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DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO 
 

51) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, 
observadas a legislação pertinente e a consolidação jurisprudencial do c. TST: 

 
I – O contrato de trabalho especial firmado entre empresa e menor de 14 (quatorze) anos, 

com duração prevista de 12 (doze) meses, sob a modalidade de aprendiz, sem a regular 
inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em 
formação técnico profissional metódica, em razão do limite de idade estabelecido pelo inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição, é nulo de pleno direito, não gerando quaisquer efeitos; 

 
II – A contratação de servidor público, após a Constituição de 1988, sem aprovação prévia em 

concurso público, ofende o disposto no art. 37, §2°, implicando em imediata cessação da 
prestação laboral, gerando efeitos trabalhistas durante sua vigência, negando-se, entretanto, o 
direito a verbas rescisórias próprias à dispensa sem justa causa; 

 
III – Ao bancário que exerce cargo de confiança previsto no art. 224, §2°, da CLT, no período 

que se verificar pagamento a menor da gratificação de 1/3, é devido o pagamento como horas 
extras das 7ª e 8ª horas, conforme sumulado pelo c. TST; 

 
IV – Por ser expressamente vedado o vínculo de emprego entre policial militar e empresa 

privada, sendo ilícita, portanto, a relação empregatícia, não há que se falar em seu 
reconhecimento, ainda que preenchidos os requisitos do artigo 2º e 3º da CLT. 

 
V – Segundo o Direito do Trabalho pátrio, é eivado de nulidade, com amparo nos artigos 9º e 

444 da CLT, todo ato de renúncia promovido individualmente pelo trabalhador, por ofensivo ao 
princípio da indisponibilidade. 

 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
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52) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, 
observadas a legislação pertinente e a consolidação jurisprudencial do c. TST: 

 
I – Conforme orientação jurisprudencial do TST, o retorno de servidor público (administração 

direta, autárquica e fundacional) à jornada inicialmente contratada se insere nas vedações do art. 
468 da CLT. 

 
II – A época da concessão de férias será a que melhor consulte aos interesses do 

empregador. 
 
III - Enquadra-se na hipótese do parágrafo único do art. 468, a determinação pelo 

empregador, independentemente de justa motivação, de reversão do empregado ao seu cargo 
efetivo, deixando o exercício de função de confiança, com consequente retirada da 
correspondente gratificação de função, ainda que exercida por mais de dez anos. Não se admite, 
no entanto, que mantida a função, o valor da gratificação seja reduzido, conforme sumulado pelo 
c. TST. 

 
IV – Ao empregador é vedado transferir o empregado, sem sua anuência, para localidade 

diversa da que resultar seu contrato de trabalho, salvo na ocorrência de extinção do 
estabelecimento em que trabalhar o obreiro, hipótese em que ficará obrigado a um pagamento 
suplementar, em valor não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do salário percebido pelo 
empregado na localidade anterior. 

 
V – Cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do 

trabalho, através de ordens de serviço, quanto às precauções a serem tomadas, arcando com 
seguro contra acidentes de trabalho, sem exclusão de indenização a que se obriga, caso incorra 
em dolo ou culpa. 

 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
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53) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, 
observadas a legislação pertinente e a consolidação jurisprudencial do c. TST: 

 
I – Em nenhuma hipótese o menor poderá trabalhar em locais ou serviços perigosos ou 

insalubres, conforme quadro expedido pelo Ministério do Trabalho e emprego. 
 
II – O Juiz de Menores poderá, desde que se certifique ser a ocupação do menor 

indispensável à própria subsistência ou à de seus pais, avós ou irmãos, e em local que não 
prejudique sua formação moral, permitir trabalho consistente na venda de bebidas alcoólicas, a 
varejo, conforme previsto no caput do art. 406 da CLT. 

 
III – Admite-se a prorrogação do trabalho do menor até mais 2 (duas) horas, 

independentemente de acréscimo salarial, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, 
desde que o excesso de horas de um dia seja compensado com a diminuição em outro, 
respeitado o limite máximo de 44 (quarenta e quatro) semanais. 

 
IV – Trabalhando o menor como empregado em mais de um estabelecimento, as horas de 

serviços prestadas não se comunicam ou totalizam, aplicando-se as disposições legais relativas à 
duração do trabalho em geral. 

 
V – Não se admite que, em qualquer situação, o trabalho do menor seja prestado em teatros 

de revista, cinemas, boates, cabarés, dancings e estabelecimentos análogos. 
 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
 



4 

54) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, 
observada a consolidação jurisprudencial do c. TST: 

 
I – Conforme sumulado pelo c. TST, a validade de acordo ou convenção coletiva de trabalho 

de compensação de jornada de trabalho em atividade insalubre prescinde da prévia autorização 
da autoridade competente em matéria de higiene do trabalho. 

 
II - A jornada de trabalho do empregado de banco gerente de agência é regida pelo art. 224, § 

2º da CLT. No que diz respeito ao gerente-geral da agência, salvo prova em contrário, pelo 
exercício de encargo de gestão, aplicar-se-á o art. 62 da CLT, nos termos consolidados em 
súmula do c. TST. 

 
III – O fato de o empregador não cobrar pelo transporte fornecido para local de difícil acesso 

ou não servido por transporte regular, afasta o direito à percepção das horas in itinere, na esteira 
de súmula do c. TST. 

 
IV – A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de 

jornada. Neste caso, as horas que ultrapassarem a duração semanal normal deverão ser pagas 
como horas extraordinárias, nos termos sumulados pelo c. TST. 

 
V – A insuficiência de transporte público, como assentado pelo c. TST, não enseja o 

pagamento de horas in itinere. 
 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
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55) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, 
observadas a legislação pertinente e a consolidação jurisprudencial do c. TST: 

 
I – O caixa bancário executivo, ao perceber gratificação igual ou superior a um terço, é 

considerado como exercente de cargo de confiança, não fazendo jus a receber como 
extraordinárias as horas prestadas após a 6ª diária, até o limite de 8 (oito), conforme sumulado 
pelo c.TST. 

 
II – Os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, aos quais se 

equiparam os diretores e chefes de departamento, não estão sujeitos a limite máximo de jornada 
de trabalho, desde que percebam, como salário do cargo de confiança, valor não inferior ao 
salário do cargo efetivo acrescido de, pelo menos, 40% (quarenta por cento). 

 
III – A carga horária semanal do bancário, que não se enquadre na exceção do §2º do art. 

224 da CLT, é de 30 (trinta) horas, sendo o quociente de divisão mensal de 180. 
 
IV – A carga horária semanal do jornalista profissional, por força do 303 da CLT, é da ordem 

de 30 (trinta) horas, sendo o quociente de divisão mensal de 150. 
 
V – Em um mesmo estabelecimento de ensino, o professor não poderá dar, por dia, mais de 

quatro aulas consecutivas, nem mais de seis intercaladas, sendo ainda vedado-lhe a regência de 
aulas e trabalho em exames ao domingos. 

 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
 
 
 
56) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, 

observadas a legislação pertinente e a consolidação jurisprudencial do c. TST: 
 
I – A Lei 605, de 5 de janeiro de 1949, que dispõe sobre o repouso semanal remunerado, não 

se aplica aos funcionários públicos da União, dos Estados e dos Municípios, aos servidores de 
autarquias paraestatais, desde que sujeitos a regime próprio de proteção ao trabalho que lhes 
assegure situação análoga à dos funcionários públicos. 

 
II – A remuneração do repouso semanal remunerado corresponderá, aos que trabalham por 

tarefa ou peça, o equivalente ao salário correspondente às tarefas ou peças feitas durante a 
semana, no horário normal de trabalho, dividido pelos dias de serviço efetivamente prestados ao 
empregador. 

 
III – Em caso de férias coletivas, o empregado contratado há menos de 12 (doze) meses as 

gozará como os demais colegas abrangidos, iniciando-se, então, novo período aquisitivo. 
 
IV – A concessão de férias ao empregado estudante deverá coincidir com o período de férias 

escolares. 
 
V – Entre duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de onze horas consecutivas 

para descanso, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário. 
 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
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57) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, 
observadas a legislação pertinente e a consolidação jurisprudencial do c. TST: 

 
I – As gorjetas, sejam cobradas pelo empregador na nota fiscal ou oferecidas 

espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, como sumulado pelo c. 
TST, em sintonia com o caput do art. 457 da CLT. 

 
II – O adicional por tempo de serviço integra o cálculo da gratificação prevista no art. 224, § 2º 

da CLT, na forma consolidada em súmula do c. TST. 
 
III – A parcela paga aos bancários sob a denominação “quebra de caixa” possui natureza 

salarial, integrando o salário do prestador de serviços, para todos os efeitos legais, de acordo 
com entendimento sumulado do c. TST. 

 
IV – O adicional noturno deve compor a base de cálculo do adicional de periculosidade, já 

que neste período o trabalhador permanece sob as condições de risco, em respeito à orientação 
jurisprudencial do c. TST. 

 
V – Ocorrendo a extinção do contrato de trabalho antes de 20 de dezembro, poderá o 

empregador compensar eventual adiantamento da gratificação natalina realizado no respectivo 
ano, limitada a compensação ao valor devido ao mesmo título. 

 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
 
 
 
58) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, 

observada consolidação jurisprudencial do c. TST: 
 
I – Em face das peculiaridades do trabalho intelectual, não é possível obter-se equiparação 

salarial em razão da impossibilidade de se mensurar a produtividade e a perfeição técnica da 
capacidade intelectual, como sumulado entendimento do E. TST. 

 
II – A cessão de empregado não exclui a equiparação salarial, embora exercida a função em 

órgão estranho à cedente, se esta responde pelos salários do paradigma e do autor, de acordo 
com entendimento consolidado do c. TST.  

 
III – O simples desvio funcional do empregado não gera direito a novo enquadramento, mas 

apenas às diferenças salariais respectivas, independentemente da data de início do desvio de 
função, sendo este entendimento cristalizado em orientação jurisprudencial do TST. 

 
IV – Presentes os pressupostos do art. 461 da CLT, é irrelevante a circunstância de que o desnível 

salarial tenha origem em decisão judicial que beneficiou o paradigma, exceto se decorrente de tese 
jurídica superada pela jurisprudência da Corte Superior ou se oriunda de vantagem pessoal. 

 
V – o conceito de “mesma localidade” de que trata o art. 461 da CLT refere-se ao mesmo 

município, ou a municípios distintos que, comprovadamente, pertençam à mesma região 
metropolitana, conforme entendimento consolidado pela Superior Corte Trabalhista. 

 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
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59) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, 
observadas a legislação pertinente e a consolidação jurisprudencial do c. TST: 

 
I – Nos termos da CLT, a prescrição do direito de reclamar a concessão de férias é contada 

do término do prazo aquisitivo, ou, se for o caso, da cessação do contrato de trabalho. 
 
II – Ao emitir parecer na remessa de ofício, na qualidade de custos legis, o Ministério Público 

tem legitimidade para arguir a prescrição a favor de entidade de direito público, em matéria de 
direito patrimonial, por força de entendimento firmado em orientação jurisprudencial do c. TST. 

 
III – O termo inicial do prazo prescricional para o empregado pleitear em juízo diferenças da 

indenização de 40% do FGTS, decorrentes dos expurgos inflacionários, deu-se com a vigência 
da Lei Complementar nº 110, em 30.06.01, salvo comprovado trânsito em julgado de decisão 
proferida em ação proposta anteriormente no foro competente, que reconheça o direito à 
atualização do saldo da conta vinculado, sendo, ainda, interrompida caso ajuizado protesto 
judicial no biênio posterior à Lei Complementar mencionada. 

 
IV – Tratando-se de pedido de complementação de aposentadoria oriunda de norma 

regulamentar e jamais paga ao ex-empregado, a prescrição aplicável é a total, começando a fluir 
o biênio a partir da aposentadoria. 

 
V – Nos termos sumulados pelo c. TST, é total a prescrição aplicável ao pedido de diferença 

de gratificação semestral que teve seu valor congelado. 
 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
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60) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, 
observadas a legislação pertinente e a consolidação jurisprudencial do c. TST: 

 
I – Aos servidores regidos pela CLT que trabalham em fundação de direito privado instituída 

por lei e que receba dotação ou subvenção do Poder Público para realização de atividades de 
interesse do Estado, ostentando natureza de fundação pública, é assegurada estabilidade 
excepcional prevista no art. 19 do ADCT. 

 
II – Rescindido por acordo seu contrato de trabalho, o empregado detentor de estabilidade 

decenal e optante tem direito ao mínimo de 60% (sessenta por cento) do total da indenização em 
dobro, calculada sobre o maior salário percebido no emprego. Se houver recebido menos do que 
este total, qualquer que tenha sido a forma de transação, assegura-se-lhe a complementação até 
aquele limite, nos termos do consolidado entendimento do c. TST. 

 
III – A todos os ocupantes de cargo de direção das Comissões Internas de Prevenção de 

Acidentes (CIPA´s) é assegurada a vedação da dispensa arbitrária ou sem justa causa desde o 
registro de sua candidatura até um ano após o final do mandato. 

 
IV – É vedada a dispensa de todos membros das Comissões de Conciliação Prévia, titulares 

e suplentes, até um ano após o final do mandato, salvo se cometerem falta grave, nos termos da 
lei. 

 
V – Está consolidado pela jurisprudência do c. TST que o empregado público da 

administração direta, autárquica, fundacional, de empresa pública, admitido mediante aprovação 
em concurso público, é beneficiário da estabilidade prevista no art. 41 da Constituição da 
República de 1988. 

 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
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61) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, observadas 
a legislação pertinente, o direito aplicável e a consolidação jurisprudencial do c. TST: 

 
I – Integrante de categoria profissional cuja data-base é 1º de junho, tendo sido comunicado 

de sua dispensa em 4 de maio, com aviso prévio indenizado, tem direito o empregado à 
indenização adicional estabelecida pelo art. 9º da Lei 7238/84. 

 
II – Na ruptura contratual antecipada em contrato de experiência é devido o aviso prévio, na 

forma do art. 481 da CLT.  
 
III – Nos termos sumulados pelo e. TST, sintonizado com o texto consolidado, o empregado 

que se demite, tendo menos de um ano de serviço prestado ao empregador, não tem direito à 
percepção de férias proporcionais. 

 
IV - Na modalidade de ruptura contratual por culpa recíproca, o c. TST firmou súmula 

afirmando que em tal hipótese, o empregado não terá direito ao aviso prévio, às férias 
proporcionais e à gratificação natalina do ano respectivo. 

 
V – Encerrado o contrato de trabalho em razão de força maior que extingue a empresa 

empregadora, impõe-se ao empregado a percepção de multa sobre o saldo do FGTS pela metade 
(20%), sendo que as demais verbas rescisórias são pagas integralmente, inclusive aviso prévio. 

 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
 
 
 
62) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, 

observadas a legislação pertinente e a consolidação jurisprudencial do c. TST: 
 
I – Nas edificações, a CLT impõe que os locais de trabalho deverão ter, no mínimo, três 

metros de pé-direito, correspondente à altura entre o piso e o teto, salvo se atendidas as 
condições de iluminação e conforto térmico para desempenho do trabalho. 

 
II – Por se tratar de norma de proteção à saúde e higidez do trabalhador, não se admite 

acordo entre empregador e seus empregados prevendo pagamento proporcional ao tempo de 
exposição a agentes periculosos. 

 
III – Ao empregador é vedado empregar a mulher em serviço que demande o emprego de 

força muscular superior a vinte quilos, para o trabalho contínuo, ou vinte e cinco quilos para o 
trabalho ocasional, salvo se a remoção do material for realizada por impulsão ou tração de 
vagonetes sobre trilhos, de carros de mão ou quaisquer aparelhos mecânicos. 

 
IV – O período de licença maternidade à empregada que adota ou obtém guarda judicial para 

fins de adoção de criança de dois anos de idade será de noventa dias. 
 
V – À empregada é assegurado intervalo mínimo de onze horas consecutivas entre duas 

jornadas de trabalho, destinado a repouso, sendo obrigatória, ainda, na hipótese de prorrogação 
do horário normal, a concessão de descanso de quinze minutos antes do início de período 
extraordinário de trabalho. 

 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros
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63) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, observadas 
a legislação pertinente e a consolidação jurisprudencial do c. TST: 

 
I – Ao estagiário é assegurado, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 

(um) ano, o direito a um período de férias de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente 
durante recesso escolar, cuja remuneração será acrescida do terço constitucional. 

 
II – Deverá o educando inscrever-se e contribuir como segurado obrigatório do Regime Geral 

de Previdência Social. 
 
III – Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez por 

cento) das vagas oferecidas pela parte concedente do estágio. 
 
IV – A manutenção de estagiários em desconformidade com a legislação pertinente 

caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os 
fins da legislação trabalhista e previdenciária, sendo que a instituição pública ou privada que 
reincidir na irregularidade da contratação de estagiários ficará impedida de recebê-los por dois 
anos, contados da data da decisão definitiva do processo administrativo correspondente. 

 
V – Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, nos 

períodos de avaliação, a carga  horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, segundo 
estipulado no termo de compromisso, para garantir o bom desempenho do estudante. 

 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
 
 
 
 
64) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, 

observada a consolidação jurisprudencial do c. TST: 
 
I – Nula é a punição do empregado se não precedida de inquérito ou sindicância internos a 

que se obrigou a empresa por norma regulamentar. 
 
II – Estabelecida jornada superior a seis horas e limitada a oito horas por meio de regular 

negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos de revezamento não têm direito ao 
pagamento como extras da 7ª e 8ª horas. 

 
III – Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de 

alteração do pactuado, a prescrição é sempre parcial, nos termos da Súmula 294 do c. TST. 
 
IV – A redução da carga horária do professor, em virtude da diminuição do número de alunos, 

não constitui alteração contratual, uma vez que não implica na redução do valor da hora-aula, 
conforme entendimento cristalizado pelo c. TST.  

 
V – Empregado transferido, por ato unilateral do empregador, para local mais distante de sua 

residência, tem direito ao suplemento salarial correspondente ao acréscimo das despesas de 
transporte. 

 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 



11 

65) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, 
observadas a legislação pertinente e a consolidação jurisprudencial do c. TST: 

 
I – Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato de 

trabalho, pertencendo, portanto, exclusivamente ao empregador, a invenção ou o modelo de 
utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo 
de emprego, se, na vigência do contrato de trabalho, tiver prestado serviços no Brasil, tendo 
como objeto a pesquisa ou atividade inventiva, ou que esta seja resultado da natureza dos 
serviços para o qual fora contratado. 

 
II – Constitui faculdade do empregador, quando titular da patente, a concessão ao 

empregado, autor do invento ou de aperfeiçoamento, de participação nas vantagens econômicas 
decorrentes da exploração da patente. 

 
III – A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, 

quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, 
instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em 
contrário. 

 
IV – Nos casos da propriedade comum de invenção ou modelo de utilidade, a exploração do 

objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de um 
ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do 
empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões 
legítimas. 

 
V – Havendo por parte do empregador a concessão de participação do empregado inventor 

nos benefícios oriundos da exploração econômica da patente da invenção ou aperfeiçoamento 
por ele realizados, tal participação não se incorpora, a qualquer título que seja, ao salário do 
empregado, ainda que habitualmente concedida. 

 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
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DIREITO COLETIVO DO TRABALHO 
 
66) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, 

observadas a legislação pertinente e a consolidação jurisprudencial do c. TST: 
 
I – O exercício da greve para exigência de cumprimento de condição estabelecida em norma 

coletiva constante de acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho ou sentença 
normativa está condicionado ao exaurimento das vias judiciais pertinentes. 

 
II – Os estatutos das entidades sindicais profissionais e econômicas deverão prever as 

formalidades de convocação e o quorum para a deliberação, tanto para a deflagração quanto 
para a cessação da greve. 

 
III – Na falta de entidade sindical, a assembléia geral dos trabalhadores interessados 

constituirá comissão de negociação, que representará seus interesses nas negociações coletivas 
diretamente com o empregador ou perante a Justiça do Trabalho. 

 
IV – O primeiro tratamento constitucional expresso do instituto da greve no Brasil foi na 

Constituição de 1937, que o tratava como recurso antissocial, nocivo ao trabalho e ao capital e 
incompatível  com os superiores interesses da produção nacional. 

 
V – Durante a greve, o sindicato, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente 

com a empresa, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os 
serviços cuja paralisação resulte em prejuízo irreparável ao empregador pelo não atendimento de 
compromissos comprovadamente firmados antes da comunicação prévia de deflagração do 
movimento paredista. 

 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
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67) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, 
observadas a legislação pertinente e a consolidação jurisprudencial do c. TST: 

 
I – De acordo com Lei 7783/89, que regulamenta o exercício do direito de greve, são 

considerados serviços ou atividades essenciais dentre outros: tratamento e abastecimento de 
água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; assistência médica 
hospitalar; transporte coletivo, captação e tratamento de esgoto e lixo; serviços educacionais; 
controle de tráfego aéreo; produção de medicamentos e alimentos. 

 
II – Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse 

público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do 
Trabalho decidir o conflito; 

 
III – Na greve em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais obrigadas a 

comunicar a decisão aos empregadores, à entidade patronal correspondente, ao Ministério 
Público do Trabalho e aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da 
paralisação. 

 
IV – Não se legitima o Sindicato profissional a requerer judicialmente a qualificação de 

movimento paredista que ele próprio fomentou. 
 
 V – A Justiça do Trabalho, por iniciativa de qualquer das partes ou do Ministério Público do 

Trabalho, decidirá sobre a procedência, total ou parcial, ou a improcedência das reivindicações, 
cumprindo ao Tribunal publicar, de imediato, o competente acórdão. Decidida a questão pelo 
Poder Judiciário, constituirá abuso do direito de greve a manutenção da paralisação. 

 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
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68) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, 
observadas a legislação pertinente e a consolidação jurisprudencial do c. TST: 

 
I – As federações são entidades sindicais de 2º grau, sendo que, para sua criação é 

necessário um mínimo de sete sindicatos, cuja administração será exercida pelos seguintes 
órgãos: diretoria, conselho de representantes e conselho fiscal. 

 
II – As confederações organizar-se-ão com o mínimo de três federações, tendo como órgãos 

de administração a diretoria, conselho de representantes e conselho fiscal. Sua criação não é 
obrigatória, competindo aos interessados deliberar sobre tanto. 

 
III – Mesmo após a Constituição de 1988, a comprovação da legitimidade ad processum  da 

entidade sindical se faz por seu registro no órgão competente do Ministério do Trabalho e 
Emprego. 

 
IV – Constituída a associação profissional que pretenda investir-se em sindicato, esta deverá, 

ao apresentar seus atos constitutivos para registro no órgão competente do Ministério do 
Trabalho e Emprego, fazer constar em seu estatuto, dentre outras definições, que a entidade 
sindical requerente agirá como órgão de colaboração com os poderes públicos e as demais 
associações no sentido da solidariedade social e da subordinação dos interesses econômicos ou 
profissionais ao interesse nacional. 

 
V – Havendo conflito entre entidade sindical já existente em relação à nova entidade sindical 

que se pretende constituir, caberá à Justiça do Trabalho dirimir o litígio. 
 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
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69) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, 
observadas a legislação pertinente e a consolidação jurisprudencial do c. TST: 

 
I – A central sindical representativa dos trabalhadores, constituída em âmbito nacional, terá 

como atribuições e prerrogativas a coordenação da representação dos trabalhadores por meio 
das organizações sindicais a ela filiadas; participação de negociações em fóruns, colegiados de 
órgãos públicos e demais espaços de diálogo social que possuam composição tripartite nos quais 
estejam em discussão assuntos de interesse geral dos trabalhadores e firmar contratos coletivos 
de trabalho de abrangência nacional intercategoriais. 

 
II – As centrais sindicais deverão prestar contas ao Tribunal de Contas da União sobre a 

aplicação dos recursos provenientes das contribuições de interesse das categorias profissionais 
ou econômicas e de outros recursos públicos que porventura venham a receber.  

 
III – Para o exercício de suas atribuições e prerrogativas, a central sindical deverá cumprir os 

seguintes requisitos: I – filiação de, no mínimo, 100 (cem) sindicatos distribuídos nas 5 (cinco) 
regiões do País; II – filiação em pelo menos 3 (três) regiões do País de, no mínimo, 20 (vinte) 
sindicatos em cada uma; III – filiação de sindicatos em, no mínimo, 5 (cinco) setores de atividade 
econômica e filiação de sindicatos que representem, no mínimo, 7% (sete por cento) do total de 
empregados sindicalizados em âmbito nacional. 

 
IV – Em sintonia com as inovações advindas com a Emenda Constitucional 18/1998, ao 

militar é assegurada a sindicalização, sendo-lhe, porém, vedado o exercício da greve. 
 
V – A partir da vigência da Lei 11648/08, que dispõe sobre o reconhecimento formal das 

centrais sindicais, do rateio da importância da arrecadação da contribuição sindical dos 
trabalhadores, caberá à central sindical, à qual for vinculada a entidade profissional 
representativa do empregado, o percentual de 20 % (vinte por cento) anteriormente destinado à 
Conta Especial de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho e Emprego. 

 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
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70) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, 
observadas a legislação pertinente e a consolidação jurisprudencial do c. TST: 

 
I – É obrigatória a participação dos sindicatos representativos das partes interessadas na 

negociação coletiva de trabalho. 
 
II – As categorias econômicas ou profissionais inorganizadas em sindicatos poderão, para 

efeitos de negociação coletiva, constituir comissões de negociação para representá-las, podendo 
tais comissões, firmar instrumentos normativos de trabalho, aplicáveis às respectivas bases. 

 
III – Os sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as empresas, 

inclusive as que não tenham representação sindical, quando provocados, não poderão recusar-se 
à negociação coletiva. 

 
IV – Para que as entidades sindicais celebrem acordos e convenções coletivas de trabalho, 

não é imprescindível a autorização dos respectivos representados e interessados. 
 
V – As convenções e acordos coletivos de trabalho entrarão em vigor três dias após seu 

depósito perante o órgão competente do Ministério do Trabalho. 
 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
 
 
 
 
71) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, 

observadas a legislação pertinente e a consolidação jurisprudencial do c. TST: 
 
I – Corolário da alteração promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 que, dando nova 

redação ao §2º do art. 114 da Carta Magna, incluiu a expressão “de comum acordo” para 
ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica, a sentença normativa proferida por 
Tribunal do Trabalho possui natureza jurídica de norma autônoma, pois decorrente de mediata 
manifestação volitiva dos atores envolvidos na controvérsia. 

 
II – A conjugação dos artigos 7º, parágrafo único e 114, §2º da Constituição da República, 

assegura aos sindicatos profissionais representativos dos empregados domésticos instaurar 
dissídio coletivo de natureza econômica em face da respectiva representação econômica, desde 
que obtido o comum acordo. 

 
III – O dissídio coletivo de natureza jurídica não se presta à interpretação de normas de 

caráter genérico. 
 
IV – É aplicável multa prevista em instrumento normativo (sentença normativa, convenção ou 

acordo coletivo) em caso de descumprimento de obrigação prevista em lei, mesmo que a norma 
coletiva seja mera repetição de texto legal, não ofendendo, portanto, o princípio da reserva legal. 

 
V – Não poderá ser exercido o Poder Normativo da Justiça do Trabalho se, anteriormente à 

sua provocação, não tiverem as partes envolvidas no conflito realizado reunião de conciliação 
perante a Superintendência Regional do Trabalho ou suas Gerências Regionais. 

 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros
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72) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, observadas 
a legislação pertinente e a consolidação jurisprudencial do c. TST: 

 
I – Aplicam-se ao empregado de entidade sindical os preceitos das leis de proteção do 

trabalho e de previdência social, inclusive o direito de associação em sindicato. 
 
II – Os ajustamentos de salários fixados em decisões da Justiça do Trabalho, aprovados em 

julgamentos de dissídios coletivos ou em acordos homologados, serão aplicados 
automaticamente nas mesmas condições estabelecidas para os integrantes das categorias 
profissionais litigantes ou interessadas, aos empregados das próprias entidades suscitantes ou 
suscitadas, observadas as peculiaridades que lhe sejam inerentes. 

 
III – Constituem fontes de custeio das entidades sindicais profissionais as contribuições 

sindicais, as contribuições associativas e aquelas destinadas ao custeio do sistema confederativo 
da representação sindical respectiva. 

 
IV – Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, 

inclusive em questões judiciais ou administrativas.  
 
V – Constitui prerrogativa da entidade sindical profissional representar seus associados 

titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho 
que não comparecerem, pessoalmente ou por procurador, à assembleia geral de credores 
prevista na legislação que regulamenta a recuperação judicial, a extrajudicial, falência do 
empresário e da sociedade empresária, desde que apresente ao administrador judicial, até dez 
dias antes da assembléia, a relação dos associados que pretende representar. 

 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
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73) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, 
observadas a legislação pertinente e a consolidação jurisprudencial do c. TST: 

 
I – Considera-se de licença não remunerada, salvo assentimento da empresa ou cláusula 

contratual, o tempo em que o empregado se ausentar do trabalho no desempenho do múnus 
sindical. 

 
II – Incorre em multa a empresa que, por qualquer modo, procure impedir que o empregado 

se associe a sindicato, organize associação profissional ou sindical ou exerça os direitos 
inerentes à condição de sindicalizado, sem prejuízo da reparação ao lesado. 

 
III – Não é ofensiva à liberdade de sindicalização a concessão por parte do empregador de 

horário e local na sede do estabelecimento para que o sindicato profissional promova campanha 
de sindicalização de seus empregados. 

 
IV – Aos dirigentes ou representantes sindicais que, no período compreendido entre 5 de 

outubro de 1988 e 4 de março de 1993, sofreram punições em virtude de motivação política, de 
participação em movimento reivindicatório ou outra modalidade de exercício do mandato ou 
representação sindical, foi concedida anistia, com determinação de pagamento dos salários do 
período da suspensão disciplinar, ou, caso dispensados, sua reintegração ao quadro de 
empregados da empregadora, com preservação de todos os direitos. 

 
V – O princípio da Unicidade Sindical estabelecido pela Constituição da República tem 

aplicação exclusiva a associações sindicais profissionais, posto que as pessoas jurídicas 
empresárias não estão obrigadas à sindicalização ou ao cumprimento de instrumentos 
normativos firmados por sindicato econômico ao qual livremente não se filiou. 

 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
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DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 
 
74) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, 

observadas a legislação pertinente e a consolidação jurisprudencial do c. TST: 
 
I – A autorização para que o sindicato profissional atue como substituto processual dos 

integrantes da categoria que representa é obtida em assembléia geral especialmente convocada 
para este fim, observados os ditames do estatuto da entidade sindical, sendo tal procedimento 
indispensável para conferir-lhe legitimidade ativa ad causam. 

 
II – Publicado o acórdão de sentença normativa, após interposição de recurso ordinário 

fundado apenas na certidão de julgamento, se for o caso, reabrir-se-á o prazo para aditamento do 
recurso interposto. 

 
III – É prescindível a publicação do acórdão da sentença normativa proferida em dissídio 

coletivo para propositura de ação de cumprimento, desde que observado o prazo de vinte dias 
entre o julgamento e o ajuizamento da demanda. 

 
IV - O provimento de recurso interposto em face de sentença normativa não importará na 

restituição dos salários ou vantagens pagos em execução do julgado. 
 
V – Nos dissídios coletivos, as partes vencidas responderão solidariamente pelo pagamento 

das custas processuais, calculadas sobre o  valor arbitrado na decisão, ou pelo presidente do 
Tribunal. 

 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
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75) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, 
observadas a legislação pertinente e a consolidação jurisprudencial do c. TST: 

 
I - O prazo de prescrição com relação à ação de cumprimento de decisão normativa flui 

apenas a partir da data de seu trânsito em julgado. 
 
II – Os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os 

termos de conciliação firmados perante as Comissões de Conciliação Prévia serão executados 
perante a Justiça do Trabalho. 

 
III – No procedimento sumaríssimo, as testemunhas, até o máximo de duas para cada parte, 

comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação, sendo 
certo que só será deferida a intimação de testemunha que comprovadamente convidada, deixar 
de comparecer. 

 
IV – Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, 

contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS ou outros 
fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. 

 
V – Em dissídio individual, está sujeita ao duplo grau de jurisdição, mesmo na vigência da 

Constituição da República de 1988, decisão contrária à Fazenda Pública, salvo: a) quando a 
condenação não ultrapassar o valor correspondente a sessenta salários mínimos; b) quando a 
decisão estiver em consonância com decisão plenária do Supremo Tribunal Federal ou com 
súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho. 

 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
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76) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, 
observada a consolidação jurisprudencial do c. TST: 

 
I – Posto exigir prova preconstituída, verificando o relator da ação rescisória que a parte 

interessada não juntou à inicial o documento probatório, extinguirá de plano o processo, 
indeferindo a inicial. 

 
II – Salvo se houver dúvida razoável, a interposição de recurso intempestivo ou a interposição de 

recurso incabível não protrai o termo inicial do prazo decadencial para propositura de ação rescisória. 
 
III – A decisão que conclui estar preclusa a oportunidade de impugnação da sentença de 

liquidação, por ensejar tão somente a formação da coisa julgada formal, não é suscetível de 
rescindibilidade. 

 
IV – Para fixação da competência territorial em sede de ação civil pública, cumpre tomar em 

conta a extensão do dano causado ou a ser reparado, pautando-se pela incidência analógica do 
art. 93 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, se a extensão do dano a ser reparado 
limitar-se o âmbito regional, a competência é de uma das Varas do Trabalho da Capital do 
Estado; se for de âmbito suprarregional ou nacional, o foro é o do Distrito Federal. 

 
V – A procuração outorgada com poderes específicos para ajuizamento de ação trabalhista 

não autoriza a propositura de ação rescisória, bem como não se admite sua regularização 
quando verificado o defeito de representação processual na fase recursal. 

 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
 
 
 
 
77) Analise as proposições abaixo e, considerando as disposições contidas na 

Consolidação das Leis do Trabalho e no Código de Processo Civil, bem como o 
entendimento jurisprudencial sumulado, assinale a alternativa correta: 

 
I - Segundo a teoria da inatividade, aperfeiçoada por Chiovenda, a atitude do réu, ao se fazer 

revel, é, a rigor, um comportamento lícito, que não prejudica o processo; pelo contrário, abrevia-o.  
 
II - Mesmo que os pedidos não sejam idênticos, a ação trabalhista, ainda que arquivada, 

interrompe a prescrição.   
 
III - Caso o réu não alegue a compensação na defesa, não poderá fazê-lo em grau de recurso 

ordinário, uma vez que estará preclusa a matéria.   
 
IV - A incompetência relativa, a incompetência absoluta, a suspeição e o impedimento são 

espécies de exceções aplicáveis ao Direito Processual do Trabalho. 
 
V - A apresentação de razões finais é ônus da parte, razão pela qual a sua ausência invalida 

o processo.  
 
 
a) São verdadeiras as proposições I, II, III e IV. 
b) São verdadeiras as proposições I, II, IV e V. 
c) São verdadeiras as proposições I e III. 
d) Apenas a proposição IV é falsa e as demais são verdadeiras. 
e) Apenas a proposição V é falsa e as demais são verdadeiras. 
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78) Analise as proposições abaixo e, considerando as disposições contidas na 

Consolidação das Leis do Trabalho e no Código de Processo Civil, bem como no 
entendimento jurisprudencial sumulado, assinale a alternativa correta: 

 
I - O sistema recursal trabalhista é informado pelos seguintes princípios, dentre outros: 

unirrecorribilidade, fungibilidade, irrecorribilidade das decisões interlocutórias, sucumbência e 
proibição da reformatio in pejus.  

 
II - O princípio da dialeticidade, segundo Nelson Nery Júnior, é o que informa que o recurso 

deve ser dialético, ou seja, discursivo, devendo o recorrente declinar o porquê do pedido de 
reexame da decisão. 

 
III - O recurso interposto de decisão normativa da Justiça do Trabalho terá efeito suspensivo, 

na medida e extensão conferidas em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. 
 
IV - Os recursos trabalhistas serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente 

devolutivo, salvo as exceções previstas em lei, permitida a execução provisória até a penhora.   
 
V - O efeito devolutivo em profundidade do recurso ordinário, que se extrai do §1° do artigo 

515 do CPC, transfere automaticamente ao Tribunal a apreciação de fundamento da defesa não 
examinado pela sentença, ainda que não renovado em contra-razões. Não se aplica, todavia, ao 
caso de pedido não apreciado na sentença. 

 
 
a) São verdadeiras as proposições I, II, III, IV e V. 
b) São falsas as proposições I, II, IV e V. 
c) São falsas as proposições II e V. 
d) Apenas a proposição IV é falsa e as demais são verdadeiras. 
e) Apenas a proposição II é falsa e as demais são verdadeiras. 
 



23 

  
79) Analise as proposições abaixo e, considerando as disposições contidas na 

Consolidação das Leis do Trabalho e no Código de Processo Civil, bem como no 
entendimento jurisprudencial sumulado, assinale a alternativa correta: 

 
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 do Trabalho, 
quando derem ao mesmo dispositivo de regulamento empresarial de observância obrigatória, em 
área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida, 
interpretação diversa da que lhe houver dado outro Tribunal Regional, no seu Pleno ou Turma, ou 
a Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou a Súmula de 
Jurisprudência Uniforme do TST.   

 
II - Desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal, cabe à parte interessada 

opor embargos declaratórios objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de preclusão. 
 
III - Tratando-se de decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou por suas 

Turmas em processo de embargos de terceiro, aviados em execução de sentença, cabe recurso 
de revista na hipótese de violação à Súmula de Jurisprudência Uniforme do Tribunal Superior do 
Trabalho.  

 
IV - Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo somente é admitido recurso de revista 

por violação direta da Constituição da República.   
 
V - Segundo o entendimento jurisprudencial sumulado, é incabível recurso de embargos e 

recurso de revista contra decisões superadas por atual, notória e iterativa jurisprudência do 
Tribunal Superior do Trabalho.     

 
a) São falsas as proposições I, II, III e IV. 
b) São falsas as proposições III e IV. 
c) São falsas as proposições I, III, IV e V. 
d) Apenas a proposição IV é falsa e as demais são verdadeiras. 
e) Apenas a proposição V é falsa e as demais são verdadeiras. 
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 

80) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, que 
tratam do procedimento para o julgamento de recursos repetitivos no âmbito do Superior 
Tribunal de Justiça, conforme a Lei nº 11672, de 8 de maio de 2008: 

 
I – Constitui faculdade do Relator a solicitação de informações a tribunais federais ou estaduais 

a respeito da controvérsia veiculada no recurso especial repetitivo, no prazo de quinze dias. 
 
II – O julgamento do recurso repetitivo prefere os demais feitos, ressalvados os que envolvam 

réu preso, pedidos de habeas corpus e de mandado de segurança. 
 
III – A critério do Relator do Recurso Especial Repetitivo, observado o regimento interno do 

STJ, considerada a relevância da matéria, admitir-se-á manifestação de pessoas, órgãos ou 
entidades com interesse na controvérsia. 

 
IV – Publicado o acórdão no Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais sobrestados 

na origem serão avocados à instância superior para imediato julgamento em massa. 
 
V – Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de 

direito, caberá ao presidente do tribunal de origem admitir um ou mais recursos representativos 
da controvérsia, os quais serão encaminhados ao STJ, ficando suspensos os demais recursos 
especais até o pronunciamento definitivo do STJ. 

 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
 
 
 
81) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, que 

tratam do procedimento para o julgamento de recursos extraordinários, considerando a 
exigência da repercussão geral como pressuposto de admissibilidade, conforme a Emenda 
Constitucional 45/2004 e a Lei nº 11418, de dezembro de 2006: 

 
I – Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões 

relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses 
subjetivos da causa. 

 
II – Negada a existência da repercussão geral, a decisão valerá para todos os recursos sobre 

matéria idêntica, que serão indeferidos liminarmente, salvo revisão da tese, tudo nos termos do 
regimento interno do STF. 

 
III – Julgado o mérito do recurso extraordinário, os recursos extraordinários sobrestados na 

origem serão avocados à instância superior para imediato julgamento em massa. 
 
IV – Lei ordinária disporá sobre as atribuições dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 

das suas Turmas e de seus outros órgãos, na análise da repercussão geral. 
 
V – Nos processos trabalhistas submetidos ao rito sumaríssimo, não se admitirá recurso 

extraordinário em face de presunção legal absoluta de ausência de repercussão geral. 
 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros
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82) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, observada 
a legislação pertinente: 

 
I – Para o desempenho de sua função, podem o perito e os assistentes técnicos utilizar-se de 

todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos 
que estejam em poder de parte ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com 
plantas, desenhos, fotografia e quaisquer outras peças. 

 
II – São requisitos essenciais da sentença: a ementa, o relatório, os fundamentos e o dispositivo. 
 
III – A parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados, não podendo servir-se de 

escritos adrede preparados; o juiz lhe permitirá, todavia, a consulta a notas breves, desde que 
objetivem completar esclarecimentos. 

 
IV – Prescinde de autorização do juiz o adiamento de audiência convencionado pelas partes, 

o que se admite por uma única vez. 
 
V – No processo civil, da decisão de liquidação caberá apelação, no prazo de quinze dias. 
 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
 
 
 
 
83) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, 

observada a legislação processual civil pertinente: 
 
I – As medidas cautelares serão requeridas ao juiz da causa; e, quando preparatórias, ao juiz 

competente para conhecer da ação principal. Interposto o recurso, a medida cautelar será 
requerida diretamente ao tribunal. 

 
II – Cessada a eficácia da medida cautelar por não ter a parte interessada proposto no prazo legal 

a ação principal, poderá ela novamente intentar pretensão de prestação acautelatória, com os mesmos 
fundamentos da anterior. O mesmo não pode se dar se a cessação da eficácia da medida cautelar 
decorrer de decisão do juiz que declare extinto o processo principal, com ou sem resolução de mérito. 

 
III – No processo civil, tratando-se de execução provisória de sentença, nos casos de crédito 

de natureza alimentar ou decorrente de ato ilícito, até o limite de sessenta vezes o valor do 
salário mínimo, desde que o exequente demonstre situação de necessidade, poderá o juiz 
dispensar caução para levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem 
em alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado. 

 
IV – Não sendo requerida a execução no prazo de doze meses, o juiz mandará arquivar os 

autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte. 
 
V – São absolutamente impenhoráveis, dentre outros: o seguro de vida; os vestuários, bem 

como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; a quantia aplicada 
em títulos de dívida pública do Tesouro Nacional, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos; 
e, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. 

 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros
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84) Analise as proposições abaixo e, considerando as disposições contidas no Código de 
Processo Civil e na Consolidação das Leis do Trabalho, assinale a alternativa correta: 

 
I - Para que uma regra processual civil concernente a um prazo possa ser aplicada pelo juiz 

do trabalho, é condição necessária e suficiente a omissão, a seu respeito, na legislação 
processual específica.   

 
II - Decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de 

praticar o ato, ficando salvo, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.  
 
III - Podem as partes, de comum acordo, reduzir ou prorrogar o prazo dilatório; a convenção, 

porém, só terá eficácia se requerida antes do vencimento do prazo e se fundada em motivo legítimo.   
 
IV - O juiz proferirá os despachos de expediente, no prazo de 1 (um) dia e as decisões, no 

prazo de 15 (quinze) dias.  
 
V - Quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores, ser-lhes-ão contados em quádruplo 

os prazos para contestar e em dobro para recorrer e, de modo geral, para falar nos autos.    
 
a) São falsas as proposições I, IV e V. 
b) São falsas as proposições I, II, III e IV. 
c) São falsas as proposições I, III e IV. 
d) Apenas a proposição IV é falsa e as demais são verdadeiras. 
e) Apenas a proposição I é falsa e as demais são verdadeiras. 
 
 
 
 
  
85) Analise as proposições abaixo e, considerando o Código de Processo Civil, 

assinale a alternativa correta: 
 
I - O pedido será alternativo, quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a 

prestação de mais de um modo. 
 
II - Segundo o Código de Processo Civil, a petição inicial deverá indicar: a) o juiz ou tribunal, a 

que é dirigida; b) os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e 
réu; c) o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; d) o pedido, com suas especificações, e) o 
valor da causa; f) as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; 
g) o requerimento para citação do réu.  

 
III - Se a petição inicial, no processo civil, não preencher os requisitos legais, deve o juiz, 

regra geral, declarar extinto o processo, sem resolução do mérito, salvo na hipótese em que 
esteja patente a falta de prejuízo ao réu.  

 
IV - Para que seja possível a cumulação válida de pedidos, devem ser observados os 

seguintes requisitos: a) que os pedidos sejam compatíveis entre si; b) que seja competente para 
conhecer deles o mesmo juízo, ainda que sujeitos a procedimentos distintos.      

 
V - A petição inicial será inepta quando: a) faltar pedido ou causa de pedir, b) da narração dos 

fatos não decorrer conclusão lógica, c) o pedido for juridicamente impossível, d) contiver pedidos 
incompatíveis entre si, e) a parte for manifestamente ilegítima.   

 
a) São falsas as proposições II, III, IV e V. 
b) São falsas as proposições III, VI e V. 
c) São falsas as proposições II, III e IV. 
d) Apenas a proposição I é verdadeira e as demais são falsas. 
e) Apenas a proposição IV é verdadeira e as demais são falsas. 
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DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

86) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, 
observada a Constituição da República: 

 
I – Na execução de dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 
 
II – É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria que vise a detenção ou 

sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. 
 
III – Os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de 

sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos 
precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas 
nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 

 
IV – Nas hipóteses de grave lesão de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, 

com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados 
internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o 
Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de 
deslocamento de competência para a Justiça Federal. 

 
V – São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de 

provimento efetivo em virtude de concurso público. 
 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
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87) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, 
observadas a Constituição da República e a legislação pertinente: 

 
I – Dentre outras hipóteses, também caberá arguição de descumprimento de preceito 

fundamental quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato 
normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. 

 
II – Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver 

outro meio eficaz de sanar a lesividade. 
 
III – Em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental, se entender 

necessário, o relator poderá ouvir as partes nos processos que ensejaram a arguição, requisitar 
informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a 
questão, ou ainda, fixar data para declarações, em audiência pública, de pessoas com 
experiência e autoridade na matéria. 

 
IV – Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, no processo de arguição 

de descumprimento de preceito fundamental, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou 
de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços 
de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a 
partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. 

 
V – São requisitos essenciais da petição inicial da arguição de descumprimento de preceito 

constitucional: indicação do preceito fundamental que se considera violado; indicação do ato 
questionado; prova da violação do preceito fundamental; o pedido com suas especificações; se 
for o caso, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do 
preceito fundamental que se considera violado. 

 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
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88) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, 
observada a Constituição da República: 

 
I – A Constituição da República expressamente atribui competência ao Supremo Tribunal 

Federal, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal Superior do Trabalho, para processar e 
julgar originariamente reclamação para a preservação de suas competências e garantia da 
autoridade de suas decisões. 

 
II – Dentre outras hipóteses, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso 

extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida 
julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 

 
III – As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações 

diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão 
eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 
administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. 

 
IV – Nos tribunais com número superior a trinta julgadores, poderá ser constituído órgão 

especial, com o mínimo de doze e no máximo trinta, para o exercício das atribuições 
administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se metade 
das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição do tribunal pleno. 

 
V – A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e 

tribunais de segundo grau, e superiores, salvo o Supremo Tribunal Federal, funcionando, nos 
dias em que não houver expediente forense normal juízes em plantão permanente. 

 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 
89) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, 

observada a legislação previdenciária, consolidação jurisprudencial e Constituição da 
República: 

 
I – São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes 

dos segurados: o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer 
condição, menor de vinte e um anos de idade ou inválido; os pais; o irmão não emancipado, de 
qualquer condição, menor de vinte e um anos de idade ou inválido. 

 
II – Não são consideradas como doença do trabalho: a doença degenerativa; a inerente a 

grupo étnico; a que não produza incapacidade laborativa e a doença endêmica adquirida por 
segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante 
de exposição ou contato direto pela natureza do trabalho. 

 
III – Os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher sua 

contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte ao da competência.  
 
IV – Dentre outras hipóteses legais, mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições: sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; até doze meses após cessar 
a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória; e, até seis meses 
após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. 

 
V – O segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze 

meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa. 
 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
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90) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, 
observadas a legislação pertinente, a consolidação jurisprudencial e a Constituição da 
República: 

 
I – Compete à Justiça do Trabalho o julgamento de demanda entre empregado e empregador 

tendo por objeto indenização pelo não fornecimento das guias de seguro-desemprego. 
 
II – Não será cancelado o seguro-desemprego pela recusa, por parte do trabalhador 

desempregado, de outro emprego condizente com sua qualificação e remuneração anterior. 
 
III – Determinam a suspensão do pagamento do seguro-desemprego as seguintes situações: 

admissão do trabalhador em novo emprego; início de percepção de benefício de prestação 
continuada da Previdência Social, exceto o auxílio-acidente, o auxílio suplementar e o abono de 
permanência em serviço; início de percepção de auxílio-desemprego. 

 
IV – O empregado doméstico fará jus ao benefício do seguro-desemprego, no valor de um 

salário mínimo, por um período máximo de três meses, de forma contínua ou alternada, desde 
que esteja inscrito no FGTS e tenha trabalhado como doméstico por um período mínimo de 
quinze meses nos últimos vinte e quatro meses contados da dispensa sem justa causa. Além 
disso, deverá declarar que não está em gozo de nenhum benefício de prestação continuada da 
previdência social, exceto auxílio-acidente e pensão por morte e que não possui renda própria de 
qualquer natureza suficiente para sua manutenção e de sua família. 

 
V – No tocante ao empregado doméstico, o seguro-desemprego deverá ser requerido de sete 

a noventa dias contados da data da dispensa. 
 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
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91) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, 
observadas a legislação pertinente, a consolidação jurisprudencial e a Constituição da 
República: 

 
I – Constituem objetivos da seguridade social, além de outros: irredutibilidade do valor dos 

benefícios; diversidade da base de financiamento; uniformidade e equivalência dos benefícios e 
serviços às populações urbanas e rurais. 

 
II – É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais devidas pelos 

empregadores e trabalhadores. 
 
III – Nos termos do regulamento da Previdência Social, o segurado e o dependente, após 

dezesseis anos de idade, poderão firmar recibo de benefício independentemente da presença 
dos pais ou do tutor. 

 
IV – Não se considera como remuneração direta ou indireta para os efeitos do plano de 

custeio da Seguridade Social, os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de 
ensino vocacional com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, 
de congregação ou de ordem religiosa, em face de seu mister religioso ou para sua subsistência 
desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho 
executado. 

 
V – O Supremo Tribunal Federal por meio de súmula vinculante declarou inconstitucionais o 

parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 1569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/1991, 
que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. 

 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
92) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, 

observadas a legislação pertinente, a consolidação jurisprudencial e a Constituição da 
República: 

 
I – Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, quando investido no 

mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela 
sua remuneração. 

 
II – Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu 

tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por 
merecimento. 

 
III - O direito de greve do servidor público civil será exercido nos termos e nos limites 

definidos por lei complementar específica. 
 
IV – O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada 

em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 
 
V – Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em 

disponibilidade, com remuneração integral, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. 
 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
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93) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, observadas 
a legislação pertinente, a consolidação jurisprudencial e a Constituição da República: 

 
I – A discricionariedade ínsita ao exercício do poder disciplinar limita-se à opção entre punir e não punir. 
 
II – Traduz-se, segundo o magistério de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em hipótese limitada 

de regulamento autônomo aquele decorrente da competência privativa outorgada pela 
Constituição da República ao Presidente de dispor sobre organização e funcionamento da 
administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de 
órgãos públicos.  

 
III – São públicos os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno e externo.  
 
IV – São bens públicos de uso comum os rios, mares, estradas, ruas e praças. 
 
V – São bens públicos de uso especial os edifícios ou terrenos destinados a serviço ou 

estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas 
autarquias. 

 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
 
 
 
 
 
94) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, observadas 

a legislação pertinente, a consolidação jurisprudencial e a Constituição da República: 
 
I – De acordo com a Lei que estabelece sanções àqueles que incorrerem em improbidade 

administrativa, são apresentadas três modalidades de atos de improbidade, a saber: aqueles que 
importam em enriquecimento ilícito;  os que causam prejuízo ao erário e os que atentam contra o 
princípios da Administração Pública. 

 
II – Tanto o agente público quanto o terceiro, desde que este induza ou concorra para ato 

ilícito, ou dele se beneficie sob qualquer forma, podem praticar ato tipificado como de 
improbidade administrativa. 

 
III – Para os efeitos da Lei de Improbidade Administrativa (8429/92), reputa-se agente público 

todo aquele que exerça, ainda que transitoriamente, mas com remuneração, por eleição, 
nomeação, designação, contratação, ou qualquer outra forma de investidura, mandato, cargo, 
emprego ou função em entidades componentes da administração direta, indireta ou fundacional. 

 
IV - Na ação judicial de improbidade administrativa, são vedados a conciliação, acordo ou 

transação. 
 
V – Possuem legitimidade ativa para ajuizar ação de improbidade administrativa, nos termos da Lei 

8429/92, o Ministério Público, os sindicatos, o cidadão, a Procuradoria do Órgão lesado, bem como 
associações constituídas há mais de um ano, com finalidade de defesa do patrimônio público. 

 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros
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95) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, observadas 
a legislação pertinente, a consolidação jurisprudencial e a Constituição da República: 

 
I – Conforme o entendimento cristalizado em súmula vinculante do STF, a falta de defesa técnica 

por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição da República. 
 
II – Para ser qualificada como Agência Executiva, a autarquia ou fundação ou empresa 

pública que não explore atividade econômica deverá cumprir os seguintes requisitos: ter um 
plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento; ter 
celebrado Contrato de Gestão com o respectivo Ministério supervisor.  

 
III – A qualificação como Agência Executiva será feita em ato do Presidente da República. 
 
IV – O mandato dos conselheiros e dos diretores das Agências Reguladoras terá o prazo 

fixado na lei de criação de cada agência. 
 
V – O ex-dirigente de agência reguladora fica impedido para o exercício de atividade ou de 

prestar qualquer serviço no setor regulado pela respectiva agência pelo prazo de um ano, 
contados da exoneração ou do término do seu mandato. 

 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
 
 
 
 
96) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, observadas 

a legislação pertinente, a consolidação jurisprudencial e a Constituição da República: 
 
I – Ao servidor público, titular de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, aposentado, é assegurado o 
reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme 
critérios estabelecidos em lei. 

 
II – Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público aplica-se 
o regime geral de previdência social. 

 
III – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituam regime de 

previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão 
fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de previdência 
de caráter contributivo, o limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social. 

 
IV – Em caso de aposentadoria de titular de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, por invalidez permanente, seus proventos serão proporcionais ao 
tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou 
doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. 

 
V – Como condição para aquisição da estabilidade do servidor público, é obrigatória a 

avaliação especial de desempenho por comissão instituída para esta finalidade. 
 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros
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DIREITO CIVIL 
 
97) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, 

observado o Código Civil, considerando-se a existência de créditos com privilégio 
especial,  o possuem: 

 
I - O credor por sementes sobre os frutos agrícolas. 
 
II - O crédito por custas judiciais, ou por despesas com arrecadação e liquidação da massa, 

sobre os bens do devedor. 
 
III - Sobre a coisa beneficiada, o credor por benfeitorias necessários ou úteis. 
 
IV - O trabalhador agrícola, quanto à dívida dos seus salários, sobre o produto da colheita, 

para a qual houver concorrido com seu trabalho, e precipuamente a quaisquer outros créditos, 
ainda que reais. 

 
V - O crédito pelos salários dos empregados do serviço doméstico do devedor, nos seus 

derradeiros seis meses de vida, sobre os bens do devedor. 
 

a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
 
 
 
 
 
98) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, quanto 

às sociedades: 
 

I - Considera-se simples a cooperativa e empresária a sociedade por ações, independentemente 
de seu objeto. 

 
II – Na sociedade simples, a modificação no contrato social que tenha por objeto as  

prestações a que se obriga o sócio cuja contribuição consista em serviços depende do 
consentimento de todos os sócios. 

 
III - Na sociedade comum, todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas 

obrigações sociais, excluído do beneficio de ordem, previsto na lei civil, aquele que contratou pela 
sociedade. 

 
IV - A constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer 

formalidade. 
 
V - Na sociedade em nome coletivo, respondem todos os sócios, solidária e ilimitadamente, 

pelas obrigações sociais, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. 
 

a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
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99) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, em 
relação à teoria geral dos contratos: 

 
I – Nos contratos de trato sucessivo ou execução continuada, se a prestação de uma das 

partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de 
algum eventual acontecimento, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. 

 
II – A cláusula resolutiva tácita exige a interpelação judicial para que produza sua eficácia 

jurídica. 
 
III - Qualquer redução do patrimônio de uma das partes contratantes justifica a exceção de 

contrato não cumprido. 
 
IV - A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera 

mediante denúncia notificada à outra parte. 
 
V - A denúncia do contrato, no caso de resilição unilateral do mesmo, só produzirá efeito 

depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos, quando, 
dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua 
execução. 

 
a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
 
 
 
100) Assinale a assertiva (“a” a “e”) correta em relação aos enunciados de I a V, quanto 

à responsabilidade civil: 
 

 
I – O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não 

tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. 
 
II - A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais 

sobre a culpa e a existência do fato, ou sobre quem seja seu autor, quando estas questões se 
acharem decididas no juízo criminal. 

 
III - No caso de destruição da coisa alheia para remover perigo iminente, não sendo a pessoa 

lesada ou o dono da coisa culpados do perigo, terão direito à indenização do prejuízo que 
sofreram. 

 
IV – É responsável pela reparação civil, ainda que não haja culpa de sua parte, aquele que 

gratuitamente houver participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia. 
 
V - É responsável pela reparação civil, ainda que não haja culpa de sua parte, os pais, pelos 

filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. 
 

a) somente um enunciado é verdadeiro 
b) somente dois enunciados são verdadeiros 
c) somente três enunciados são verdadeiros 
d) somente quatro enunciados são verdadeiros 
e) todos os enunciados são verdadeiros 
 
 


