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• Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas 
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas. 

• Nas questões que avaliarem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente 
informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de 
proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados. 

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas 
poderão ser utilizados para rascunho. 

 

-- PROVAS OBJETIVAS -- 
 

-- CONHECIMENTOS BÁSICOS -- 
 

Texto CG1A1 

  O capitalismo de vigilância é uma mutação do capitalismo 
da informação, o que nos coloca diante de um desafio 
civilizacional. As Big Techs — seguidas por outras firmas, 
laboratórios e governos — usam tecnologias da informação e 
comunicação (TIC) para expropriar a experiência humana, que se 
torna matéria-prima processada e mercantilizada como dados 
comportamentais. O usuário cede gratuitamente as suas 
informações ao concordar com termos de uso, utilizar serviços 
gratuitos ou, simplesmente, circular em espaços onde as 
máquinas estão presentes. 
  A condição para a emergência do capitalismo de 
vigilância foi a expansão das tecnologias digitais na vida 
cotidiana, dado o sucesso do modelo de personalização de alguns 
produtos no início dos anos 2000. No terço final do século XX, 
estavam criadas as condições para uma terceira modernidade, 
voltada a valores e expectativas dos indivíduos. 
  Outras circunstâncias foram ocasionais: o estouro da 
bolha da internet em 2000 e os ataques terroristas do 11 de 
setembro. A primeira provocou a retração dos investimentos nas 
startups, o que levou a Google a explorar comercialmente os 
dados dos usuários de seus serviços. Para se prevenir contra 
novos ataques, as autoridades norte-americanas tornaram-se 
ávidas de programas de monitoramento dos usuários da Internet e 
se associaram às empresas de tecnologia. Por sua vez, a Google 
passou a vender dados a empresas de outros setores, criando um 
mercado de comportamentos futuros. Assim, instaurou-se uma 
nova divisão do aprendizado entre os que controlam os meios de 
extração da mais-valia comportamental e os seus destinatários. 
  Ao se generalizar na sociedade e se aprofundar na vida 
cotidiana, o capitalismo de vigilância capturou e desviou o efeito 
democratizador da Internet, que abrira a todos o acesso à 
informação. Ele passou a elaborar instrumentos para modificar e 
conformar os nossos comportamentos. 

Internet: < www.scielo.br> (com adaptações). 

 

 Questão 1 

 

Com relação às ideias do texto CG1A1, assinale a opção correta. 
 

A O capitalismo da informação, uma mutação do capitalismo de 
vigilância, aproveita os dados cedidos gratuitamente pelos 
usuários da Internet. 

B O sucesso do modelo de personalização de alguns produtos, 
no início dos anos 2000, se deu graças ao capitalismo de 
vigilância empreendido pelas startups. 

C Para o usuário das TIC, é vantagem ceder gratuitamente suas 
informações, uma vez que, assim, ele pode utilizar serviços 
gratuitos e circular tranquilamente em espaços onde as 
máquinas estão presentes. 

D O capitalismo de vigilância cria instrumentos para modificar 
e conformar os comportamentos dos usuários da Internet. 

E O capitalismo de vigilância possui efeito democratizador, 
uma vez que abre a todos o acesso à informação, por meio do 
aprofundamento da vida cotidiana. 

 

Questão 2 

 

Em cada uma das opções a seguir, é apresentada uma proposta de 
reescrita do seguinte trecho do texto CG1A1 “As Big Techs — 
seguidas por outras firmas, laboratórios e governos — usam 
tecnologias da informação e comunicação (TIC) para expropriar 
a experiência humana, que se torna matéria-prima processada e 
mercantilizada como dados comportamentais.” (segundo período 
do primeiro parágrafo). Assinale a opção cuja proposta de 
reescrita, além de estar gramaticalmente correta, preserva os 
sentidos originais do texto. 
 

A As Big Techs, seguidas de outras firmas, laboratórios e 
governos, usam tecnologias da informação e comunicação 
(TIC) para expropriar a experiência humana, que se torna 
matéria-prima processada e mercantilizada na forma de dados 
de comportamento. 

B As Big Techs, seguidas por outras firmas, laboratórios e 
governos — usam tecnologias da informação e comunicação 
(TIC) para reaproveitar a experiência humana, que se torna 
eventos processados e vendidos como dados 
comportamentais. 

C As Big Techs — acompanhadas por outras firmas, 
laboratórios e governos — usam tecnologias da informação e 
comunicação (TIC) para expropriar a experiência humana, 
que se tornam insumos processados e mercantilizados como 
dados comportamentais. 

D As Big Techs — seguidas por outras firmas, laboratórios e 
governos — usam tecnologias da informação e comunicação 
(TIC) para expropriar a experiência humana, que se tornam 
elementos processados e mercantilizados como dados 
comportamentais. 

E As Big Techs, bem como outras firmas, laboratórios e 
governos — aproveitam tecnologias da informação e 
comunicação (TIC) para recriar a experiência humana, que se 
torna matéria-prima processada e mercantilizada como dados 
comportamentais. 

 

 Questão 3 

 

No que se refere aos aspectos linguísticos do texto CG1A1, 
assinale a opção correta. 
 

A A inserção do sinal indicativo de crase em “as suas 
informações” (terceiro período do primeiro parágrafo) 
manteria a correção gramatical e o sentido original do texto, 
uma vez que seu emprego é facultativo. 

B A flexão no plural da forma verbal “se associaram” (terceiro 
período do terceiro parágrafo) decorre da concordância com o 
sujeito “usuários da internet”, no mesmo período. 

C A oração “onde as máquinas estão presentes” (terceiro 
período do primeiro parágrafo) qualifica e restringe o termo 
“espaços”, no mesmo período. 

D A supressão de vírgula logo após “Internet” (primeiro período 
do quarto parágrafo) manteria o sentido original e a correção 
gramatical do texto. 

E No terceiro período do primeiro parágrafo, a vírgula 
empregada logo após “simplesmente” poderia ser retirada, 
sem prejuízo da coesão e da correção gramatical do texto, 
uma vez que, no contexto dado, seu uso é facultativo. 
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 Questão 4 

 

Com referência à colocação e ao emprego dos pronomes no texto 

CG1A1, assinale a opção correta. 
 

A O pronome “Ele”, no início do segundo período do quarto 

parágrafo, funciona como elemento de coesão, uma vez que 

retoma a expressão “o efeito democratizador da Internet”, no 

período imediatamente anterior. 

B A próclise empregada em “nos coloca” (primeiro período do 

primeiro parágrafo) é opcional, de modo que o emprego da 

ênclise (coloca-nos) também seria correto. 

C O pronome “seus” (segundo período do terceiro parágrafo) 

funciona como elemento de coesão e retoma o termo 

“Google”, no mesmo período. 

D A correção gramatical do texto seria mantida se o vocábulo 

“que” (primeiro período do quarto parágrafo) fosse 

substituído por onde. 

E O pronome “nossos” em “nossos comportamentos” (segundo 

período do quarto parágrafo) tem valor demonstrativo. 
 

 Questão 5 

 

O trecho “o estouro da bolha da internet em 2000 e os ataques 

terroristas do 11 de setembro” (primeiro período do terceiro 

parágrafo) exerce a função de 
 

A objeto direto. 

B objeto indireto. 

C sujeito. 

D complemento nominal. 

E aposto. 
 

 Questão 6 

 

O termo “ávidas” (terceiro período do terceiro parágrafo) poderia 

ser substituído, sem alterar o sentido e a correção gramatical do 

texto CG1A1, por 
 

A menosprezadas. 

B avarentas. 

C desejosas. 

D mesquinhas. 

E fadadas. 
 

 Questão 7 

 

  Três analistas do Poder Judiciário — Ângela, Bianca e 

Cláudia —, com especialidades diferentes — contabilidade, 

medicina do trabalho e psicologia — e tempos de experiência 

diferentes — 12 anos, 15 anos e 20 anos —, foram designadas 

para emitir parecer técnico sobre um processo trabalhista. 

Cláudia não é a psicóloga e tem 12 anos de experiência, a 

contadora tem 20 anos de experiência e a psicóloga não é Bianca. 

Considerando-se essa situação hipotética, é correto afirmar que 
 

A a médica do trabalho tem mais de 14 anos de experiência. 

B Cláudia é a médica do trabalho. 

C Bianca tem menos de 16 anos de experiência. 

D Ângela é a contadora. 

E a psicóloga tem mais de 17 anos de experiência. 

Tabela CG1A2 

  Considere os conectivos lógicos usuais presentes na tabela a 

seguir e assuma que as letras maiúsculas representem 

proposições lógicas. 

Conectivo Símbolo 

Conjunção ˄ 

Disjunção ˅ 

Negação ~ 

Condicional ⇒ 

Bicondicional ⇔ 
 

 Questão 8  

Considere, ainda, o texto a seguir: O direito do trabalho e a 

justiça social são os pilares de uma organização de trabalho mais 

justa e igualitária, e, por essa razão, o currículo do ensino médio 

inclui disciplinas sobre cidadania, direitos humanos e 

empreendedorismo consciente. 

Tendo em vista essas informações, o texto precedente pode ser 

expresso corretamente pela proposição lógica 
 

A P. 

B P˄Q. 

C P ⇒ Q. 

D (P˄Q) ⇒ (R˄S˄T). 

E (P˄Q) ⇒ R. 
 

 Questão 9  

Considere que as primeiras três colunas da tabela-verdade da 

proposição lógica P ⇔ (Q˄R) sejam iguais a 

P Q R 

V V V 

V V F 

V F V 

V F F 

F V V 

F V F 

F F V 

F F F 

Assinale a opção que apresenta a sequência de valores V ou F da 

última coluna da tabela-verdade apresentada. 
 

A V V V V V F V V 

B V F F F F V V V 

C V V V V F F F V 

D V V V F V F V F 

E V V F V V F V F 
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 Questão 10 

 

  Como os processos jurídicos são costumeiramente 
compostos de centenas de páginas e estudos indicam que mudar 
levemente a tonalidade das páginas pode facilitar a leitura, 
tomou-se uma decisão de que todo processo de determinado 
órgão será organizado de modo que as primeiras 25 páginas 
tenham fundo branco, as 20 seguintes tenham fundo bege, as 15 
seguintes tenham fundo verde claro, com o referido 
procedimento sendo repetido de modo que as 25 páginas 
seguintes tenham fundo branco e assim sucessivamente. 

Se um processo de 400 páginas já tiver sido organizado conforme 
esse procedimento, 
 

A a página 67 terá ficado com fundo bege e a página 97 terá 
ficado com fundo branco. 

B a página 117 terá ficado com fundo verde claro e a página 
142 terá ficado com fundo bege. 

C a página 330 terá ficado fundo verde claro e a página 390 terá 
ficado fundo bege. 

D a página 156 terá ficado fundo bege e a página 230 terá 
ficado fundo verde claro. 

E a página 280 terá ficado com fundo branco e a página 317 
terá ficado com fundo verde claro. 

 

 Questão 11 

 

  O Pará é um estado brasileiro onde há muitas festas, 
muitas danças e muitos ritmos populares. Ritmos famosos, como 
o carimbó, a lambada, a guitarrada, o calypso, o brega e o tecno-
brega paraenses, fazem a alegria dos locais e dos turistas que 
visitam essa região. Uma pesquisa feita com vários grupos 
musicais que atuam nas grandes cidades do Pará revelou que, 
entre esses grupos musicais, 326 tocavam carimbó, 182 não 
tocavam lambada, 190 tocavam esses dois estilos de música e 
148 tocavam apenas um desses dois estilos de música. 

Tendo em vista essas informações, é correto afirmar que o 
número de grupos musicais que participaram dessa pesquisa está 
entre 
 

A 200 e 260. 
B 260 e 320. 
C 320 e 380. 
D 380 e 440. 
E 440 e 500. 
 

 Questão 12 

 

No LibreOffice Writer, para atribuir determinado padrão de 
tamanho e formato de título de itens ou seções de um documento, 
a opção disponível é 
 

A Editar  Referência. 

B Estilos  Título. 

C Ferramentas  Estilos. 

D Editar  Título. 

E Formatar  Estilo de página padrão. 
 

 Questão 13 

 

No LibreOffice Writer, é possível aumentar ou diminuir a 
distância entre parágrafos ou entre as linhas do documento em 
edição por meio do menu 
 

A Editar  Colar especial. 

B Exibir  Limites do texto. 

C Formatar disposição do texto. 

D Inserir  Quebra de página. 

E Formatar  Espaçamento. 
 

Questão 14 

 

No LibreOffice Calc, o assistente de funções é utilizado tanto para 
criar fórmulas na planilha quanto para verificar a construção da 
fórmula, identificadas, respectivamente, pelas guias 
 

A Fórmula e Resultado. 

B Soma e Argumento. 

C Categoria e Matriz. 

D Funções e Estrutura. 

E Tipos de funções e Operadores. 
 

 Questão 15  

No LibreOffice Calc, a função que permite descartar as casas 
decimais de um número é 
 

A ARREDMULTB. 
B TETO. 
C TRUNCAR. 
D ALEATÓRIO. 
E TAN. 
 

 Questão 16  

Em uma pesquisa avançada utilizando-se o sítio Google, para se 
recuperar conteúdos que contenham exatamente o mesmo termo 
escrito na pesquisa, deve-se usar o operador 
 

A intitle. 
B * (asterisco). 
C or. 
D “  ” (aspas). 
E related. 
 

 Questão 17  

No Google Drive, um arquivo da área de armazenamento pode 
ser disponibilizado para outro usuário poder baixar, acessar ou 
editar por meio da opção 
 

A Fazer uma cópia. 

B Compartilhados comigo. 

C Compartilhar. 

D Disponível Offline. 

E Fazer download. 
 

 Questão 18  

A Resolução 296/CSJT de 25/6/2021 dispõe sobre a 
padronização da estrutura organizacional e de pessoal e sobre a 
distribuição da força de trabalho nos órgãos da Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo graus. Essa resolução especifica 
que as funções comissionadas alocadas nas unidades de apoio 
judiciário têm o nível máximo 
 

A FC-1. 
B FC-2. 
C FC-4. 
D FC-6. 
E FC-5. 
 

 Questão 19  

No Plano Estratégico da Justiça do Trabalho estabelecido pela 
Resolução 290/CSJT de 20/5/2021, existe um elemento que é 
identificado como sendo o que a organização pretende ser no 
futuro ao considerar as oportunidades futuras, as aspirações e o 
reconhecimento dos públicos interno e externo. Trata-se do 
elemento 
 

A objetivos. 
B visão. 
C valor. 
D missão. 
E cesta de indicadores estratégicos. 
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 Questão 20 

 

  A respeito das finalidades que o Código de Ética dos Servidores do TRT da 8.ª Região busca atingir, julgue os itens a seguir. 

I Contribuir para transformar a visão, a missão e os valores institucionais do tribunal em atitudes, comportamentos, regras de 
atuação e práticas organizacionais. 

II Assegurar ao servidor a preservação de sua imagem e de sua reputação. 
III Reduzir a subjetividade das interpretações sobre os princípios e normas éticos adotados no tribunal. 
IV Estabelecer regras claras para a aplicação de penalidade administrativa disciplinar, respeitada a ampla defesa. 

Assinale a opção correta. 
 

A Apenas os itens I e II estão certos. 
B Apenas os itens III e IV estão certos. 
C Apenas os itens I, II e III estão certos. 
D Apenas os itens II, III e IV estão certos. 
E Os itens I, II, III e IV estão certos. 

Espaço livre 
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-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -- 
 

 Questão 21 

 

A Constituição Federal de 1988 poderá ser emendada mediante 

proposta 
 

A de um terço, no mínimo, das assembleias legislativas das 

unidades da Federação. 

B de três quintos, no mínimo, dos membros da Câmara dos 

Deputados ou do Senado Federal. 

C de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos 

Deputados ou do Senado Federal. 

D do presidente do Senado Federal. 

E do presidente do Supremo Tribunal Federal. 
 

 Questão 22 

 

A composição do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) inclui um 
 

A membro do Ministério Público da União, indicado pelo 

Procurador-Geral de Justiça. 

B desembargador do Tribunal de Justiça, indicado pelo Superior 

Tribunal de Justiça. 

C juiz estadual, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

D juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior 

Tribunal de Justiça. 

E juiz federal, indicado pelo Supremo Tribunal Federal. 
 

 Questão 23 

 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, os Tribunais 

Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete 

julgadores, entre os quais se incluem 
 

A um quinto de advogados e membros da defensoria pública, 

com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e de 

efetivo exercício, respectivamente. 

B um quinto de advogados e membros do Ministério Público do 

Trabalho, com mais de três anos de efetiva atividade 

profissional e de efetivo exercício, respectivamente. 

C um quinto de advogados e membros da defensoria pública, 

com mais de cinco anos de efetiva atividade profissional e 

efetivo exercício, respectivamente. 

D um quinto de advogados e membros do Ministério Público do 

Trabalho, com mais de dez anos de efetiva atividade 

profissional e de efetivo exercício, respectivamente. 

E um quinto de advogados e membros do Ministério Público do 

Trabalho, com mais de cinco anos de efetiva atividade 

profissional e de efetivo exercício, respectivamente. 
 

 Questão 24 

 

Compete privativamente à União legislar sobre 
 

A criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas 

causas. 

B previdência social, proteção e defesa da saúde. 

C proteção e tratamento de dados pessoais. 

D juntas comerciais. 

E proteção e integração social das pessoas portadoras de 

deficiência. 

 

Questão 25 

 

Acerca da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, assinale 
a opção correta. 
 

A Os Tribunais de Contas dos Estados deverão ser integrados 

por nove Conselheiros em razão da simetria com o sistema 
federal. 

B Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as 
mesmas garantias, as mesmas prerrogativas, os mesmos 
impedimentos, os mesmos vencimentos e as mesmas 

vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. 
C A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional 

e patrimonial da União será exercida pelo Congresso 

Nacional, mediante controle interno, e pelo Tribunal de 
Contas da União, mediante controle externo. 

D O Tribunal de Contas da União encaminhará ao Congresso 
Nacional, semestralmente, relatório de suas atividades. 

E As competências do Tribunal de Contas da União incluem 

sustar, de plano, execução de contratos, comunicando a 
decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. 

 

 Questão 26  

De acordo com a Lei n.º 8.666/1993, a prorrogação dos contratos 
administrativos de serviços contínuos, incluindo-se o período 
excepcional, limita-se ao período de 
 

A 72 meses. 
B 60 meses. 
C 48 meses. 

D 66 meses. 
E 60 meses e cento e oitenta dias. 
 

 Questão 27  

Na concessão de serviços públicos, para a escolha do 

concessionário, exige-se, como regra, licitação na modalidade 
 

A leilão. 
B concorrência. 

C pregão. 
D credenciamento. 

E consulta pública. 
 

 Questão 28  

As autarquias federais 
 

A são subordinadas ao ministério competente. 
B não possuem personalidade jurídica. 

C não possuem patrimônio e receita próprios. 
D são criadas por lei. 

E são entes cuja gestão financeira está a cargo da União. 
 

 Questão 29  

No direito administrativo, o silencio administrativo não regulado 
por lei, em regra, 
 

A implica manifestação denegatória. 
B revela a prática de ato administrativo discricionário. 
C importa anuência tácita. 

D não produz efeitos jurídicos. 
E constitui fato jurídico administrativo. 
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 Questão 30 

 

Acerca do requisito competência dos atos administrativos, julgue os 

seguintes itens. 

I A legitimidade dos atos administrativos pressupõe 

competência definida em lei. 

II No silêncio das normas jurídicas, presumem-se competentes 

para aplicar sanções administrativas os agentes públicos 

executores, de plano hierarquicamente inferior. 

III A competência administrativa é improrrogável e 

inderrogável. 

IV É delegável a competência para a edição de atos normativos e 

para a decisão de recurso administrativo, desde que em 

primeira instância administrativa. 

Estão certos apenas os itens 
 

A I e II. 

B I e III. 

C II e IV. 

D I, III e IV. 

E II, III e IV. 
 

 Questão 31 

 

Sabendo-se que a relação de trabalho se distingue da relação de 

emprego, é correto afirmar que, entre as diversas formas de 

trabalho, aquele que labora diariamente para uma família, de 

forma subordinada, onerosa, pessoal, de finalidade não lucrativa, 

sob a dependência deste e mediante salário, será empregado 

como 
 

A avulso. 

B servidor público. 

C doméstico. 

D estagiário. 

E autônomo. 
 

 Questão 32 

 

Acerca da alteração do contrato de trabalho, assinale a opção 

correta. 
 

A A alteração do contrato de trabalho pode ser realizada a 

qualquer momento, independentemente da vontade do 

obreiro, em virtude do jus variandi do empregado. 

B O empregador pode, no que se refere a empregado em cargo 

de confiança, determinar, a qualquer tempo, a sua saída do 

respectivo cargo, ainda que seja contra a vontade do referido 

empregado, bem como determinar seu retorno ao cargo 

efetivo, tipo de ato caracterizado como alteração unilateral do 

contrato de trabalho. 

C A supressão do pagamento da gratificação de função do 

empregado é vedada em caso de reversão a cargo efetivo, 

após o exercício de função de confiança por mais de 10 anos, 

em razão do direito adquirido. 

D As despesas resultantes da transferência de local de trabalho 

são pagas, conforme a CLT, pelo empregado. 

E O empregador é proibido de transferir o empregado, sem a 

sua anuência, para localidade diversa da que resultar do 

contrato, não se considerando transferência a que não 

acarretar, necessariamente, a mudança de seu domicílio. 

 

Questão 33 

 

Com relação ao término do contrato de trabalho, assinale a opção 
correta. 
 

A O empregado não tem direito ao seguro desemprego em caso 
de rescisão indireta do contrato de trabalho. 

B O pedido de demissão e a demissão sem justa causa são 
formas de extinção voluntária motivada do contrato de 
trabalho. 

C A incontinência de conduta, de acordo com a CLT, é causa 
ensejadora de demissão por justa causa, diferentemente de 
mau procedimento, que poderá ensejar, no máximo, uma 
suspensão ao empregado. 

D O pagamento da rescisão do contato de trabalho por culpa 
recíproca confere ao empregado direito a receber, entre outras 
verbas, a integralidade do valor das férias proporcionais e 
50% do valor relativo ao décimo terceiro salário. 

E A rescisão indireta é aplicada quando o empregador comete 
falta grave, como, por exemplo, tratar o empregado com rigor 
excessivo. 

 

 Questão 34  

Com base na legislação vigente, assinale a opção correta acerca 
da jornada de trabalho. 
 

A O tempo gasto pelo empegado, desde sua residência até o seu 
posto de trabalho em transporte fornecido pelo empregador, é 
computado a sua jornada laboral por se referir a tempo à 
disposição da empresa. 

B O empregado e o empregador podem estabelecer regime de 
compensação de jornada mediante acordo individual tácito, 
desde que a compensação das horas excedentes ocorra no 
mesmo mês. 

C O descanso semanal remunerado deve ser de 48 h 
consecutivas bem como deverá coincidir em parte com o 
domingo. 

D A concessão parcial do intervalo para repouso e alimentação 
implica pagamento das horas com acréscimo mínimo de 50% 
sobre o total do tempo previsto para o referido descanso. 

E As horas de trabalho diurna e noturna são computadas como 
de 60 minutos, porém a hora noturna será paga com 
acréscimo de 20%. 

 

 Questão 35  

Acerca do trabalho da mulher, assinale a opção correta. 
 

A A confirmação da gravidez, durante o aviso prévio 
indenizado, não gera estabilidade no emprego à gestante. 

B A cláusula de convenção coletiva que estipule a redução do 
período de licença maternidade é lícita conforme legislação 
atual. 

C Os horários de descanso para a amamentação podem ser 
definidos em acordo individual entre a mulher e o 
empregador. 

D A gestante estável tem direito à transferência de função 
quando as condições de saúde exigirem, com o devido ajuste 
no salário ao valor pago pela nova função, caso esta tenha 
remuneração inferior. 

E A empregada, durante a gestação, tem direito ao afastamento 
da atividade insalubre, período em que o adicional de 
insalubridade não será pago devido à ausência de exposição 
ao risco à saúde. 



 

  CEBRASPE – TRT 8.ª REGIÃO – Edital: 2022
 

 

     

 

 Questão 36 

 

Tendo como referência a evolução da administração pública no 
Brasil após 1930, assinale a opção correta. 
 

A A reforma administrativa de 1967 foi a responsável pela 
centralização progressiva das decisões no Poder Executivo 
Federal nos moldes da administração burocrática. 

B O pacto federativo estabelecido na Constituição Federal de 
1988 limitou as competências do Poder Legislativo e 
possibilitou maior descentralização das políticas públicas em 
relação a estados e a municípios. 

C As premissas do modelo de administração pública gerencial 
incluem manter o aparelho de Estado responsável apenas pela 
execução das políticas públicas. 

D O Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), 
criado em 1938, objetivava aprofundar a reforma 
administrativa destinada a organizar e a racionalizar o serviço 
público no país. 

E A hierarquização, a separação de atividades/funções e a não 
flexibilização são características do modelo gerencial. 

 

 Questão 37 

 

Acerca dos planejamentos estratégico, tático e operacional, 
assinale a opção correta. 
 

A O planejamento estratégico deve objetivar o planejamento 
dos prazos, das metas e dos recursos para a implantação de 
um projeto ou de uma tarefa dentro de uma organização. 

B Os planejamentos mercadológico, financeiro e de produção 
são exemplos de planejamento operacional. 

C O planejamento estratégico é de responsabilidade dos poderes 
executivos dos níveis mais altos da organização e está 
associado às tomadas de decisões sobre produtos e serviços 
que a organização pretende oferecer. 

D O planejamento tático deve trabalhar com decomposição de 
objetivos, estratégias e políticas, visando à otimização das 
atividades de toda a organização. 

E A amplitude e um maior prazo de execução conferem ao 
planejamento estratégico um risco menor em relação ao 
planejamento tático. 

 

 Questão 38 

 

No Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, o 
entendimento das relações de interdependência entre os diversos 
componentes de uma organização está relacionado ao 
 

A pensamento sistêmico. 
B estilo de gestão. 
C princípio da cultura da inovação. 
D direcionamento das ações públicas. 
E princípio do comprometimento com as pessoas. 
 

 Questão 39 

 

No âmbito da gestão de processo, a quantidade de transações de 
negócios, tarefas ou entregas realizadas em um dado período de 
tempo refere-se a 
 

A atividade crítica. 
B macroprocesso. 
C regra de negócios. 
D mapeamento de processo. 
E throughput. 

 

Questão 40 

 

A respeito dos atos administrativos, assinale a opção correta. 
 

A Os atos administrativos, semelhantemente aos contratos 
administrativos, são unilaterais e dependem apenas da 
vontade da administração pública. 

B Os atos administrativos podem, em casos de urgência, ser 
executados diretamente pela própria administração pública, 
independentemente de autorização dos outros poderes. 

C A presunção de veracidade significa que os atos 
administrativos foram realizados em conformidade com a lei 
e produzirão efeitos válidos. 

D A tipicidade é atributo presente nos atos administrativos 
unilaterais e bilaterais pelo qual os atos devem corresponder a 
figuras previamente definidas pela lei como aptas a produzir 
determinados efeitos. 

E A motivação consiste na situação de fato e de direito que gera 
a necessidade de a administração ter de praticar o ato 
administrativo. 

 

 Questão 41  

  Com o objetivo de implementar determinada política 
armamentista, o governo federal decidiu, no momento da 
elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual 2023 — PLOA 
2023 —, destinar R$ 100 bilhões de recursos públicos ao 
BNDES para financiar projetos de expansão da indústria bélica 
nacional, com prazo de carência de 10 anos e prazo de 
pagamento de 50 anos. 

Na situação hipotética apresentada, considerando-se as 
disposições contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e 
na Lei n.º 4.320/1964, a política armamentista descrita 
 

A poderá ser efetivada, bastando sua inclusão na LOA 2023, já 
que independe de aprovação legislativa. 

B não poderá ser aprovada na LOA, pois depende da inclusão e 
aprovação desse programa no PPA. 

C não poderá ser implementada devido a proibição expressa na 
LRF. 

D não poderá ser efetivada em virtude de proibição expressa na 
Lei n.º 4.320/1964. 

E poderá ser efetivada, desde que haja autorização em lei 
específica, observância às disposições da LDO e previsão da 
política na LOA 2023 ou em crédito adicional. 

 

 Questão 42  

  O ordenador de despesas de um determinado tribunal 
regional do trabalho efetuou a compra de mobiliário, seguindo 
todos os procedimentos legais para aquisição e efetuando 
regularmente o empenho. O mobiliário foi entregue e 
devidamente atestado pelo servidor responsável pelo 
recebimento, concluindo-se, assim, a fase da liquidação da 
despesa; contudo, a fase seguinte do pagamento não foi realizada 
dentro do respectivo exercício financeiro. 

Nessa situação hipotética, o ordenador de despesas deverá 
 

A registrar a despesa como despesa de exercícios anteriores 
(DEA). 

B inscrever a despesa como restos a pagar não processados. 
C registrar a despesa como despesas financeiras. 
D registrar a despesa como despesas fundada, conforme 

determina a Lei n.º 4.320/1964. 
E inscrever a despesa em restos a pagar processados. 
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 Questão 43 

 

Um veículo do TRT foi atingido em um acidente e sofreu perda 
total. Conforme o boletim de ocorrência, o acidente foi de inteira 
responsabilidade de terceiro não vinculado ao TRT. Após 
procedimento administrativo pertinente, foi imputada ao terceiro 
a responsabilidade de ressarcir o erário público em virtude do 
dano causado, sendo determinado um prazo para tal. 
Transcorrido o prazo sem o efetivo ressarcimento e realizada a 
apuração da certeza e da liquidez, o crédito em questão deverá 
 

A ser inscrito em restos a pagar não processados. 
B ser inscrito em despesas de exercícios anteriores. 
C ser inscrito em dívida ativa da União. 
D ser imputado como prejuízo à União, independentemente da 

natureza e do valor do crédito. 
E ser inscrito em dívida fundada. 
 

 Questão 44 

 

  Determinado ente público decidiu realizar um novo 
programa no corrente exercício, tendo apurado a seguinte 
situação financeira e orçamentária: 

receita arrecadada R$ 3.100.000 

receita prevista R$ 3.000.000 

despesa autorizada R$ 3.000.000 

despesa realizada R$ 2.500.000 

crédito extraordinário aberto no exercício R$ 200.000 

Com base na tabela e nas informações precedentes, é correto 
afirmar que o ente poderá abrir um crédito especial de até 
 

A R$ 600.000. 
B R$ 400.000. 
C R$ 100.000. 
D R$ 900.000. 
E R$ 300.000. 
 

 Questão 45 

 

  No que concerne ao Plano Plurianual (PPA), à Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e à Lei Orçamentária Anual 
(LOA), julgue os itens subsequentes. 

I A Lei Orçamentária Anual é o instrumento por meio do qual 
Poder Executivo propõe a fixação das despesas e das receitas 
para determinado exercício financeiro. 

II De acordo com a Constituição Federal de 1988, o orçamento 
público abrange a execução de três leis – o PPA, a LDO e a 
LOA –, as quais, em conjunto, formalizam o planejamento e a 
execução das políticas públicas. 

III O PPA tem vigência máxima de dois anos. 
IV O Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias será 

acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre 
as receitas e despesas decorrente de isenções, anistias, 
remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, 
tributária e creditícia. 

Estão certos apenas os itens 
 

A I e III. 
B I e IV. 
C II e IV. 
D I, II e III. 
E II, III e IV. 

 

Questão 46 

 

Acerca do comportamento organizacional, assinale a opção 
correta. 
 

A Os valores terminais, que constituem as atitudes que o 
indivíduo adota para atingir suas metas, influenciam o 
comportamento organizacional. 

B Para garantir a qualidade do trabalho realizado à distância, 
fatores como autodisciplina e automotivação são 
determinantes. 

C Para o sucesso das equipes, as organizações devem valorizar 
a diversidade de ideias, criando um ambiente de trabalho 
colaborativo e voltado às rotinas. 

D Embora os planos de benefícios sociais sejam fundamentais 
para a retenção e motivação dos profissionais, eles não 
contribuem para o aumento da produtividade. 

E No modelo de comportamento diretivo, o líder deve 
demonstrar interesse pelo bem-estar dos subordinados e se 
mostrar acessível a eles como indivíduos. 

 

 Questão 47 

 

O estilo de gestão de conflito em que predominam a não 
assertividade e a cooperação é denominado 
 

A delegação. 
B competitividade. 
C acomodação. 
D colaboração. 
E evitamento. 
 

 Questão 48 

 

No que tange ao recrutamento e à seleção de colaboradores, 
julgue os itens seguintes. 

I A contratação de colaboradores mediante o uso de fontes de 
seleção externas é incapaz de renovar a cultura 
organizacional e enriquecê-la com novas aspirações. 

II Os anúncios têm a vantagem de alcançar grande número de 
possíveis candidatos, embora não exijam criatividade para o 
desenvolvimento de seu design e conteúdo. 

III Ao passo que o recrutamento interno foca a busca por 
competências internas para melhor aproveitá-las, o 
recrutamento externo foca a aquisição de competências 
externas. 

IV O recrutamento sofre influência direta do mercado de 
trabalho, o que se evidencia por meio da observação dos 
ciclos econômicos. 

Assinale a opção correta. 
 

A Apenas os itens I e II estão certos. 
B Apenas os itens I e IV estão certos. 
C Apenas os itens II e III estão certos. 
D Apenas os itens III e IV estão certos. 
E Todos os itens estão certos. 
 

 Questão 49 

 

  Trata-se de identificar as melhores práticas na área de 
administração de recursos humanos, em que a equipe coleta 
informações sobre as operações de sua própria organização e de 
outras, com a finalidade de compará-las e identificar lacunas. 
Essas informações ajudam a equipe a determinar as causas das 
diferenças de desempenho e, em seguida, mapear o conjunto de 
melhores práticas que levem a um desempenho de nível superior. 

O processo descrito no trecho precedente, utilizado na melhoria 
do desempenho da gestão estratégica de pessoas, é denominado 
 

A benchmarking. 
B alinhamento estratégico. 
C mensuração da adequação interna. 
D balanced scorecard. 
E ciclo PDCA. 
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 Questão 50 

 

As competências organizacionais que assumem importância de 
acordo com a situação, fazendo-se importantes apenas em 
momentos críticos, de crises e transições, são chamadas 
 

A terceirizáveis. 
B essenciais. 
C emergentes. 
D não essenciais. 
E transitórias. 
 

 Questão 51 

 

Julgue os itens a seguir, relativos a compras no setor público. 

I A pré-qualificação de fornecedores em órgãos da 
administração direta do governo federal deverá ser precedida 
de edital de convocação. 

II A minuta de contrato, quando necessária, constará 
obrigatoriamente como anexo do edital de licitação. 

III O edital poderá exigir que percentual mínimo da mão de obra 
responsável pela execução do objeto da contratação seja 
constituído por mulheres vítimas de violência doméstica. 

IV Nos casos em que a administração vise contratar objeto que 
envolva inovação tecnológica ou técnica, poderá ser aplicada 
a modalidade diálogo competitivo. 

Assinale a opção correta. 
 

A Apenas os itens I, II e III estão certos. 
B Apenas os itens I, II e IV estão certos. 
C Apenas os itens I, III e IV estão certos. 
D Apenas os itens II, III e IV estão certos. 
E Todos os itens estão certos. 
 

 Questão 52 

 

Acerca da classificação de materiais e da metodologia de cálculo 
da curva ABC, assinale a opção correta. 
 

A Para a construção da Curva de Pareto representativa da 
classificação ABC, os itens são colocados num rol crescente 
de grandeza, dos menos importantes para os mais 
importantes. 

B Dado que a classificação ABC é baseada no bom senso e na 
conveniência, é razoável que determinada empresa adote 40% 
de seus itens como classe A. 

C Quando a curva ABC é representada por uma reta, não há 
qualquer concentração. 

D O atributo utilizado para a classificação ABC dos itens de um 
estoque é seu valor unitário. 

E Quando a curva ABC é usada no gerenciamento dos estoques, 
o sistema de reposições periódicas é contraindicado. 

 

 Questão 53 

 

Com relação a compras, assinale a opção correta. 
 

A O comprador deve comunicar qualquer tomada de decisão 
institucional que venha a influir de forma expressiva na 
relação comercial com o fornecedor. 

B O último estágio do processo de compras é a negociação de 
preço e condições com os fornecedores. 

C As políticas de centralização ou descentralização de compras 
são excludentes entre si. 

D A unidade de compras deve focar unicamente a aquisição de 
materiais pelos menores preços, desde que obedecidos os 
padrões de quantidade e qualidade pré-definidos. 

E O sistema de produção não interfere na política de compras. 

 

Questão 54 

 

A respeito das características das modalidades de transporte, 
assinale a opção correta. 
 

A O transporte rodoviário é o modal mais utilizado no país 
devido ao seu baixo custo. 

B O transporte ferroviário é destinado a cargas de maior volume 
e grande peso, cujos prazos de entrega sejam relativamente 
curtos. 

C O transporte intermodal encontra-se em desuso devido ao alto 
custo de carga e descarga, transbordo e recepção, além do 
elevado risco de perda de mercadorias. 

D O transporte aeroviário é indicado para o transporte de 
pequenos volumes, de baixo peso, de alta sofisticação e de 
preço elevado, em que o fator tempo seja imperioso. 

E O transporte rodoviário é destinado a volumes menores, 
distâncias maiores ou entregas com prazos relativamente 
longos. 

 

 Questão 55  

Acerca do recebimento e da armazenagem de materiais, assinale 
a opção correta. 
 

A Existem apenas dois tipos de leiautes: o de produto e o 
estacionário. 

B Logo após o descarregamento do veículo, deve-se verificar se 
as mercadorias correspondem às descritas na nota fiscal. 

C A via cega é um documento em que não constam as 
quantidades da nota fiscal, sendo necessária, assim, a 
conferência efetiva de todos os itens. 

D Todos os lotes de entrada no estoque devem ser controlados 
para fins de rastreabilidade. 

E A filosofia just in time visa unicamente à redução dos custos 
reais dos estoques. 

 

 Questão 56  

A permissão constitucional a estados e ao Distrito Federal para a 
concessão de contragarantia à União, mediante afetação de 
receitas próprias geradas pelo Fundo de Participação dos estados 
e do Distrito Federal, é exceção prevista no conceito global do 
princípio orçamentário 
 

A do orçamento bruto. 
B da unidade. 
C da exclusividade. 
D da não vinculação da receita de impostos. 
E da universalidade. 
 

 Questão 57  

  A dívida pública consolidada consiste no montante total, 
apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da 
Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou 
tratados, e da realização de operações de crédito, para a 
amortização em prazo superior a doze meses. O limite global 
deve ser estabelecido, para cada nível federativo, pelo Senado 
Federal. 

Tendo em vista essas informações, os valores que devem ser 
computados para fins de apuração do cumprimento dos limites 
máximos da dívida consolidada referem-se a 
 

A precatórios judiciais não pagos durante a execução do 
orçamento em que tiverem sido incluídos. 

B restos a pagar processados. 
C consignações em folha. 
D operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. 
E estoque de papel-moeda ou moeda fiduciária. 
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 Questão 58 

 

No que se refere a operações de crédito, essas operações dependem da observância dos limites e das condições fixados pelo Senado 
Federal bem como, entre outros fatores, da 
 

A existência de prévia e expressa autorização no texto da LOA, em créditos adicionais ou em lei específica, e de autorização do 
Congresso Nacional, quando se tratar de operação de crédito externo. 

B inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por 
antecipação de receita, e de autorização do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo. 

C condição de que o montante das operações de crédito não excedam o montante das despesas correntes bem como de autorização 
do Senado Federal quando se tratar de operação de crédito externo. 

D condição de que o montante das operações de crédito não excedam o montante das despesas de capital bem como de autorização 
do Congresso Nacional quando se tratar de operação de crédito externo. 

E inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, inclusive no caso de operações por 
antecipação de receita, e de autorização do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito interno. 

 

 Questão 59 

 

A demonstração contábil em que, na composição, se inclui quadro em que são apresentados os atos potenciais do ativo e do passivo a 
executar e que, potencialmente, podem afetar o patrimônio do ente denomina-se 
 

A demonstração dos fluxos de caixa. 
B balanço financeiro. 
C balanço orçamentário. 
D demonstração das variações patrimoniais. 
E balanço patrimonial. 
 

 Questão 60 

 

  A Constituição Federal (CF) estabeleceu a existência de três instrumentos legais de planejamento e orçamento: plano 
plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei de orçamentária anual, os quais decorrem de projetos de lei de iniciativa privativa do 
Poder Executivo. Considerando essas informações, julgue os itens a seguir. 

I Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e as despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e 
benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. 

II Diretrizes, objetivos e metas, de forma regionalizada, da administração pública federal para as despesas de capital. 
III Autorização para a abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito. 

Assinale a opção que relaciona corretamente os itens precedentes aos instrumentos legais de planejamento e orçamento. 
 

A I – projeto de LOA; II – PPA; III – LOA 
B I – projeto de LDO; II – PPA; III – LOA 
C I – LOA; II – Projeto de LDO; III – projeto de LOA 
D I – LOA; II – PPA; III – LOA 
E I – projeto de LDO; II – LDO; III – projeto de LOA 

Espaço livre 


