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TIPO 1

A Certificação Digital e a Ordem dos Advogados do Brasil 
 

Através do Provimento nº 97/2002, a Ordem dos Advogados do Brasil 
instituiu a infra-estrutura das chaves públicas na entidade. A OAB tornou-
se Autoridade Certificadora e, atualmente, confere aos advogados o 
certificado A3, dotado de alto padrão de segurança, uma vez que obriga a 
presença do advogado na Autoridade de Registro, entidade vinculada à 
sua respectiva Autoridade Certificadora, responsável pelo 
credenciamento dos usuários. A certificação será obtida mediante a 
posse da nova carteira emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil, 
munida de chip eletrônico e das chaves, pública e privada, através de um 
leitor de cartão, a ser adquirido pelo advogado. 

A medida tecnológica promete inovações jamais vistas: reduzir o 
número de autos impressos que atualmente inundam os cartórios e 
geram lentidão nas tramitações processuais, aprimorando, portanto, o 
trabalho do serventuário; permite ao advogado praticar atos sem sair de 
seu escritório ou de sua casa; e confere segurança digital para as 
assinaturas eletrônicas que, apesar de já existirem, haja vista o exemplo 
do Pretório Excelso, não possuíam segurança adequada e não 
unificavam todos os tribunais. A unificação das assinaturas eletrônicas, 
por meio das certificações digitais conferidas pela Ordem dos Advogados 
do Brasil como Autoridade Certificadora, inaugura uma nova era no 
processo judicial digital brasileiro. 

É evidente que, como toda e qualquer novidade, o processo digital e, 
mais ainda, a certificação digital, sejam alvo de discussões. Importante 
dirimir todas as dúvidas, haja vista ser uma inovação, portanto, nunca 
praticada no Brasil. Questionamentos diversos já se fazem acerca do 
processo digital. Se o processo físico for abolido, isso obrigará todo 
advogado a possuir, no mínimo, um computador e uma impressora, caso 
queira peticionar de qualquer lugar. Outra dúvida faz-se presente no que 
se refere aos anexos das peças. Documentos que não podem ser 
digitalizados por meio de scanner, como poderão ser acostados às peças 
eletrônicas? E com relação à possibilidade dos processos digitais 
sofrerem ataques de hackers? Haverá backup físico ou apenas 
eletrônico? 

As mesmas dúvidas aplicam-se à certificação digital, principalmente 
com relação à segurança. No entanto, todo instrumento cujo objetivo é 
facilitar o exercício das funções de cada cidadão é válido. Todo o início 
possui dificuldades. Resta evidente que não se podem criar normas 
legais, instituindo determinadas práticas, sem oferecer possibilidades 
reais aos seus usuários. O poder de compra de computadores, por 
exemplo, deve ser estendido a todos os advogados. O processo digital 
em funcionamento conjunto com a certificação digital, agora conferida 
pela Ordem dos Advogados do Brasil, vai garantir aos operadores do 
Direito uma ferramenta poderosa e facilitadora para o bom exercício da 
advocacia. 

MAGALHÃES, B. B. Disponível em: http://www.uj.com.br/publicacoes/doutrinas/5975/.  
Acesso em: 30/11/2010. Adaptado. 

 

1. Em relação ao texto, é correto o que se afirma em: 

a) Tanto a adoção do processo digital quanto a adoção da 
certificação digital têm gerado dúvidas. 

b) Conforme prevê o Provimento n. 97/2002, a certificação emitida 
pelo advogado é dotada de alto padrão de segurança. 

c) As dificuldades inerentes às novas práticas jurídicas oferecem, 
em contrapartida, reais possibilidades de certificação digital. 

d) Por meio da certificação emitida pela OAB, os tribunais vão poder 
unificar as assinaturas eletrônicas.  

 
2. Assinale a alternativa que melhor resume o texto. 

a) A autoridade Certificadora, representada pela OAB, confere ao 
advogado a autorização para assinar eletronicamente e com 
segurança documentos digitalizados em papel A3. Mesmo 
havendo muitas dúvidas, essa mudança veio para ficar e vai 
revolucionar o trabalho nos tribunais. 

b) A assinatura digital vai revolucionar a atuação do advogado, 
permitindo que ele atue nos tribunais e nos processos eletrônicos 
sem ter que se deslocar até os tribunais. Além disso, o processo 
digital associado à certificação digital vai garantir um serviço 
muito mais ágil, facilitando os serviços dos advogados. 

c) A certificação digital fornecida pela OAB serve para reduzir o 
número de processos impressos que sobrecarregam os cartórios 
e para agilizar a tramitação dos mesmos. Sem sair de casa, o 
advogado poderá assinar eletronicamente petições e outros 
documentos, com a mesma segurança alcançada pelo Pretório 
Excelso. Acrescentam-se a isso inúmeras inovações, cujo 
alcance e segurança somente serão avaliados com o passar do 
tempo. 

d) A OAB está credenciada a fornecer certificados digitais aos 
advogados. Tal certificação é uma inovação que dará agilidade na 
tramitação de processos, unificará as assinaturas eletrônicas nos 
Tribunais, entre outras vantagens. Mesmo assim, o processo 
digital e a certificação digital não estão livres de algumas 
incertezas, principalmente aquelas relacionadas à abolição do 
processo físico e à segurança da assinatura eletrônica. 

3. Em relação ao texto, é correto afirmar que: 

a) Se antes havia dúvidas sobre a segurança do processo digital e 
da certificação digital, isso deixou de existir à medida que a OAB 
assumiu a condição de Autoridade Certificadora. 

b) A Certificação Digital emitida pela OAB somente será válida se o 
advogado adquirir um chip, público ou privado, e um leitor de 
cartões. 

c) A frase “O poder de compra de computadores, por exemplo, deve 
ser estendido a todos os advogados” dá a entender que existem 
advogados sem condições econômicas para adquirir um 
computador e uma impressora. 

d) Antes de a OAB fornecer a certificação digital, as assinaturas 
eletrônicas já eram usadas no Pretório Excelso, com igual padrão 
de segurança adequada. 

 
 
4. Sobre o texto, é possível deduzir que: 

a) Entre as inovações tecnológicas previstas com a adoção da 
certificação digital em processos eletrônicos, destaca-se a 
possibilidade de o réu ser julgado à revelia. 

b) A certificação digital conferida pela OAB impedirá a ação dos 
hackers nos processos físicos que inundam os cartórios. 

c) Todos os advogados, para poderem continuar atuando nos 
tribunais, deverão providenciar uma nova carteira fornecida pela 
OAB. 

d) O autor assume posição favorável à certificação digital fornecida 
pela OAB. 

 
 
5. Assinale a alternativa em que a substituição do termo destacado pela 

expressão sugerida entre parênteses mantém o sentido original do 
texto. 

a) “No entanto, todo instrumento cujo objetivo é facilitar o exercício 
das funções de cada cidadão é válido.” (Não obstante) 

b) “Documentos que não podem ser digitalizados por meio de 
scanner, como poderão ser acostados às peças eletrônicas?” 
(excluídos) 

c) “Se o processo físico for abolido, isso obrigará todo advogado a 
possuir, no mínimo, um computador e uma impressora, caso 
queira peticionar de qualquer lugar.” (quando quiser) 

d) “É evidente que, como toda e qualquer novidade, o processo 
digital e, mais ainda, a certificação digital, sejam alvo de 
discussões.” (Indiscutivelmente) 

 
 
6. Assinale a frase que está de acordo com as normas da língua 

portuguesa padrão. 

a) “A partir daí, o serventuário competente acosta aquela petição 
aos autos do processo, certificam a juntada e encaminham os 
autos ao Juiz, que permanecem conclusos até a apreciação pelo 
magistrado.” 

b) “Por definição o homem tem necessidade de se vincular, de 
pertencer e por tanto, se envolver, se implicar naquilo que faz e 
nas suas relações afetivas.” 

c) “Foi surpreendente a quantidade de advogados que vieram 
participar, aprender na prática e conhecer essas inovações que 
vai facilitar o acesso da população e a transparência de todas as 
ações.” 

d) “Os analistas de sistemas são profissionais cujas atividades estão 
ligadas à localização de problemas e à oferta de soluções em 
matéria de computadores, programas, fluxo de informações e 
redes internas.” 

 
 
7. Assinale a frase em que os termos destacados estão corretamente 

empregados. 

a) Promoveu um evento grandioso em setembro deste ano onde 
gastou um fortuna. 

b) Prefiro ficar sozinho do que perdoar os que me deixaram neste 
estado deplorável de dependência física. 

c) O meu engenheiro é um cidadão em cuja capacidade podemos 
confiar. 

d) Certificou a seus superiores no Ministério de que a Comissão de 
Licitações estava prestes s pedir demissão. 
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TIPO 1

17. Assinale a alternativa correta: 

a) O Conselho Federal de Medicina compor-se-á de 28 (vinte e oito) 
conselheiros titulares, sendo, 1 (um) representante de cada 
Estado da Federação; 1 (um) representante do Distrito Federal; 1 
(um) representante e respectivo suplente indicado pela 
Associação Médica Brasileira.  

b) O Conselho Federal de Medicina compor-se-á de 29 (vinte e 
nove) conselheiros titulares, sendo, 1 (um) representante de cada 
Estado da Federação; 1 (um) representante do Distrito Federal; 2 
(dois) representantes e respectivos suplentes indicados pela 
Associação Médica Brasileira.  

c) O Conselho Federal de Medicina compor-se-á de 26 (vinte e seis) 
conselheiros titulares, sendo, 1 (um) representante de cada 
Estado da Federação; 1 (um) representante do Distrito Federal; 1 
(um) representante e respectivo suplente indicado pela 
Associação Médica Brasileira.  

d) O Conselho Federal de Medicina compor-se-á de 27 (vinte e sete) 
conselheiros titulares, sendo, 1 (um) representante de cada 
Estado da Federação; 1 (um) representante do Distrito Federal; 1 
(um) representante e respectivo suplente indicado pela 
Associação Médica Brasileira.  

 

18. Assinale a alternativa correta: 

a) Todos Conselheiros e respectivos suplentes do Conselho Federal 
de Medicina – CFM serão escolhidos por escrutínio secreto e 
maioria de votos, presentes no mínimo 20% (vinte por cento), 
dentre os médicos regularmente inscritos em cada Conselho 
Regional. 

b) Os Conselheiros e respectivos suplentes do Conselho Federal de 
Medicina – CFM, representantes dos Estados e do Distrito 
Federal, serão escolhidos por escrutínio secreto e maioria de 
votos, presentes no mínimo 20% (vinte por cento), dentre os 
médicos regularmente inscritos em cada Conselho Regional.  

c) Os Conselheiros e respectivos suplentes do Conselho Federal de 
Medicina – CFM, representantes dos Estados, serão escolhidos 
por escrutínio aberto e maioria de votos, presentes no mínimo 
20% (vinte por cento), dentre os médicos regularmente inscritos 
em cada Conselho Regional. 

d) Os Conselheiros e respectivos suplentes do Conselho Federal de 
Medicina – CFM, representantes dos Estados e do Distrito 
Federal, serão escolhidos por escrutínio aberto e maioria de 
votos, presentes no mínimo 20% (vinte por cento), dentre os 
médicos regularmente inscritos em cada Conselho Regional. 

 

19. Assinale a alternativa correta: 

a) Os médicos legalmente habilitados ao exercício da profissão só 
poderão desempenhá-lo efetivamente depois de inscreverem-se 
no Conselho Federal de Medicina. 

b) O pedido de inscrição do médico deverá ser dirigido ao 
Presidente do Conselho Federal de Medicina. 

c) O pedido de inscrição do médico deverá ser dirigido ao Secretário 
Geral do competente Conselho Regional de Medicina que desejar 
atuar prioritariamente.  

d) Os médicos legalmente habilitados ao exercício da profissão só 
poderão desempenhá-lo efetivamente depois de inscreverem-se 
nos Conselhos Regionais de Medicina que jurisdicionarem a área 
de sua atividade profissional.  

 

20. Assinale a alternativa correta: 

a) O pedido de inscrição do médico não será denegado quando não 
tiver sido satisfeito o pagamento relativo à taxa de inscrição 
correspondente.  

b) Para todos os Conselhos Regionais de Medicina serão uniformes 
as normas de processar os pedidos de inscrição, os registros e as 
expedições da Carteira Profissional, valendo esta como prova de 
identidade e cabendo ao Conselho Federal de Medicina, 
disciplinar a matéria, por atos resolutórios.  

c) Para todos os Conselhos Regionais de Medicina serão uniformes 
as normas de processar os pedidos de inscrição, os registros e as 
expedições da Carteira Profissional, não valendo esta como prova 
de identidade civil e cabendo ao Conselho Federal de Medicina, 
disciplinar a matéria, por atos resolutórios.  

d) O pedido de inscrição do médico será denegado quando tiver sido 
satisfeito o pagamento relativo à taxa de inscrição 
correspondente. 

 

21. Assinale abaixo a alternativa que se distancia do Modelo da 
Burocracia Ideal. 

a) Regras escritas exaustivas. 
b) Elevado nível de especialização. 
c) Decisão compartilhada entre chefes e subordinados. 
d) Centralização de autoridade. 

 
22. O controle é uma função administrativa responsável pelo 

monitoramento das atividades de forma a garantir que sua realização 
ocorra de acordo com o planejado. Dentre os tipos de controle está o 
controle de feedback. Assinale a alternativa que corresponde a esta 
modalidade de controle. 

a) Quando o gerente recebe informações, os danos já foram 
causados. 

b) Evita os problemas antecipadamente porque ele ocorre antes da 
atividade real. 

c) Acontece quando uma atividade ainda está em andamento, 
permitindo a correção dos problemas antes que estes se tornem 
muito custosos. 

d) É falho no fornecimento de informações sobre a eficácia do 
planejamento. 

23. Correlacione a primeira coluna com a segunda e, em seguida, 
assinale a alternativa correspondente: 
I. Teoria Geral dos Sistemas    
II. Teoria de Relações Humanas    
III. Teoria da Contingência    
IV. Teoria Clássica                                    
V. Teoria Institucional 

 

(   ) As decisões empresariais são influenciadas por fatores políticos e 
culturais 

(   ) Sinergia entre as partes 
(   ) As funções básicas da empresa 
(   ) O meio externo é o grande determinante das práticas 

organizacionais 
(   ) A motivação humana é resultante da integração social 

 

a) III; I; IV; V; II 
b) I; III; V; IV; II 
c) III; I; V; IV; II 
d) V; I; IV; III; II 

 

24. Qual das teorias abaixo explica a motivação humana a partir da ideia 
de que um indivíduo tende a agir com base naquilo que espera em 
relação ao resultado de seu ato e da atratividade desse resultado 
para ele. 
a) Teoria da Equidade. 
b) Teoria dos Dois Fatores. 
c) Teoria da Expectativa. 
d) Teoria do Reforço. 

 

25. Assinale a alternativa que corresponde a estratégia de nível  de 
negócio: 
a) É formulada pela administração de topo para supervisionar os 

interesses e as operações de organizações que atuam em vários 
negócios. 

b) Diz respeito as opções estratégicas das áreas funcionais de um 
negócio. 

c) É uma estratégia voltada para o incremento e a eficácia das áreas 
de marketing, finanças e recursos humanos de um dado negócio. 

d) Busca traduzir a estratégia corporativa em um conjunto de ações 
e decisões relativas a um negócio específico. 

 

26. Assinale abaixo a alternativa que corresponde à vantagem 
competitiva de uma organização baseada em recursos intangíveis: 
a) Qualidade do produto. 
b) Rede de fornecedores. 
c) Reputação da marca. 
d) Localização das lojas. 

 

27. Assinale a alternativa correta. 
a) Para o gestor de compras que adota o modelo de compras 

reativas e não o modelo de compras proativas, os problemas com 
materiais comprados são de responsabilidade dos fornecedores. 

b) A adoção da política de DEFEITO ZERO implica em não serem 
definidas tolerâncias nas especificações de qualidade dos 
diversos itens da empresa. 

c) Ruptura de estoques significa que a efetivação do recebimento e 
liberação para uso de determinado material se deu após algum 
tempo do estoque deste material ter chegado a zero. 

d) A valoração de estoques é uma função que está apenas ligada à 
determinação de que valor deve ser atribuído a cada uma das 
saídas dos diversos materiais em estoque.  

 

28. Assinale a alternativa correta. 
a) No modelo de gestão de estoques denominado “Ponto de 

Pedido”, as quantidades adquiridas e o prazo de abastecimento 
de cada item não podem ser fixos. 

b) A melhor armazenagem é aquela em que se adotam menores 
distâncias a percorrer, mesmo que isto dificulte o tráfego. 

c) O princípio de movimentação de materiais “Primeiro que entra, 
primeiro que sai” não deve ser utilizado no momento atual 
brasileiro, face a estabilidade de nossa moeda. 

d) Os materiais e/ou produtos sazonais necessitam de 
armazenagem para viabilizar o equilíbrio entre 
produção/aquisição e consumo. 

 

29. Leia atentamente as proposições abaixo e assinale a que se 
apresentar correta: 
a) Nos casos em que couber convite, a Administração Pública não 

pode servir-se de qualquer outra modalidade de licitação.  
b) O servidor ou dirigente do órgão licitante pode participar, 

excepcionalmente, da execução de obra ou serviço e do 
fornecimento de bens a eles necessários.  

c) Subordinam-se ao regime das licitações, além de outras 
entidades previstas em lei, as sociedades de economia mista e 
demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios.  

d) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu objeto.  

 

30. Assinale a alternativa que contém a sequência correta, prevista na Lei 
n. 8.666/93, para a execução de obras e prestação de serviços:  
a) Projeto básico, execução de obras e serviço, projeto executivo.  
b) Projeto básico, projeto executivo e execução de obras e serviço.  
c) Projeto executivo, projeto básico e execução de obras e serviço. 
d) Projeto executivo, execução de obras e serviço e projeto básico.  
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31. Dentre as alternativas que seguem, assinale a alternativa correta: 

a) É inexigível a licitação para a aquisição ou restauração de 
quaisquer obras de arte ou objetos históricos. 

b) É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do 
contrato e do respectivo processo licitatório. 

c) Em um pregão, somente o autor da oferta de valor mais baixo e 
os das ofertas com preço até 10% superiores àquela poderão 
fazer mais lances verbais e sucessivos, independentemente do 
número de licitantes nesta condição. 

d) Nas licitações de melhor técnica, o edital fixará o preço máximo 
que a administração se dispõe a pagar, iniciando-se pela abertura 
dos envelopes das propostas de preços e, na sequencia, para os 
habilitados, abrindo-se o envelope das propostas técnicas. 

 
32. Assinale a alternativa Correta 

a) As agências reguladoras representam o Estado indutor do 
desenvolvimento, o qual procura definir regras e fazê-las cumprir, 
ao invés de atuar diretamente na produção de bens e serviços.  

b) As agências Reguladoras representam o Estado produtor de bens 
e serviços na economia.  

c) O Estado Brasileiro, desde a década de 40, assumiu o papel de 
agente regulador, não interferindo e nem atuando no processo 
produtivo na economia. 

d) As agências reguladoras representam o último estágio de 
implantação de um processo de estatização na economia 
brasileira. 

 
33. Dentre os estágios da despesa pública, é correto afirmar que :   

a) O EMPENHO corresponde a ato emanado de autoridade 
competente que cria para o Estado obrigação de pagamento, 
pendente ou não de implemento de condição. 

b) O EMPENHO corresponde a acréscimos no patrimônio Líquido do 
ente.  

c) O PAGAMENTO corresponde ao ato onde é feita a verificação do 
direito adquirido pelo credor.  

d) A LIQUIDAÇÃO corresponde ao ato pelo qual o Estado faz a 
entrega do numerário, recebendo a quitação. 
 

34. Assinale a alternativa correta: 

a) Um sistema tributário ideal deve ser contra cíclico e não neutro. 
b) Impostos progressivos são impostos cuja alíquota aumenta 

conforme a renda. 
c) Um sistema tributário ideal deve ser não equitativo. 
d) Impostos Regressivos são impostos cuja alíquota aumenta 

conforme a renda. 
 

35. Assinale a alternativa correta: 

a) A LOA, a Lei Orçamentária Anual compreende o Orçamento 
Fiscal, o Orçamento de Investimentos, o Orçamento de 
Seguridade Social e o Orçamento da Dívida Pública. 

b) Dentre as etapas da elaboração do orçamento, caso ocorra uma 
solicitação formal do presidente da República, poder-se-á 
dispensar a elaboração do PPA – Plano Plurianual. 

c) As etapas da construção do Orçamento são: o PPA – Plano 
Plurianual, a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA -  
Lei Orçamentária Anual.  

d) Podemos definir o conceito de Restos a Pagar como despesas 
não empenhadas, mas liquidadas e pagas até o dia 31 de 
dezembro do exercício a que se referem. 

 
36. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, é CORRETO 

afirmar: 

a) Para amamentar, a mulher terá direito, entre as jornadas de 
trabalho, a 2 (dois) descansos de trinta minutos cada um.  

b) A empregada que adotar ou obtiver a guarda judicial para fins de 
adoção de criança, também poderá ter direito à licença-
maternidade. 

c) A empregada gestante tem direito à licença-maternidade, com 
prejuízo do salário mais não do emprego.  

d) Em caso de aborto a mulher sempre terá um repouso remunerado 
de 2 (duas) semanas. 

 
37. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, analise as 

afirmativas abaixo: 

I. Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, 
não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, 
salvo entre estes e os tomadores de serviços daquela. 

II. Para fins de contratação, o empregador exigirá do candidato a 
emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior 
a 6 (seis) meses no mesmo tipo de atividade. 

III. Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho 
cuja vigência dependa de termo prefixado e execução de serviços 
especificados. 

IV. Os direitos oriundos da existência do contrato de trabalho 
subsistirão em caso de falência, concordata ou dissolução da 
empresa. 

V. Na falência constituirão créditos privilegiados a totalidade dos 
salários devidos ao empregado, com exceção das indenizações a 
que tiver direito. 

 

Estão corretas apenas as afirmações: 
 

a) IV está correta. 
b) II, III e IV estão corretas. 
c) Todas as afirmativas estão erradas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

38. Dentro da análise dos fatores que levam ao desenvolvimento de uma 
atividade, o fator inicial que leva a consecução de todas as outras 
atividades é a: 

a) Motivação. 
b) Percepção. 
c) Necessidade. 
d) Atitude. 

 
39. Marque V ou F, conforme as afirmações a seguir sejam verdadeiras 

ou falsas:  
 

(   ) Será permitido estipular duração de Convenção ou Acordo 
superior a 1 (um) ano. 

(   ) Os Sindicatos representativos de categorias econômicas ou 
profissionais e as empresas, quando provocados, podem recusar-
se à negociação coletiva. 

(   ) As Federações representativas de categorias econômicas ou 
profissionais poderão celebrar convenções coletivas de trabalho. 

(   ) Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder, 
dentro de 6 (seis) meses, a outro contrato por prazo determinado, 
ainda se a expiração deste dependeu da execução de serviços 
especializados. 

(   ) Os Sindicatos só poderão celebrar Convenções ou Acordos 
Coletivos de Trabalho, por deliberação de Assembleia Geral 
especialmente convocada para esse fim. 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

a) V – F – F – V – V 
b) F – V – V – F – V 
c) V – F – V – F – F 
d) V – F – V – F – V 

 
40. Sobre as Férias Anuais, de acordo com a Consolidação das Leis do 

Trabalho, é correto afirmar (marque V ou F, conforme as afirmações a 
seguir sejam verdadeiras ou falsas).  

(   ) O período das férias será computado, para todos os efeitos, como 
tempo de serviço. 

(   ) O empregado contratado sob o regime de tempo parcial que tiver 
mais de sete faltas injustificadas ao longo do período aquisitivo 
terá o seu período de férias suprimido. 

(   ) É possível descontar do período de férias as faltas do empregado 
ao serviço.  

(   ) As férias serão concedidas por ato do empregado, em até dois 
períodos, nos 12 (doze) meses subsequentes à data em tiver 
adquirido o direito. 

(   ) Aos menores de 18 (dezoito) anos e aos maiores de 50 
(cinquenta) anos de idade, as férias serão sempre concedidas em 
dois períodos conforme sua conveniência. 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

a) F – V – V – F – V 
b) V – F – F – F – F 
c) V – F – F – V – V 
d) V – F – V – F – F 

 
PROVA DISCURSIVA 
 
Cada uma das questões teóricas e/ou práticas deverá ser respondida sob 
forma de dissertação e com no mínimo 10 (dez) linhas e no máximo 15 
(quinze) linhas, sob pena de ser atribuída nota zero àquelas que não 
atenderem ao referido quantitativo mínimo/máximo de linhas. 
 
1. As mudanças organizacionais são cada vez mais frequentes nas 

organizações. Dentre as mudanças que vem ocorrendo nas 
empresas está a diversidade da força de trabalho. Discuta a 
importância que a diversidade tem nas empresas na atualidade. 
 

2. De acordo com o expressamente previsto na Consolidação das Leis 
do Trabalho, as condições estabelecidas em Convenção quando 
mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em Acordo 
(artigo 620 da CLT). Neste sentido, responda: Pode o acordo 
coletivo e a convenção coletiva existirem concomitantemente 
(mesmo prazo de vigência)? Qual o prazo máximo de vigência do 
acordo e da convenção coletiva? Existindo em ambos os 
documentos (Convenção e acordo coletivo) cláusulas benéficas aos 
empregados, qual norma será observada quando da contratação do 
empregado? Discorra sobre as teorias doutrinárias aplicáveis ao 
caso. 

 


