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CCUURRSSOO::  DDIIRREEIITTOO  
 
Texto I para as questões de 01 a 07. 
 

Um último comentário para compreendermos a relação entre trabalho e saúde mental: eu disse que o 
reconhecimento se refere ao trabalho. Mas, quando a qualidade de meu trabalho é reconhecida pelos outros, então 
me é possível – embora se trate de uma questão exclusivamente pessoal – destinar o reconhecimento do registro 
do fazer para o registro do ser: eu sou mais inteligente, mais competente, mais seguro de mim mesmo depois do 
trabalho do que antes dele. Pouco a pouco, de etapa em etapa, eu mesmo me desenvolvo, minha identidade se 
fortalece, eventualmente eu me realizo. 

Podemos também constatar que o reconhecimento da qualidade do meu trabalho pelos meus pares faz de 
mim um técnico ou um artesão como os demais técnicos, como os demais artesãos, um pesquisador como os 
demais pesquisadores, um psicólogo como os demais psicólogos, um chefe como os demais chefes etc. Isso quer 
dizer que o reconhecimento me confere o pertencimento a uma equipe, a uma coletividade, a uma profissão. O 
reconhecimento confere, portanto, em troca do meu sofrimento, um pertencimento que exorciza a solidão. Em 
resumo, o reconhecimento permite àquele que trabalha transformar o seu sofrimento em desenvolvimento de sua 
identidade. 

Ora, a identidade é o alicerce da saúde mental. Toda crise psicopatológica traz em si uma crise de identidade. 
Com frequência saímos de nossa infância mais ou menos deformados, com uma identidade inacabada, incompleta, 
instável. O trabalho, por meio da ação do reconhecimento, constitui uma segunda chance para edificar e 
desenvolver nossa identidade e adquirir assim uma melhor resistência psíquica em face dos desafios da vida. 

Certas organizações do trabalho favorecem a psicodinâmica do reconhecimento e permitem inscrever o 
trabalho como mediador insubstituível da saúde. Por outro lado, aqueles que são privados de trabalho, os 
desempregados de longa data ou desempregados primários, perdem também o direito de oferecer uma 
contribuição à organização do trabalho, à empresa e à sociedade. Assim, eles estão privados de qualquer 
reconhecimento, e podemos prever os danos psicopatológicos e sociais – em particular, o aumento da violência – 
que resultam de uma privação de emprego. 

Visto a partir do teatro do desemprego, o trabalho parece um privilégio. Claro! Mas o mundo do trabalho 
tampouco é cor-de-rosa e certas organizações do trabalho em voga costumam destruir sistematicamente as 
engrenagens dessa dinâmica entre contribuição e retribuição. Desestruturam as condições do reconhecimento e da 
cooperação e minam as bases do viver em conjunto no trabalho. É preciso, portanto, na medida em que se busca 
uma ação racional no campo das relações entre trabalho e saúde mental (e também na redução da violência social) 
agir em duas frentes: aquela do emprego, claro, mas também aquela da organização do trabalho.  

(Cristophe Dejours. “Entre o desespero e a esperança: como reencantar o trabalho?.” Cult. março/2010 – Fragmento.) 

 
01 
De acordo com as ideias do texto, analise. 
I. O reconhecimento do trabalho advém da necessidade que se tem de pertencer a um grupo social, a um coletivo. 
II. O trabalho, através do seu reconhecimento, tem importante papel no desenvolvimento da identidade do 

indivíduo. 
III. No trabalho, a relação entre o fazer e o ser estabelece-se como um aspecto positivo para o indivíduo.  
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.   B) III.   C) I e II.   D) II e III.  E) I e III.  

 
02 
Quanto à pontuação empregada no trecho “O trabalho, por meio da ação do reconhecimento, constitui uma 

segunda chance para edificar e desenvolver nossa identidade e adquirir assim uma melhor resistência psíquica 

em face dos desafios da vida.”, assinale a afirmativa correta.  
A)  As vírgulas foram utilizadas para separar termos deslocados, demonstrando uma quebra da sequência 

sintática. 
B)  A vírgula após “trabalho” poderia ser eliminada sem que houvesse prejuízo quanto à estrutura linguística do 

período.  
C)  Ao iniciar o período com a expressão “por meio da ação do reconhecimento”, as vírgulas são eliminadas. 
D)  O uso da vírgula após “trabalho” tem por objetivo destacar o tema sobre o qual os argumentos do texto são 

construídos.  
E)  O uso das vírgulas indica a separação de uma expressão que retifica o fato mencionado anteriormente.   
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03 
O texto faz algumas analogias na construção dos argumentos acerca do tema tratado. Assinale a alternativa 

que apresenta uma delas. 

A) “Um último comentário para compreendermos a relação entre trabalho e saúde mental:...” 

B) “... o reconhecimento me confere o pertencimento a uma equipe, a uma coletividade, a uma profissão.” 

C) “… e adquirir assim uma melhor resistência psíquica em face dos desafios da vida.” 

D) “... – em particular, o aumento da violência – que resultam de uma privação de emprego.” 

E) “Visto a partir do teatro do desemprego, o trabalho parece um privilégio.” 

 

04 
No 1º§, o termo “embora” introduz, no texto, uma ideia que indica um(a) 

A) hipótese para que o fato anterior se realize. 

B) consequência do fato expresso anteriormente.  

C) contradição em relação ao fato anterior sem impedir que seja realizado. 

D) fato realizado concomitantemente ao mencionado anteriormente no período.  

E) circunstância de conformidade ou acordo com o fato mencionado anteriormente.  

 

05 
Considerando todo o texto, a expressão “Mas o mundo do trabalho tampouco é cor-de-rosa...” remete à ideia 

de que  

A)  o privilégio do trabalho, mencionado no texto, é algo idealizado, ou seja, na prática tal privilégio é anulado.   

B)  a relação estabelecida pelo trabalho é constituída não só de privilégios, mas também de aspectos negativos, 

obstáculos a serem superados. 

C)  as organizações do trabalho buscam manter um ambiente propício à produtividade positiva tanto para o 

empregador quanto para o empregado.  

D)  em face da demanda atual do mercado de trabalho, as relações nele estabelecidas passam por desequilíbrios e 

prejuízos.  

E)  as relações de trabalho são sempre estressantes, produzindo no indivíduo um sofrimento que dificilmente 

poderá ser superado.  

 

06 
“Assim, eles estão privados de qualquer reconhecimento, e podemos prever os danos psicopatológicos e sociais 

– em particular, o aumento da violência – que resultam de uma privação de emprego.” Acerca da palavra “que” 

é possível verificar a possibilidade de várias classificações e aplicações, de acordo com o contexto em que foi 

empregada. A respeito da ocorrência do “que” no período anterior, assinale a afirmativa correta. 

A)  A expressão “que resultam” pode ser substituída por “que resulta”, pois o “que” se refere ao aumento da 

violência. 

B)  Em “que resultam”, o “que” atua como elemento de coesão textual e faz referência aos danos psicopatológicos e 

sociais. 

C)  O pronome relativo “que” pode ser substituído por “o qual”, mantendo-se a correção gramatical e semântica. 

D)  Neste período, o “que” atua como conjunção, estabelecendo ligação entre orações independentes. 

E)  O trecho “cujo resultado é uma privação de emprego” produz o mesmo sentido de “que resultam de uma 

privação de emprego.”   

 

07 
O acento grave, indicador de crase, em “Em resumo, o reconhecimento permite àquele que trabalha transformar 

o seu sofrimento em desenvolvimento de sua identidade.”, justifica-se, pois,  

A) ocorre a fusão da preposição “a” com o artigo “a”. 

B) existe a intenção de dar ênfase ao pronome “aquele”. 

C) o pronome “aquele” determina o sujeito da ação verbal. 

D) o termo regente do pronome “aquele” exige a preposição “a”. 

E) o pronome “aquele” atua como elemento de coesão textual. 
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Texto II para as questões de 08 a 10. 
  

Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, 
malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. 
O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela 
mesma cortara lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte. Como um 
lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. E cresciam árvores. Crescia 
sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, cresciam seus filhos, crescia a 
mesa com comidas, o marido chegando com os jornais e sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas do 
edifício. Ana dava a tudo, tranquilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. 

(Lispector, Clarice. “Laços de Família”. Rio de Janeiro: Ed. Rocco, 1998. – Fragmento.)  
 

08 
A autora utiliza-se das transformações de sentido das palavras para a construção do texto II. O emprego deste 
recurso, a linguagem figurada, pode ser observado em 
A) “Os filhos de Ana eram bons,…” 
B) “Cresciam, tomavam banho, exigiam para si,...” 
C) “O calor era forte no apartamento...”  
D) “… o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara…” 
E) “Ela plantara as sementes que tinha na mão,...” 

 
09 
Em “Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe que se quisesse podia parar e 

enxugar a testa, olhando o calmo horizonte.”, o termo destacado estabelece coesão textual e desempenha a 
mesma função sintática que o destacado em 
A) “... uma coisa verdadeira e sumarenta.” 
B) “Cresciam, tomavam banho,…” 
C) “... podia parar e enxugar a testa,...” 
D) “... o canto importuno das empregadas do edifício.” 
E) “Ana dava a tudo, tranquilamente, sua mão pequena e forte,…” 

 
10 
De acordo com as características da construção textual apresentada, é correto afirmar que o texto II tem como 
foco principal 
A) a descrição de espaços externos. 
B) a descrição física da personagem. 
C) a sequência de ações da personagem. 
D) a investigação do mundo interior da personagem. 
E) os tempos cronológico e psicológico vividos pela personagem. 

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS 

11 
José, faxineiro, trabalha para a empresa Clarim Ltda., situada no centro da cidade de Maceió. Acerca da jornada 
de trabalho de José, assinale a alternativa correta. 
A)  A jornada de trabalho diária será de 8 horas. 
B)  Se no registro de ponto constar 15 minutos excedentes, eles não serão computados como jornada extraordinária. 
C)  O tempo que José gasta até o local de trabalho sempre será computado na jornada de trabalho. 
D)  A jornada de trabalho habitual, sem nenhuma necessidade imperiosa, poderá ser acrescentada horas 

suplementares de 3 horas diárias. 
E)  José não poderá prestar horas extraordinárias. 

 
12 
O direito de ação quanto a créditos resultantes da relação de trabalho possui certos prazos previstos na 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Qual o prazo para reclamações feitas após a extinção do contrato de 
trabalho do trabalhador urbano? 
A) 1 ano.  B) 2 anos.  C) 3 anos.  D) 4 anos.  E) 5 anos.  
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13 
A remuneração pode ser entendida como o conjunto de retribuições recebidas, habitualmente, pelo empregado 
por prestação de serviços. Sobre a remuneração, assinale a alternativa correta. 
A)  Compreendem-se na remuneração do empregado apenas o salário devido e pago diretamente pelo 

empregador, como contraprestação do serviço. 
B)  Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação e 

habitação que a empresa, por força do contrato, fornecer habitualmente ao empregado. 
C)  Serão considerados como salário os equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados 

no local de trabalho, para a prestação do serviço. 
D)  Serão considerados como salário a assistência médica e hospitalar prestada mediante seguro-saúde. 
E)  Serão considerados como salário os seguros de vida e de acidentes pessoais. 

 
14 
Ao empregador é facultado cessar a relação de trabalho quando houver justa causa. Assinale uma justa causa 
passível de cessação do contrato de trabalho pelo empregador. 
A)  Prática constante de jogos de azar. 
B)  Ato de probidade praticado pelo empregado. 
C)  Embriaguez esporádica fora do local de trabalho. 
D)  Toda negociação habitual por conta própria ou alheia. 
E)  Todo ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas 

mesmas condições. 

 
15 
Alberto começou a trabalhar para Rubens no dia 10/10/2000. No dia 10/10/2010, Alberto foi dispensado. No 
dia 10/10/2011 Alberto propõe reclamação trabalhista em desfavor de Rubens, pleiteando diferenças salariais 
oriundas de horas-extras desde o dia 10/10/2000. Rubens é citado e apresenta defesa, aduzindo preliminar de 
prescrição. Com base nas informações, assinale a alternativa correta. 
A) Alberto terá direito às diferenças ocorridas entre 10/10/2006 a 10/10/2010. 
B) Alberto terá direito às diferenças ocorridas entre 10/10/2000 a 10/10/2010. 
C) Alberto terá direito às diferenças ocorridas entre 10/10/2005 a 10/10/2010. 
D) Alberto terá direito às diferenças ocorridas entre 10/10/2002 a 10/10/2010. 
E) Alberto terá direito às diferenças ocorridas entre 10/10/2008 a 10/10/2010. 

 
16 
“Max recebe salário-utilidade através de habitação. O valor máximo que Max poderá receber, através deste tipo 
de salário-utilidade, é __________ do salário contratual.” Assinale a alternativa que completa corretamente a 
afirmativa anterior. 
A) 20%   B) 15%    C) 30%    D) 35%   E) 25%  

 
17 
O Art. 477 da CLT prescreve que “é assegurado a todo empregado, não existindo prazo estipulado para a 
terminação do respectivo contrato, e quando não haja ele dado motivo para cessação das relações de trabalho, 
o direito de haver do empregador uma indenização, paga na base da maior remuneração que tenha percebido 
na mesma empresa.” Sobre a multa prevista no artigo mencionado, é correto afirmar que 
A) o recibo de quitação de rescisão, do contrato de trabalho, firmado por empregado com menos de um ano de 

serviço, só será válido quando feito com a assistência do respectivo Sindicato ou perante a autoridade do 
Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

B) o recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou forma de dissolução do contrato, deve ter especificada a 
natureza de cada parcela paga ao empregado e discriminado o seu valor, sendo válida a quitação, apenas, 
relativamente às mesmas parcelas. 

C) o ato da assistência na rescisão contratual será com ônus para o trabalhador e empregador. 
D) o pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado no ato da homologação da rescisão do contrato de 

trabalho sempre em dinheiro. 
E) não havendo Sindicato ou Ministério do Trabalho no local, a assistência poderá ser prestada apenas por 

representante do Ministério Público. 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
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18 
Filipe contratou um pedreiro especializado na colocação de porcelanato para proceder a reforma do piso de 

seu quarto. A reforma durou 2 dias de trabalho. Ficou acordado que a remuneração seria de R$500,00 pelo 

serviço. Assinale a espécie de contrato celebrado por Filipe. 

A) Mandato.       D) Trabalho por tempo determinado. 

B) Empreitada.        E) Trabalho por tempo indeterminado. 

C) Experiência.         

 

19 
Samuel é empregado de Roberto há mais de 5 anos e ganha um salário mínimo mensalmente. Samuel deseja 

rescindir seu contrato de trabalho, contudo, não deseja cumprir o período de aviso prévio. Diante do exposto, 

assinale a alternativa correta. 

A)  Roberto não poderá realizar nenhum desconto do valor que deve a Samuel pela rescisão. 

B)  Samuel não poderá sofrer nenhum tipo de desconto porque possui mais de 2 anos de contrato. 

C)  Samuel não poderá sofrer nenhum tipo de desconto porque possui mais de 3 anos de contrato de trabalho. 

D)  Roberto poderá descontar do valor a ser pago a Samuel o correspondente ao período de aviso prévio não 

cumprido. 

E)  Roberto poderá descontar do valor a ser pago a Samuel o correspondente à metade do período de aviso prévio 

não cumprido. 

 

20 
A CLT traz diversas normas que regulamentam o descanso entre as jornadas de trabalho e durante as mesmas. 

Quanto ao mencionado período de descanso, assinale a alternativa correta. 

A)  Entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 12 horas consecutivas para descanso. 

B)  Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 48 horas consecutivas. 

C)  O descanso semanal deverá coincidir, no todo ou em parte, com o sábado. 

D)  Nos serviços permanentes de mecanografia, a cada período de 90 minutos de trabalho consecutivo 

corresponderá um repouso de 10 minutos não deduzidos da duração normal de trabalho. 

E)  A regra é a permissão do trabalho em dias de feriados nacionais e religiosos. 

 

21 
O Art. 71 da CLT dispõe que: “em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a 

concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 hora e, salvo acordo 

escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 horas.”. Thomé trabalha seis horas por dia, 

logo, tem direito a um intervalo de descanso durante a jornada de trabalho de  

A) 5 minutos.  B) 10 minutos.  C) 15 minutos.  D) 20 minutos.  E) 25 minutos. 

 

22 
A CLT regulamenta, de forma específica, as regras incidentes sobre os bancários. Assinale a alternativa correta 

quanto a essas regras. 

A) A duração normal dos bancários será de 6 horas contínuas nos dias úteis. 

B) A duração normal dos bancários será de 40 horas de trabalho por semana. 

C) O intervalo para alimentação será de 25 minutos nas jornadas de 6 horas contínuas diárias. 

D) A duração normal dos bancários será de 45 horas de trabalho por semana. 

E) O intervalo para alimentação será de 20 minutos nas jornadas de 6 horas contínuas diárias. 

 

23 
“É a possibilidade de peticionar em juízo que, na Justiça do Trabalho, pode ser feita diretamente pelas partes 

em primeira instância, sem a intermediação de procurador.” Trata-se de 

A) Personalidade Jurídica.      D) Capacidade Acusatória. 

B) Capacidade de Direito.      E) Capacidade Postulatória. 

C) Capacidade de Ser Parte. 
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24 
Acerca da reconvenção, uma das modalidades de resposta do réu, assinale a alternativa correta. 
A)  É meio de defesa do réu. 

B)  É proposta em autos apartados da ação principal. 
C)  É admissível reconvenção no processo de execução. 
D)  A ação principal deverá ser julgada concomitantemente à reconvenção. 
E) Se a ação principal for extinta, necessariamente a reconvenção o será, uma vez que esta não possui 

independência. 

 

25 
No processo do trabalho é obrigatória a presença das partes em todas as audiências no primeiro grau de 
jurisdição. Assinale a consequência do não comparecimento do reclamante à audiência. 
A) O processo continua normalmente até a prolação de sentença meritória. 
B) O processo continua normalmente, sendo que o reclamado terá sua ação julgada improcedente. 
C) O processo é extinto, sem julgamento do mérito, com seu consequente arquivamento. 
D) O processo é extinto, com julgamento do mérito, com seu consequente arquivamento. 

E) O magistrado deve remarcar a data da audiência para o momento em que poderá comparecer o reclamante. 

 
26 
“O princípio ______________________ consiste na possibilidade de o juiz, em caso de dúvida razoável, 
interpretar a prova em benefício do empregado, geralmente, autor da ação trabalhista. Afinal, o caráter 
instrumental do processo não se confunde com sua forma.” Assinale a alternativa que completa corretamente 
a afirmativa anterior. 

A) da unidade da prova      D) da ampla defesa 
B) da proibição da prova ilícita      E) “in dubio pro misero” 

C) da imediação 

 

27 
O agravo de petição é o recurso próprio para impugnar as decisões judiciais proferidas no curso da execução. 

Assinale o prazo correto para a interposição do mencionado recurso. 
A) 5 dias.  B) 8 dias.  C) 10 dias.  D) 12 dias.  E) 15 dias.  

 
28 
Os embargos de declaração podem ser entendidos como instrumento pelo qual uma das partes de um processo 
judicial pede ao magistrado para que reveja alguns aspectos da decisão proferida. Esse pedido deverá ser feito 
quando for verificado em determinada decisão judicial a existência de omissão, contradição ou obscuridade. 

Sobre os embargos de declaração trabalhista, é correto afirmar que 
A) não possuem previsão expressa na CLT. 
B) o prazo para a interposição dos embargos de declaração é de 2 dias. 
C) o prazo para a interposição dos embargos de declaração é de 5 dias. 
D) cabem embargos de declaração contra os despachos proferidos no curso da reclamação trabalhista. 
E) cabem embargos de declaração contra as decisões interlocutórias proferidas no curso da reclamação trabalhista. 

 
29 
A execução de título executivo judicial pode ser provisória ou definitiva. Sobre elas, marque a alternativa 
correta. 
A)  Provisória é a execução permitida quando a sentença condenatória já transitou em julgado. 
B)  Provisória é a execução fundada em título judicial que foi desafiado por recurso recebido em ambos os efeitos. 
C)  Definitiva é a execução fundada em título judicial que foi desafiado por recurso recebido em ambos os efeitos. 

D)  Definitiva é a execução fundada em título judicial que foi desafiado por recurso recebido apenas no efeito 
devolutivo. 

E)  Provisória é a execução fundada em título judicial que foi desafiado por recurso recebido apenas no efeito 
devolutivo. 
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30 
“Adriano propôs reclamação trabalhista em desfavor de Joel, postulando receber a quantia de R$8.500,00. Teve 

seu pedido julgado improcedente e deseja recorrer da sentença ao Tribunal Regional do Trabalho. Adriano deverá 

utilizar o recurso _______________________, que possui prazo de _______ dias para sua interposição.” Assinale a 

alternativa que completa correta e respectivamente a situação anterior. 

A) ordinário / 8        D) agravo de petição / 8  

B) ordinário / 30       E) agravo de petição / 15  

C) embargos de declaração / 5  

 

31 
O Código Civil Brasileiro descreve, já em seu início, regras sobre a personalidade e capacidade das pessoas 

naturais. Tendo como base tais regras, assinale a alternativa correta. 

A)  Cessa, para os menores, a incapacidade, com a colação de grau em ensino médio.                                                                                               

B)  Os pródigos são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil.  

C)  A sentença declaratória de morte presumida não precisa, necessariamente, ser registrada em registro público. 

D)  Se alguém, desaparecido em campanha, não for encontrado até 2 anos após o término da guerra, pode ser 

declarada sua morte presumida, sendo necessário, primeiro, a decretação de sua ausência. 

E)  Se duas pessoas falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu 

aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. 

 

32 
Tício, grande empresário rural, resolveu criar uma fundação, buscando no Código Civil quais regras deve 

observar para alcançar esse fim. Sobre as fundações, assinale a alternativa correta. 

A)  Tício poderá constituir fundação para fins bélicos. 

B)  Tício poderá criar a fundação mediante a elaboração de contrato particular. 

C)  Velará pela fundação a Defensoria Pública do Estado onde estiver localizada. 

D)  Para que se possa alterar o estatuto da fundação criada por Tício é mister que a reforma seja deliberada por 

dois terços dos competentes para gerir e representá-la. 

E)  Se Tício fixar prazo de um ano para a elaboração do estatuto da fundação e este não for realizado, a 

incumbência caberá à Defensoria Pública do Estado. 

 

33 
Dentro do estudo dos negócios jurídicos, o Código Civil separa capítulo específico sobre a prova dos mesmos. 

Quanto à prova dos negócios jurídicos, assinale a alternativa correta. 

A)  Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. 

B)  Tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se referem os fatos 

confessados. 

C)  A cópia fotográfica de documento, conferida por tabelião de notas, valerá como prova de declaração da 

vontade, não podendo ter sua autenticidade impugnada. 

D)  Podem ser admitidos como testemunhas os menores de 16 anos. 

E)  A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz não poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. 

 

34 
Alberto, menor de idade, pessoa muito simples e sem renda, causa acidente de trânsito, danificando veículo 

conduzido por Roberta, pessoa habilitada para dirigir. Os pais de Alberto são também pessoas simples, 

possuindo renda insuficiente para a própria manutenção de suas despesas ordinárias. De acordo com a 

legislação prevista no Código Civil Brasileiro, marque a alternativa correta. 

A) Roberta responderá pelos prejuízos causados a Alberto. 

B) Os pais de Alberto responderão pelos prejuízos causados. 

C) Nem os pais, nem Alberto responderão pelo prejuízo se a condenação os privarem do necessário para sobreviver. 

D) Em acidentes envolvendo menores, não é possível a propositura de ação judicial de indenização. 

E) Somente os pais de Alberto serão responsáveis pelos prejuízos. 
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35 
A obrigação de dar pode ser entendida como aquela consistente em uma prestação de entrega de um ou mais 
bens ao credor. Sobre a obrigação de dar, assinale a alternativa correta. 
A)  Deteriorada a coisa, sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação, ou aceitar a coisa, 

abatido de seu preço o valor que perdeu. 
B)  Até a tradição pertence ao devedor a coisa, com os seus melhoramentos e acrescidos. 
C) A coisa incerta será indicada, apenas, pelo gênero. 
D)  Se a coisa restituível se deteriorar por culpa do devedor, recebê-la-á o credor, tal qual se ache, sem direito à 

indenização. 
E)  Se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este somente pelo equivalente. 
 

36 
O Código de Processo Civil (CPC) estabelece quais os requisitos a petição inicial deve conter. Sobre a petição 
inicial, assinale a alternativa correta. 
A)  É ilícito formular mais de um pedido em ordem sucessiva. 
B)  Não é possível a elaboração de pedido genérico, sempre devendo sê-lo certo e determinado. 
C)  Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos deverá indeferi-la de plano. 
D)  Não pode o magistrado proferir sentença antes de determinar a citação do demandado, em nenhuma 

hipótese, pois isto feriria o princípio do devido processo legal. 
E)  Se o autor pedir que seja imposta ao réu a abstenção da prática de algum ato, poderá requerer cominação de 

pena pecuniária para o caso de descumprimento da decisão antecipatória de tutela. 
 

37 
Marcelo, Antônio, Pedro e Gilberto são credores de Francisco em obrigação indivisível. Francisco não cumpre 
voluntariamente sua obrigação com seus credores. Gilberto propõe demanda judicial em desfavor de Francisco 
e obtém êxito. Diante do exposto, é correto afirmar que 
A) Pedro terá direito a 1/4 do bem obtido, deduzidas as despesas processuais em seu crédito. 
B) Marcelo terá direito à parte do bem que Gilberto determinar, visto que não participou do processo proposto. 
C) Antônio não terá direito a nada, uma vez que não participou do processo proposto por Gilberto. 
D) Tendo em vista que apenas Gilberto propôs a ação judicial, apenas ele terá direito ao bem conseguido. 
E) Marcelo terá direito a 1/3 do bem obtido, deduzidas as despesas processuais em seu crédito. 

 
38 
Roxin, dirigindo seu veículo automotor, colide com veículo de propriedade de Thomas. Thomas propõe ação de 
indenização em desfavor de Roxin, que é citado e procura o advogado Rousseau para fazer sua defesa. Com 
base no CPC, assinale a alternativa correta. 
A) Rousseau poderá alegar, em sede de preliminar de contestação, a incompetência relativa do juízo. 
B) Caso Thomas já tenha intentado ação idêntica, ainda não sentenciada, poderá Rousseau alegar preliminar de 

coisa julgada. 
C) Se Rousseau não alegar matéria relacionada à perempção, não poderá o juízo conhecer da mesma. 
D) Não é lícito a Rousseau, depois de contestada a ação, deduzir alegação relacionada a direito superveniente, 

ante a preclusão ocorrida. 
E) Os fatos não impugnados por Rousseau serão considerados verdadeiros, em regra. 
 

39 
Luiz Antônio é citado em São Paulo para se defender em uma ação de cobrança movida por Paulo, em Belo 
Horizonte. Procura um advogado que propõe exceção de incompetência, postulando a remessa dos autos para 
São Paulo. Tendo como base as afirmações anteriores, é correto afirmar que 
A) Luiz Antônio terá o prazo de 30 dias para propor a exceção. 
B) o juiz de Belo Horizonte, recebendo a exceção, determinará que o processo de cobrança fique suspenso até o 

julgamento definitivo da exceção. 
C) Luiz Antônio proporá a exceção de incompetência como preliminar de mérito da contestação. 
D) após a propositura do pedido de exceção de incompetência, o juiz determinará que Paulo seja ouvido em 5 

dias. 
E) Luiz Antônio terá que ir a Belo Horizonte para propor a exceção de incompetência.  
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40 
O processo de execução pode vir embasado em título executivo extrajudicial. Sobre os títulos executivos 
extrajudiciais, assinale a alternativa correta. 
A)  Constitui título executivo extrajudicial o instrumento de transação referendado pela Defensoria Pública. 
B)  O crédito decorrente de laudêmio não pode ser mais considerado título executivo extrajudicial. 
C)  A propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo inibe o credor de promover-

lhe a execução. 
D)  Dependem de homologação pelo Supremo Tribunal Federal, para serem executados, os títulos executivos 

extrajudiciais, oriundos de país estrangeiro. 
E)  A execução para cobrança de crédito fundar-se-á apenas em título de obrigação certa e líquida. 

 
41 
Lúcio é fiador de Tarcísio em uma nota promissória, cujo credor é Marcelo. Tarcísio não cumpre com sua 
obrigação contratual e é executado juntamente com Lúcio. Com base na afirmação, marque a alternativa correta. 
A) Lúcio não poderá nomear bens do devedor à penhora, apenas bens de sua propriedade. 
B) Mesmo que os bens de Tarcísio sejam suficientes para pagar a dívida, os bens de Lúcio serão penhorados. 
C) Caso Lúcio pague o valor executado, necessitará abrir novo processo, independente do processo de execução, 

para cobrar Tarcísio. 
D) Caso Lúcio pague o valor executado, poderá executar Tarcísio nos mesmos autos do processo de execução. 
E) Caso Lúcio pague o valor executado, não poderá executar Tarcísio. 

 
42 
A obrigação de fazer pode ser entendida como espécie de obrigação positiva que se caracteriza por ter como 
prestação um fazer do devedor. Sobre a obrigação de fazer, é correto afirmar que 
A)  quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o devedor será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz 

Ihe assinar, mesmo se outro estiver determinado no título executivo. 
B)  se, no prazo fixado, o devedor não satisfizer a obrigação de fazer, é lícito ao credor, apenas em autos em 

apenso, em razão do princípio do contraditório, requerer que ela seja executada à custa do devedor, ou haver 
perdas e danos. 

C)  se o fato puder ser prestado por terceiro, é ilícito ao juiz, a requerimento do exequente, decidir que aquele o 
realize à custa do executado. 

D)  quando for convencionado que o devedor a faça pessoalmente, o credor não poderá requerer ao juiz que Ihe 
assine prazo para cumpri-la. 

E)  na execução da obrigação de fazer fundada em título extrajudicial, o juiz, ao despachar a inicial, fixará multa 
por dia de atraso no cumprimento da obrigação. 

 
43 
Certo município foi condenado, através de sentença judicial, a pagar a quantia de R$5.000,00 a Tenório. A 
sentença judicial transita em julgado e Tenório propõe a devida execução contra o município. Sobre esse 
processo de execução, é correto afirmar que o município será citado para 
A) opor embargos em 10 dias. 
B) opor embargos em 12 dias. 
C) opor embargos em 15 dias. 
D) pagar a quantia de R$5.000,00 em 3 dias, sob pena de penhora. 
E) pagar a quantia de R$5.000,00 em 10 dias, sob pena de penhora. 

 
44 
A Constituição Federal traz em seu conteúdo diversas normas sobre os direitos e garantias fundamentais. Sobre 
essas normas, é correto afirmar que 
A) é possível a existência de pena de morte. 
B) são admissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. 
C) é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte sempre. 
D) para os reconhecidamente pobres é gratuito o registro de nascimento, mas não o de óbito. 
E) a instituição do júri é competente para julgar crimes dolosos contra a saúde. 
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45 
A execução por quantia certa tem por objeto expropriar bens do devedor, a fim de satisfazer o direito do 
credor. Contudo, alguns bens são considerados pela lei impenhoráveis. Sobre a impenhorabilidade dos bens, 
assinale a alternativa correta. 
A)  São absolutamente impenhoráveis os bens alienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução. 
B)  É absolutamente impenhorável o seguro de vida. 
C)  São absolutamente impenhoráveis todos os pertences de uso pessoal. 
D)  É absolutamente impenhorável, em qualquer circunstância, a pequena propriedade rural. 
E)  É absolutamente impenhorável até o limite de 50 salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de 

poupança. 
 

46 
O Código de Processo Civil realiza a divisão dos tipos de processo, sob certo prisma, em processo de conhecimento, 
processo de execução e processo cautelar. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. 
A)  O processo cautelar se destina a permitir uma futura realização do direito substancial. 
B)  O processo de conhecimento e de execução são capazes de permitir uma tutela jurisdicional mediata do 

direito substancial. 
C)  O processo cautelar se caracteriza por permitir a satisfação do direito substancial. 
D)  O processo de conhecimento tem a finalidade de garantir a efetividade de outro processo, ao qual se liga 

necessariamente. 
E)  A tutela jurisdicional do processo de execução visa proteger tal processo dos efeitos do tempo. 
 

47 
Descreve o Art. 5º da Constituição Federal de 1988 (CF/88) que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. Sobre os direitos e garantias fundamentais, assinale a 
alternativa correta. 
A)  O sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas sempre 

será inviolável. 
B)  No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, sempre 

indenizando o proprietário do bem. 
C)  É possível a existência de juízo ou tribunal de exceção. 
D)  A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção, nos termos da lei. 
E)  Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados contra a ordem constitucional. 

 
48 
Luzia, empregada doméstica, procura na Constituição Federal seus direitos. Assinale a alternativa que 
apresenta direito a que Luzia faz jus, conforme a CF/88. 
A) Luzia será obrigada a aposentar-se aos 70 anos. 
B) Luzia terá todos os direitos derivados de convenções de trabalho. 
C) Luzia terá direito a 14º salário. 
D) Luzia, desejando rescindir seu contrato de trabalho, terá que cumprir sempre 30 dias de aviso prévio. 
E) A cada ano trabalhado, Luzia terá direito a férias remuneradas. 
 

49 
Anderson, empregado de uma empresa particular de alimentos que possui 600 empregados, resolve criar um 
sindicato para representar esses trabalhadores. Diante do exposto, é correto afirmar que 
A) para que Anderson funde o sindicato será necessário que haja lei autorizando sua constituição. 
B) o sindicato formado por Anderson e demais companheiros poderá defender os interesses coletivos e individuais 

da categoria. 
C) a negociação coletiva de trabalho entre empregador e os empregados da empresa de alimentos não necessitará 

da intervenção do sindicato constituído. 
D) o empregado aposentado e filiado ao sindicato fundado por Anderson não pode ser votado para síndico nas 

eleições sindicais. 
E) mesmo Anderson sendo síndico, poderá ser dispensado pela empresa a qualquer momento sem justa causa. 
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50 
Descreve o Art. 7º da CF/88 que “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição”. Sobre tais direitos, assinale a alternativa correta. 
A)  É direito do trabalhador urbano e rural o seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário. 
B)  É direito do trabalhador urbano e rural proteção do salário na forma da lei, constituindo contravenção penal 

sua retenção dolosa. 
C)  É direito do trabalhador urbano e rural o salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa 

renda nos termos da lei. 
D)  É direito do trabalhador urbano e rural a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a 

duração de noventa dias. 
E)  Nem a todos os trabalhadores urbanos e rurais é garantido o direito de aposentadoria. 
 



INSTRUÇÕES

RESULTADOS E RECURSOS

1.Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local 
indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado.

2.Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha, corretivo. 
Especificamente, não é permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva 
identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, 
receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio digital, etc.

3.Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar.

4.A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).

5.Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término da 
prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.

6.O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente.

7.As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas (A a E) e uma única 
resposta correta. 

8.Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 
corresponde ao curso a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que 
lhe foi fornecido, estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou tenha qualquer 
imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

9.Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e 
exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.

10.O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua 
realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, somente sendo permitida essa conduta apenas no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.

11.Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 
aplicação da prova, deverá assinar um termo desistindo do Processo Seletivo e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo 
de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo coordenador da unidade.

- As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site 
www.consulplan.net, às 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 02 
(dois) dias úteis, a contar do dia subsequente ao da publicação, em requerimento próprio disponibilizado no link 
correlato ao Processo Seletivo no site www.consulplan.net.

- A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de 
Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, 
à CONSULPLAN, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no link correspondente ao Processo 
Seletivo.


