos realizados no estabelecimento do 

empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a distância, desde 
que estejam caracterizados os pressupostos da relação de trabalho. 
O recurso foi indeferido. 
 

Questão 40 
A questão pede para assinalar a verba que NÃO integra o salário. 

O art. 457 e seguintes, prevê expressamente: 
“Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos 
legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como 
contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. 
§ 1º - Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as 
comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos 
pagos pelo empregador.  
§ 2º - Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para 
viagem que não excedam de 50% (cinqüenta por cento) do salário percebido pelo 
empregado.”  
Sendo assim, a gratificação e a PRL – Participação nos Lucros e Resultados não 
integram o salário. A gratificação somente integraria o salário se fosse gratificação 
ajustada entre empregado e empregador. 
Portanto, está presente mais de uma alternativa correta. 
O recurso foi deferido e a questão será anulada. 

 
Questão 41 
A questão trata das características do contrato por prazo determinado, a alternativa 
correta refere-se à impossibilidade de adquirir estabilidade durante o contrato de 
trabalho. 



Contudo, há exceção no caso de gestante e acidente de trabalho, em que há a 
estabilidade. 
Portanto, a alternativa incorreta é a “a”, haja vista que existe a possibilidade de 
estabilidade durante o contrato de trabalho por prazo determinado da gestante, do 
acidentado no local de trabalho e do dirigente sindical. 
O recurso foi indeferido. 
 
Questão 43 
A questão abrange a estabilidade prevista no art. 492, da Consolidação das Leis do 
Trabalho: 
“Art. 492 - O empregado que contar mais de 10 (dez) anos de serviço na mesma 
empresa não poderá ser despedido senão por motivo de falta grave ou circunstância 
de força maior, devidamente comprovadas.” 
Desta forma, a questão apresenta mais de uma alternativa correta. 
O recurso foi deferido e a questão será anulada. 
 
Questão 45 
O gabarito está errado, a resposta correta é a “B” 
O recurso foi deferido e a resposta será alterada para a alternativa correta. 
 
Questão 47 
O gabarito está errado, a resposta correta é a “D” 
O recurso foi deferido e a resposta será alterada para a alternativa correta. 
 
Questão 48 
A questão apresenta a pena de perda, pelo prazo de 06 (seis) meses, do direito de 
reclamar perante a Justiça do Trabalho, o reclamante que, por 2 (duas) vezes 
seguidas der causa ao arquivamento previsto no art. 844, da CLT. 
Vejamos: 
Se Mévio propôs a Reclamação Trabalhista e por duas vezes deu causa ao 
arquivamento, sofrerá a pena de perda, pelo prazo de 06 (seis) meses, ou seja, 
ocorreu audiência no dia 14 de dezembro de 2016 e, por ausência do Reclamante, o 
processo foi arquivado. 
Assim, de 14 de dezembro de 2016, Mévio somente poderá propor novamente a 
Reclamação Trabalhista no dia 15 de junho de 2017. 
Portanto, nesta data incorrerá na prescrição bienal, não sendo possível a propositura 
de nova reclamação. 
O recurso foi indeferido. 
 

Questão 49 
O gabarito está errado, a resposta correta é a “C” 
O recurso foi deferido e a resposta será alterada para a alternativa correta. 
 
Questão 51 
A questão apresenta os princípios que devem ser observados no processo do 
trabalho, previstos nos dispositivos a seguir. 
CLT: 
“Art. 796 - A nulidade não será pronunciada: 
a) quando for possível suprir-se a falta ou repetir-se o ato; 
b) quando arguida por quem lhe tiver dado causa. 



Art. 794 - Nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho só haverá 
nulidade quando resultar dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes. 
Art. 797 - O juiz ou Tribunal que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se 
estende. 
 Art. 798 - A nulidade do ato não prejudicará senão os posteriores que dele dependam 
ou sejam consequência.” 
Subsidiariamente, o CPC: 
Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo 
quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de 
outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. 
Portanto, o Princípio da Instrumentalidade das formas ocorre independente de forma 
determinada, não podendo ser visto como um fim em si mesmo, pois o ato que não 
tenha observado a forma prescrita em lei, mas que atingiu sua finalidade. 
O recurso foi indeferido. 
 

Questão 54 
A questão abrange o efeito regressivo do recurso que ocorre quando há possibilidade 
do próprio juiz prolator da decisão impugnada revê-la e, sendo o caso, se retratar nos 
casos previstos em lei. O efeito regressivo é a regra em alguns recursos, como por 
exemplo, nos recursos de agravo em todas as suas espécies. No recurso de apelação 
o Código de Processo Civil prevê o efeito regressivo em apenas três situações: na 
sentença de indeferimento da petição inicial, na sentença de improcedência liminar e 
no caso do artigo 485, § 7º. 
O recurso foi indeferido. 
 

Questão 55 
A questão apresenta a literal disposição do art. 894, inciso I, da CLT, que prevê a 
interposição dos Embargos Infringentes no TST. Sendo assim, o referido artigo não 
prevê a exigência de preparo. 
O recurso foi indeferido. 
 

Questão 59 
A questão apresenta a proibição de instituir impostos, neste caso, chamada de 
imunidade tributária, conforme previsão do art. 150, inciso IV, da Constituição Federal. 
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
VI - instituir impostos sobre:  
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 
b) templos de qualquer culto; 
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das 
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de 
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; 
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.” 
Portanto, somente possui imunidade tributária as instituições de educação sem fins 
lucrativos. 
O recurso foi indeferido. 
 
Questão 62 
A questão apresenta a alternativa correta “A”, conforme dispõe:” 



Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação 
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que 
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: 
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.” 
Portanto, nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação 
principal pelo contribuinte, responderão solidariamente nos atos que intervierem os 
sócios, nos casos de sociedades de pessoas. 
O recurso foi indeferido. 
 

Questão 65 
O gabarito está errado, a resposta correta é a “D” 
O recurso foi deferido e a resposta será alterada para a alternativa correta. 
 

Questão 69 
O gabarito está errado, a resposta correta é a “B” 
O recurso foi deferido e a resposta será alterada para a alternativa correta. 
 

Questão 71 
A questão apresenta a expressa previsão legal do art. 138, do Código de Processo 
Civil. 
“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade 
do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por 
decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda 
manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão 
ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) 
dias de sua intimação.” 
Portanto, a alternativa correta é a “d) É uma pessoa natural ou jurídica que tem por 
finalidade fornecer subsídios às decisões judiciais.” 
O recurso foi indeferido. 
 
Questão 74 
A questão apresenta as regras expressamente previstas pelo Novo Código de 
Processo Civil (Lei 13.105/2015), vejamos: 
“Art. 245 Não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz 
ou está impossibilitado de recebê-la. 
Art. 244 Não se fará a citação, salvo para evitar o perecimento do direito:  
III – de noivos, nos 3 (três) primeiros dias seguintes ao casamento; 
Art. 251 Incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e, onde o encontrar, citá-lo: 
I – lendo-lhe o mandado e entregando-lhe a contrafé 
Art. 247 A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto: 
III – quando o citando for pessoa de direito público;” 
Portanto, presente a literal disposição prevista pela legislação em vigor, apenas uma 
das assertivas é verdadeira, ou seja, a alternativa “e”, apresentando a regra do art. 
251, inciso I, do NCPC. 
O recurso foi indeferido. 
 
Questão 75 
A questão apresenta as regras expressamente previstas pelo Novo Código de 
Processo Civil (Lei 13.105/2015), vejamos: 



“Art. 279.  É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado 
a acompanhar o feito em que deva intervir.” 
Portanto, presente a literal disposição prevista pela legislação em vigor, apenas uma 
das assertivas é verdadeira, trazendo a regra do art.279, caput , do NCPC. 
O recurso foi indeferido. 

 
Questão 76 
O gabarito está errado, a resposta correta é a “E” 
O recurso foi deferido e a resposta será alterada para a alternativa correta. 

 
Questão 77 
A questão abrange a literal disposição prevista pelo Novo Código de Processo Civil 
(Lei 13.105/2015), vejamos: 
“Art. 515.  São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com 
os artigos previstos neste Título: 
I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de 
obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa; 
II - a decisão homologatória de autocomposição judicial; 
(...) 
VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado; 
VII - a sentença arbitral; 
(...) 
IX - a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur à carta 
rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça;” 
Portanto, presente a literal disposição prevista pela legislação em vigor, a sentença 
penal condenatória somente é título executivo judicial quando transitada em julgado. 
O recurso foi indeferido. 

 
Questão 79 
O gabarito está errado, a resposta correta é a “B” 
O recurso foi deferido e a resposta será alterada para a alternativa correta. 
 
 
Português 
Questão 81 
O verbo haver, neste caso é um verbo impessoal, “Havia ratos no porão” – quem 
havia? O que havia, o que tinha no porão eram ratos... Objeto direto- ratos, porém, 
ninguém fez a ação de “haver” ratos no porão, portanto, Oração sem sujeito – a ação 
acontece independente de ter alguém para fazê-la. 
Não existe a possibilidade de ser uma oração subordinada substantiva objetiva direta, 
pois se trata de um período simples... 
Recurso foi indeferido 
 
Questão 88 
Todas as alternativas encontram-se em desacordo;  
Alternativa a :Quem gosta, gosta de alguma coisa.../ é uma oração subordinada 
substantiva objetiva indireta, portanto, pede preposição. 
Alternativa b: quem convida, convida alguém, OD, não pede preposição. 
Alternativa c: Faz cinco anos... 
Alternativa d: beneficente 



Restando apenas a alternativa E, que era NDA. 
Recurso foi indeferido 
 
Questão 90 
O item I pode ser usado de duas formas... em vez de/ ao invés de... estando também 
de acordo com a norma culta. 
O gabarito está errado, a resposta correta é a “B” 
O recurso foi deferido e a resposta será alterada para a alternativa correta. 
 
Questão 91 
O gabarito está errado, a resposta correta é a “E” 
O recurso foi deferido e a resposta será alterada para a alternativa correta. 
 
Questão 93 
O gabarito está errado, a resposta correta é a “E” 
O recurso foi deferido e a resposta será alterada para a alternativa correta. 
 
Questão 94 
Metáfora é uma comparação sem o termo comparativo. 
Neste caso, temos uma metonímia, efeito pela causa. 
Amparada pela Mini Gramática de Domingos Paschoal CEGALLA. 
Recurso foi indeferido 
 

 

Lençóis Paulista, 08 de Agosto de 2.017 
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