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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 CG2A1-I 

  O trabalho é considerado algo central na vida dos sujeitos, 

ainda mais com o crescimento da expectativa de vida, sendo 
um mediador dos ciclos da existência dos trabalhadores. E algo 

que é considerado de extrema importância nesse contexto é o 

processo de aposentadoria. Nos últimos anos, a aposentadoria 

tornou-se um tema de grande relevância no estudo do 

planejamento de carreira. 
  Do ponto de vista etimológico, a palavra “aposentadoria” 

carrega em si uma dualidade de significados inerentes a esse 

fenômeno. Enquanto, por um lado, a aposentadoria remete à 

alegria e à liberdade, por outro, ela está associada à ideia 

de retirar-se aos seus aposentos, ao espaço de não trabalho, 
podendo ser frequentemente associada ao abandono, à 

inatividade e à finitude. 

  Desse modo, a aposentadoria pode ser interpretada de 

duas formas: a positiva e a negativa. A interpretação positiva, 

que, de forma geral, se relaciona à noção de uma conquista ou de 
uma recompensa do trabalhador, destaca a aposentadoria como 

uma liberdade de o indivíduo gerenciar sua própria vida, de 

maneira a moldar sua rotina como preferir, investindo mais em 

atividades pessoais, sociais e familiares. A interpretação 

negativa, por sua vez, está vinculada a problemas financeiros, 
perda de status social, perda de amigos, sensação de 

inutilidade ou desocupação, entre outras situações. Além 

disso, com a expectativa negativa em relação à 

aposentadoria, surgem sentimentos de ansiedade, incertezas e 
inquietações sobre o futuro. 

 Aniéli Pires. Aposentadoria, suas perspectivas e as repercussões da pandemia. 

In: Revista Científica Semana Acadêmica, Fortaleza, n.º 000223, 2022. 

Internet: <semanaacademica.org.br> (com adaptações). 

 

 Questão 1 

 

Com relação às ideias do texto CG2A1-I, assinale a opção 

correta. 
 

A O trabalho é considerado algo positivo na vida das pessoas, já 
a aposentadoria é interpretada de forma negativa pela maior 

parte dos trabalhadores. 

B A desocupação e a sensação de inutilidade são aspectos 

considerados positivos no fenômeno da aposentadoria. 

C Um dos aspectos negativos da aposentadoria é a questão 
financeira. 

D Com o crescimento da expectativa de vida, a aposentadoria 

tem sido considerada um fenômeno eminentemente positivo. 

E A carreira tornou-se, nos últimos anos, um tema de grande 

relevância no estudo do planejamento da aposentadoria. 

 

Questão 2 

 

No que se refere aos aspectos linguísticos do texto CG2A1-I, 
assinale a opção correta. 
 

A A correção gramatical e o sentido do texto seriam 
preservados caso a expressão “inerentes a” (primeiro período 
do segundo parágrafo) fosse substituído por inerentes à. 

B O emprego do acento nos vocábulos “etimológico” e 
“fenômeno” (primeiro período do segundo parágrafo) 
justifica-se pela mesma regra de acentuação gráfica. 

C A supressão da vírgula logo após “aposentos” (segundo 
período do segundo parágrafo) manteria a coesão e a correção 
gramatical do texto, uma vez que, no contexto dado, seu 
emprego é facultativo. 

D A substituição da palavra “dualidade” (primeiro período 
do segundo parágrafo) por ambiguidade manteria a coesão e 
o sentido original do texto. 

E O pronome “si” (primeiro período do segundo parágrafo) 
remete ao termo “dualidade”, no mesmo período. 

 

 Questão 3 

 

Em cada uma das opções a seguir, é apresentada uma proposta de 
reescrita do trecho “E algo que é considerado de extrema 
importância nesse contexto é o processo de aposentadoria” 
(segundo período do primeiro parágrafo). Assinale a opção cuja 
proposta de reescrita mantém o sentido, a coerência e a correção 
gramatical do texto CG2A1-I. 
 

A E algo que é considerado nesse contexto de extrema 
importância, é o processo de aposentadoria. 

B E o processo, considerado de extrema importância nesse 
contexto, é o de aposentadoria. 

C E o processo de aposentadoria é algo considerado de extrema 
importância nesse contexto. 

D E o que é considerado de extrema importância nesse contexto 
é, o processo de aposentadoria. 

E E, algo que é considerado de extrema importância nesse 
contexto, é o processo de aposentadoria. 

 

 Questão 4 

 

O sinal de dois-pontos empregado após “duas formas” (primeiro 
período do terceiro parágrafo do texto CG2A1-I) introduz um(a) 
 

A citação. 
B conclusão. 
C diálogo. 
D enumeração. 
E concessão. 
 

 Questão 5 

 

A oração “que, de forma geral, se relaciona à noção de uma 
conquista ou de uma recompensa do trabalhador”, no segundo 
período do terceiro parágrafo, 
 

A explica a expressão “a interpretação positiva”. 
B restringe o sentido da expressão “a interpretação positiva”. 
C complementa o substantivo “interpretação”. 
D está subordinada ao termo “aposentadoria”, no período 

anterior. 
E está coordenada à expressão “a interpretação positiva”. 
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 Questão 6 

 

No segundo período do segundo parágrafo, o verbo “retirar-se” 
poderia ser substituído, mantida a correção gramatical e os 
sentidos do texto CG2A1-I, por 
 

A tirar. 
B se remover. 
C retirar. 
D ausentar-se. 
E se recolher. 

Texto CG2A2-I 

 

  O Tribunal Regional do Trabalho de determinada região é 
composto de 23 desembargadores, sendo que três são escolhidos 
como presidente, vice-presidente e corregedor regional e os 
demais 20 desembargadores são distribuídos em quatro turmas. 
Dentre esses 20 desembargadores que são distribuídos nas quatro 
turmas, exatamente 12 são homens. 
 

 Questão 7 

 

Com base na situação hipotética apresentada no texto CG2A2-I, 
o número de maneiras de se formar as referidas quatro turmas 
com cinco desembargadores em cada, de forma aleatória, e de tal 
maneira que cada turma contenha exatamente duas 
desembargadoras, está entre 
 

A � �!

���
� e � �!

���
�. 

 

B � �!

���
� e ���!

���
�. 

 

C ���!

���
� e ���!�!

���
�. 

 

D ���!�!

���
� e ����!���!

���
�. 

 

E ����!���!

���
� e ����!����!��

���
�. 

 
 

 Questão 8 

 

  Considere que os 20 desembargadores da situação 
hipotética apresentada no texto CG2A2-I sejam distribuídos de 
tal forma que cada turma tenha um número ímpar de 
desembargadores. Além disso, considere que a quantidade de 
desembargadores da 1.ª turma seja menor ou igual à quantidade 
de desembargadores da 2.ª turma, que a quantidade de 
desembargadores da 2.ª turma seja menor ou igual à quantidade 
de desembargadores da 3.ª turma, que, por sua vez, seja menor 
ou igual à quantidade de desembargadores da 4.ª turma. 

Nessa situação hipotética, o número de maneiras de se fazer essa 
distribuição, considerando-se que exatamente duas turmas, e 
somente essas duas, tenham a mesma quantidade de elementos, é 
igual a 
 

A 5. 
B 6. 
C 7. 
D 8. 
E 9. 

 

Questão 9 

 

Considere o argumento presente no texto a seguir. 

  O Rio Xingu é conhecido por ter sereias azuis com 
cabelos negros cacheados, pois todo rio com mais de 10 mil km 
de extensão cruza o estado do Pará, todos os rios que cruzam o 
estado do Pará são famosos por terem sereias azuis com cabelos 
negros cacheados, e o Rio Xingu tem 14 mil km de extensão. 

Com base nas informações apresentadas, assinale a opção 
correta. 
 

A Esse argumento é inválido, pois sua conclusão é falsa. 
B O trecho “todos os rios que cruzam o estado do Pará são 

famosos por terem sereias azuis com cabelos negros 
cacheados” é uma proposição lógica composta. 

C O trecho “o Rio Xingu tem 14 mil km de extensão” é a 
conclusão desse argumento. 

D Esse argumento é inválido, pois o Rio Xingu tem extensão 
menor que 3 mil km. 

E Esse argumento possui três premissas. 
 

 Questão 10  

  Os estudantes de determinado colégio foram todos 
convocados para o pátio central. Na chegada foram entregues três 
bandeiras para cada um dos meninos e cinco bandeiras para cada 
uma das meninas e assim todas as bandeiras foram distribuídas. 
Em seguida, todas essas bandeiras foram recolhidas e verificou-
se que elas poderiam ser redistribuídas da seguinte maneira: duas 
bandeiras para cada uma das meninas e quatro bandeiras para 
cada um dos meninos. 

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta. 
 

A O número de meninas corresponde a 50% do total de 
estudantes. 

B O número de meninos corresponde a 75% do total de 
estudantes. 

C O número de meninos é igual a 
�

�
  do número de meninas. 

D O número de meninas é igual a 
	

�
 do número de meninos. 

E O número de meninos é igual à metade do número de 
meninas. 

 

 Questão 11  

  Considere que as proposições lógicas simples sejam 
representadas por letras maiúsculas e que os símbolos lógicos 
usuais sejam representados de acordo com a tabela a seguir. 

conectivo símbolo 

conjunção ˄ 

disjunção ˅ 

negação ~ 

condicional ⇒ 

bicondicional ⇔ 

Nessa situação hipotética, a proposição lógica 

((P ˅ Q) ˄ R) ⇒ (S ˅ T) 

é equivalente à proposição lógica 
 

A (((P ˅ Q) ˄ R) ⇒ S) ˅ (((P ˅ Q) ˄ R) ⇒ T). 
B ((P ˄ Q) ˅ R) ⇒ ~(S ˅ T). 
C (~(P ˄ Q) ˅ ~R) ⇒ ~(S ˅ T). 
D ~(S ˅ T) ⇒ (~P ˅ ~Q) ˄~ R). 
E (~S ˄ ~T) ⇒ ~(Q ˄ R) ˄~ (P ˄ R). 
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 Questão 12 

 

No LibreOffice Writer, para criar um novo documento a partir de 
alterações em um documento existente, mantendo-se a versão 
original do mesmo, usa-se a opção 
 

A Fechar  Não salvar. 

B Salvar. 

C Salvar como modelo. 

D Salvar como. 

E Exportar diretamente como PDF. 
 

 Questão 13 

 

O LibreOffice Calc permite incluir, em tabelas, fórmulas para 
executar cálculos, retornar informações e manipular o conteúdo 
de outras células. Para realizar, por exemplo, operações de soma 
ou cálculo de média aritmética, as fórmulas são utilizadas com 
um conjunto de opções denominado 
 

A funções. 
B dados. 
C caracteres especiais. 
D campos. 
E formato numérico. 
 

 Questão 14 

 

No navegador da web Google Chrome, é possível ter acesso aos 
endereços das páginas visitadas pelo usuário, por data de 
visitação e por jornadas, via a opção 
 

A Downloads. 

B Limpar dados de navegação. 

C Extensões. 

D Histórico. 

E Bookmarks. 
 

 Questão 15 

 

O Microsoft Edge é um navegador da Internet que, ao ser aberto, 
oferece um ambiente de consulta a conteúdos da Web. Esse 
ambiente é formado por 
 

A janelas e guias. 
B localizar na página. 
C captura da web. 
D ferramentas Microsoft Office. 
E caixas de entrada. 
 

 Questão 16 

 

Para participar de uma reunião no Google Meet, um usuário 
convidado recebe um link de acesso à reunião. Para entrar na 
reunião, o usuário deverá acionar a opção 
 

A Aplicar efeitos visuais. 

B Ativar legendas. 

C Ativar câmera. 

D Pedir para participar. 

E Ativar microfone. 
 

 Questão 17 

 

A ferramenta de correio eletrônico Gmail permite que, ao se criar 
uma nova mensagem, possa ser inserida uma imagem visível 
dentro do corpo da mensagem. Para acionar esse recurso, usa-se 
a opção 
 

A Anexar arquivos. 

B Editar fonte. 

C Inserir link. 

D Inserir arquivos com o Google Drive. 

E Inserir foto. 
 

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 estabelece 
que, para impulsionar a tramitação do processo judicial, 
composta pelos gabinetes de desembargadores e unidade de 
órgãos fracionários, excluídas a presidência, a vice-presidência e 
a corregedoria, o setor competente é a 
 

A unidade judiciária de primeiro grau. 
B unidade de apoio judiciário especializado. 
C unidade judiciária de segundo grau. 
D unidade de apoio judiciário. 
E unidade de apoio indireto à atividade judicante. 
 

 Questão 19  

O Código de Ética dos Servidores do TRT da 8.ª Região 
estabelece que, para atividade incompatível com o cargo em 
comissão de nível CJ-3 ou CJ-4 anteriormente exercido pelo 
servidor, na ausência de lei sobre prazo diverso, o período de 
interdição será de 
 

A 3 meses. 
B 4 meses. 
C 5 meses. 
D 6 meses. 
E 9 meses. 
 

 Questão 20  

Para se aferir a antiguidade do servidor no TRT da 8.ª Região, 
quando do efetivo exercício e conforme o Regimento Interno, o 
primeiro critério é 
 

A a data da posse. 
B a data da nomeação. 
C a colocação no concurso público. 
D o tempo de serviço público. 
E a idade. 

Espaço livre 
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-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -- 
 

 Questão 21 

 

Assinale a opção que indica a modalidade de licitação que visa à 
contratação de bens e de obras e serviços comuns e especiais de 
engenharia. 
 

A diálogo competitivo 
B concurso 
C leilão 
D pregão 
E concorrência 
 

 Questão 22 

 

A entidade da administração pública indireta, dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada 
por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é 
integralmente público, é denominada 
 

A órgão público. 
B sociedade de economia mista. 
C autarquia. 
D fundação pública. 
E empresa pública. 
 

 Questão 23 

 

Considere que, durante o expediente, determinado servidor 
público federal tenha praticado ofensa física a um particular. 
Caso se comprove que a prática do ato tenha sido realizada sem 
legítima defesa própria ou de outrem, será aplicada ao servidor, 
após processo administrativo disciplinar, a pena de 
 

A advertência. 
B suspensão e multa. 
C suspensão de 30 dias. 
D demissão. 
E suspensão de 90 dias. 
 

 Questão 24 

 

A administração pública possui a prerrogativa de executar 
diretamente a sua vontade, inclusive com o uso moderado da 
força, independentemente da autorização do Poder Judiciário. Tal 
prerrogativa é expressão do atributo dos atos administrativos da 
 

A presunção de legitimidade. 
B finalidade. 
C tipicidade. 
D imperatividade. 
E autoexecutoriedade. 
 

 Questão 25 

 

Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens a 
seguir. 

I A configuração da responsabilidade objetiva do Estado 
pressupõe quatro elementos: ato administrativo causador do 
dano; dolo ou culpa; prejuízo; e nexo causal. 

II Em regra, a responsabilidade civil do Estado apoia-se em dois 
fundamentos: teoria do risco administrativo e repartição dos 
encargos sociais. 

III As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de 
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

Assinale a opção correta. 
 

A Apenas o item I está certo. 
B Apenas o item III está certo. 
C Apenas os itens I e II estão certos. 
D Apenas os itens II e III estão certos. 
E Todos os itens estão certos. 

 

Questão 26 

 

Um estado da Federação que tenha editado lei regulamentando 
determinado instituto jurídico do direito do trabalho terá agido de 
forma 
 

A incorreta, pois compete privativamente à união legislar sobre 
direito do trabalho. 

B incorreta, pois compete exclusivamente à união legislar sobre 
direito do trabalho. 

C correta, pois compete concorrentemente à união, aos estados 
e ao distrito federal legislar sobre direito do trabalho. 

D correta, pois compete exclusivamente a cada estado da 
federação legislar sobre direito do trabalho. 

E correta, pois compete à união, aos estados, ao distrito federal 
e aos municípios legislar sobre direito do trabalho. 

 

 Questão 27  

Segundo a Constituição Federal, os princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência aplicam-se 
apenas à 
 

A administração pública direta de qualquer dos Poderes da 
União. 

B administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União. 

C administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos 
municípios e as entidades do terceiro setor. 

D administração pública direta de qualquer dos Poderes da 
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 

E administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios. 

 

 Questão 28  

A Constituição Federal prevê a possibilidade de que o presidente 
da República proveja e extinga os cargos públicos federais. 
Acerca dessa prerrogativa, tal competência é 
 

A privativa do presidente da República, não podendo haver 
delegação. 

B exclusiva do presidente da República, podendo haver 
delegação apenas para extinguir os cargos. 

C exclusiva do presidente da República, não podendo haver 
delegação. 

D privativa do presidente da República, podendo haver 
delegação para prover e extinguir os cargos. 

E privativa do presidente da República, podendo haver 
delegação apenas para prover os cargos. 

 

 Questão 29  

Conforme o texto constitucional, é direito dos trabalhadores 
urbanos e rurais o seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do 
 

A empregado, sem excluir a indenização a cargo do 
empregador, quando incorrer em dolo. 

B empregado, sem excluir a indenização a cargo do 
empregador, quando incorrer em dolo ou culpa. 

C empregador, sem excluir a indenização a que este está 
obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. 

D empregador, excluindo-se a indenização a que este está 
obrigado, quando incorrer em culpa. 

E empregador, excluindo-se a indenização a que este está 
obrigado, quando incorrer em dolo. 
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 Questão 30 

 

Acerca do Poder Judiciário e das funções essenciais à justiça, 

julgue os itens a seguir. 

I Aos juízes federais compete processar e julgar os crimes 

contra a organização do trabalho. 

II São funções institucionais da Defensoria Pública da União 

defender judicialmente os direitos e interesses das populações 

indígenas. 

III A Advocacia-Geral da União representa a União, judicial e 

extrajudicialmente, cabendo-lhe as atividades de consultoria e 

assessoramento jurídico do Poder Executivo, do Poder 

Legislativo e do Poder Judiciário. 

Assinale a opção correta. 
 

A Nenhum item está certo. 

B Apenas o item I está certo. 

C Apenas o item II está certo. 

D Apenas o item III está certo. 

E Todos os itens estão certos. 
 

 Questão 31 

 

O princípio que veda o impedimento ou a restrição à livre 

disposição do salário pelo empregado e tem como noção a 

natureza alimentar do salário corresponde ao princípio da 
 

A irrenunciabilidade. 

B primazia da realidade. 

C intangibilidade salarial. 

D inalterabilidade contratual lesiva. 

E continuidade. 
 

 Questão 32 

 

  Joana trabalha como assistente no escritório de advocacia 

de seu irmão Marcos às segundas-feiras, às quartas-feiras e às 

sextas-feiras, das 8 às 17 h, com uma hora de intervalo 

intrajornada, e recebe R$ 2.400,00 mensais a título salarial. 

Marcos confia muito em sua irmã e sente-se seguro ao tê-la 

trabalhando em seu escritório, pois ele tem receio de contratar 

outras pessoas para o trabalho, tendo em vista que a atividade 

exige o manuseio de documentos confidenciais de seus clientes. 

De acordo com as normas legais sobre as relações de emprego, 

nessa situação hipotética, 
 

A configura-se uma relação de emprego, uma vez que se 

verifica, nessa relação, o elemento da parassubordinação. 

B não se configura uma relação de emprego, pois, como Joana 

trabalha apenas três vezes por semana, essa relação carece do 

requisito habitualidade. 

C configura-se uma prestação de serviços regulada pelo direito 

civil, já que a jornada semanal de Joana é inferior a 44 h 

semanais. 

D configura-se uma relação de emprego, uma vez que estão 

presentes todos os elementos e todos os requisitos exigidos 

pela legislação trabalhista. 

E não se configura uma relação de emprego, já que não está 

presente o elemento pessoalidade. 

 

Questão 33 

 

  Paulo foi contratado pela sociedade empresária Beta em 
12.6.2018 e teve seu contrato de emprego extinto, sem justa 
causa, em 17.8.2022. 

Nessa situação hipotética, Paulo 
 

A fez jus ao recebimento de 30 dias a título de aviso prévio, sem 
acréscimos, devido ao fato de o contrato ter sido extinto sem 
justa causa. 

B terá até o mês de setembro de 2024 para protocolar eventual 
reclamação trabalhista oriunda dessa relação empregatícia. 

C não fez jus ao recebimento de 13.º salário nem férias 
proporcionais, já que a dispensa se deu sem justa causa. 

D poderá cobrar eventuais verbas rescisórias referentes aos 
cinco anos que antecederem o ajuizamento da reclamação 
trabalhista. 

E recebeu o saldo salário equivalente a apenas 17 dias 
trabalhados durante o mês de agosto de 2022. 

 

 Questão 34  

  Cristina é padeira e trabalha em determinada panificadora. 
A jornada laboral da trabalhadora inicia-se às 4 h e se estende até 
às 14 h, de segunda-feira à sexta-feira, com trinta minutos de 
intervalo intrajornada. Aos sábados, ela labora das 9 h às 13 h 
sem nenhum intervalo. 

No que se refere à jornada de trabalho e aos períodos de descanso 
de Cristina, assinale a opção correta. 
 

A O intervalo intrajornada estará regular, desde que haja acordo 
individual, assinado pela empregada, que autorize a redução 
do intervalo mínimo. 

B A supressão do intervalo intrajornada de Cristina deverá ser 
paga e esse pagamento terá natureza jurídica de hora extra. 

C Cristina não fará jus ao recebimento de adicional noturno, 
tendo em vista que sua jornada de trabalho é mista. 

D A ausência de intervalo intrajornada aos sábados está de 
acordo com legislação trabalhista, visto que a jornada de 
trabalho de Cristina não excede 4 h. 

E O intervalo interjornada de Cristina não está sendo 
respeitado, de modo que ela deverá receber horas extras em 
razão dessa violação. 

 

 Questão 35  

  A sociedade empresária Delta celebrou acordo coletivo 
com seus empregados, com o objetivo de reduzir o período de 
férias para 20 dias corridos, bem como para suprimir o adicional 
noturno, equiparando, assim, a jornada de trabalho noturna com a 
jornada de trabalho diurna. 

Tendo em vista as normas sobre o acordo e a convenção coletiva, 
nessa situação hipotética, o referido acordo é 
 

A inválido, devido ao fato de não ter sido objeto de convenção 
coletiva, uma vez que ele não foi chancelado pelo sindicato 
da categoria profissional. 

B válido só no que diz respeito à redução do período de férias, 
já que a legislação veda a supressão do adicional noturno. 

C válido só no que diz respeito à supressão do adicional 
noturno, uma vez que a legislação veda a redução do período 
de férias. 

D válido, devido ao fato de ter sido objeto de convenção 
coletiva, e não objeto de acordo individual. 

E inválido, já que há vedação legal referente à supressão ou à 
redução do período de férias e do adicional noturno. 
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 Questão 36 

 

  Segundo o artigo 791 da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), os empregados e os empregadores poderão 
reclamar pessoalmente perante a justiça do trabalho e 

acompanhar as suas reclamações até o final. 

Acerca do jus postulandi na justiça do trabalho, assinale a opção 
correta. 
 

A O jus postulandi pode ser exercido em varas do trabalho, bem 
como em recursos de competência dos Tribunais Regionais 
do Trabalho (TRTs) e do Tribunal Superior do Trabalho 

(TST). 
B É vedado o exercício do jus postulandi no ajuizamento de 

mandado de segurança. 
C É possível exercer o jus postulandi em processos de execução 

e em ações cautelares. 

D O jus postulandi só pode ser exercido em ações que tramitam 
pelo procedimento sumaríssimo. 

E Não é possível exercer o jus postulandi em sede recursal, 
pois, nesse caso, é necessário que um advogado seja 
constituído. 

 

 Questão 37 

 

  Francisco ajuizou reclamação trabalhista em desfavor de 
seu empregador. No dia e hora agendados para a audiência una 
de conciliação, instrução e julgamento, compareceram Francisco, 

seu advogado e o advogado do empregador. Todavia, o 
empregador não compareceu e nem justificou sua ausência. 

Com base nessa situação hipotética e em relação às audiências de 
conciliação, instrução e julgamento, assinale a opção correta. 
 

A Em decorrência da ausência do reclamado, o processo deverá 

ser arquivado e posteriormente extinto sem resolução de 
mérito. 

B O reclamado será considerado como revel e seu advogado 

não poderá apresentar contestação. 
C Ainda que o reclamado não compareça em audiência, 

permite-se que o seu advogado apresente contestação. 
D Os efeitos da revelia deverão ser aplicados, ainda que o 

objeto da ação trate-se de direito indisponível. 

E O não comparecimento do reclamado importa revelia, além 
de confissão quanto à matéria de direito. 

 

 Questão 38 

 

Assinale a opção correta relativa a prazos no direito do trabalho. 
 

A O vencimento dos prazos será certificado nos processos pelos 
escrivães ou secretários. 

B É defeso ao juízo dilatar prazos processuais e alterar a ordem 

de produção de provas sob a mera justificativa de adequação 
às necessidades do conflito. 

C Interrompe-se o curso do prazo processual nos dias 
compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. 

D Os prazos processuais serão contados em dias contínuos, 

excluindo-se a data de início e computando-se a data de 
término. 

E Os prazos processuais podem ser prorrogados apenas quando 
houver motivo de força maior devidamente comprovada. 

 

Questão 39 

 

  O ônus da prova incumbe ao reclamante, quanto ao fato 
constitutivo do seu direito, e ao reclamado, quanto à existência 
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 
reclamante. 

Considerando as informações apresentadas, assinale a opção 
correta em relação ao instituto das provas no processo do 
trabalho. 
 

A No caso em que a testemunha seja surda-muda, um interprete 
será nomeado pelo juiz e as custas referentes a essa diligência 
serão pagas pelo sucumbente, ainda que beneficiário da 
justiça gratuita. 

B Em regra, as provas no processo do trabalho devem ser 
produzidas em audiência. Assim, reclamante e o reclamado 
comparecerão à audiência acompanhados das suas 
testemunhas, apresentando, nessa ocasião, as demais provas. 

C No procedimento ordinário, cada uma das partes poderá 
indicar até 4 testemunhas, salvo quando se tratar de inquérito, 
caso em que esse número poderá ser elevado a até 8. 

D As testemunhas deverão comparecer em audiência somente 
após devida citação ou intimação do respectivo juízo. 

E O documento em cópia, oferecido para prova, deverá ser 
declarado como autêntico pelo juízo da causa, não sendo 
possível que essa autenticação seja feita pelo advogado da 
parte. 

 

 Questão 40  

  Inconformada com a sentença que a condenou ao 
pagamento de verbas rescisórias, a sociedade empresária Alfa 
protocolou recurso ordinário com o objetivo de ter a decisão 
reavaliada pelo Tribunal Regional do Trabalho. No entanto, o 
recurso em comento não foi conhecido, sob a justificativa de ser 
intempestivo. 

Considerando a situação hipotética apresentada, e tendo como 
base o despacho que denegou a interposição do recurso ordinário 
da reclamada, assinale a opção que corresponde à medida 
processual adequada ao caso. 
 

A recurso de revista, no prazo de 8 dias 
B agravo de petição, no prazo de 8 dias 
C embargos de declaração, no prazo de 8 dias 
D agravo interno, no prazo de 15 dias 
E agravo de instrumento, no prazo de 8 dias 
 

 Questão 41  

Acerca do acesso, do credenciamento e da disponibilidade do 
processo judicial eletrônico (PJe), assinale a opção correta. 
 

A O advogado idoso que atua em nome próprio pode apresentar 
peça processual ou documento em papel. 

B O advogado credenciado no PJe está dispensado de juntar 
procuração para novas causas em que for atuar. 

C O credenciamento de sociedade de advogados deve ser 
assinado digitalmente pelo seu responsável legal, exigindo-se 
a identificação do usuário por meio de seu certificado digital. 

D As férias forenses e os recessos do Poder Judiciário, devido 
ao fato de constarem da legislação, não são objeto de registro 
de indisponibilidade do PJe. 

E O peticionamento avulso é admitido apenas para os 
advogados sem procuração nos autos. 
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 Questão 42 

 

No que se refere aos fundamentos legais e à informatização do 
processo judicial, assinale a opção correta. 
 

A É vedada a utilização do PJe em causas de natureza penal por 
se referirem a bens de importância social. 

B O PJe admite apenas duas formas de comprovação da 
identidade digital: assinatura digital baseada em certificado 
digital emitido por autoridade certificadora credenciada e 
cadastro de usuário no Poder Judiciário. 

C A publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de 
publicação oficial, inclusive a intimação pessoal, à exceção 
da comunicação feita à Fazenda Pública. 

D É supletiva ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a 
competência para regulamentar o processo judicial eletrônico 
brasileiro. 

E É vedado o acesso de advogado, sem procuração, aos autos 
no processo eletrônico. 

 

 Questão 43 

 

A utilização do PJe viola o devido processo legal quando se 
exige 
 

A a interposição de recurso no prazo sugerido pelo sistema 
eletrônico. 

B a prática do peticionamento eletrônico. 
C o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) para 

peticionamento eletrônico. 
D um limite máximo ao tamanho de documentos para upload no 

sistema. 
E o endereço eletrônico para comunicações processuais. 
 

 Questão 44 

 

  Uma intimação processual eletrônica, publicada no Diário 
Judicial Eletrônico, foi disponibilizada no 1.º dia, do mês X, uma 
quinta-feira. O destinatário teve acesso à intimação no dia 
seguinte, dia 2, uma sexta-feira. O prazo da intimação é de 5 dias 
úteis. 

Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom 

     1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30     

Com referência a essas informações e tendo como base o 
calendário apresentado na tabela precedente, o último momento 
para a realização do prazo processual será, no referido mês X, até 
às 24 horas do dia 
 

A 8. 
B 9. 
C 12. 
D 13. 
E 14. 
 

 Questão 45 

 

A abordagem da administração dedicada ao estudo do tempo e 
dos movimentos na produção e dos métodos de trabalho mais 
apropriados é a 
 

A estruturalista. 
B comportamental. 
C neoclássica. 
D científica. 
E contingencial. 

 

Questão 46 

 

No processo administrativo, a função responsável por aferir o nível 

de atingimento de metas é denominada 
 

A planejamento. 

B controle. 

C direção. 

D governança. 

E organização. 
 

 Questão 47  

Assinale a opção que corresponde à departamentalização típica 

das organizações que ofertam apenas um produto ou serviço. 
 

A departamentalização funcional 

B departamentalização multidivisional 

C departamentalização geográfica 

D departamentalização projetizada 

E departamentalização por processos 
 

 Questão 48  

Considerando-se a hierarquia adotada na gestão de projetos, é 

correto afirmar que os portfólios 
 

A são a menor unidade hierárquica, estando subordinados a 

todas as demais. 

B se subordinam a programas. 

C podem conter projetos, mas não programas. 

D se subordinam a projetos. 

E são conjuntos de projetos. 
 

 Questão 49  

Com relação a orçamento público, assinale a opção correta. 
 

A O orçamento tradicional é uma peça econômica que organiza 

as finanças públicas, observando a neutralidade de interesses 

da sociedade, mas é pouco eficaz no controle das despesas e 

das receitas do Estado. 

B O orçamento-programa apresenta os propósitos, os objetivos 

e as metas para os quais a administração solicita os recursos 

necessários bem como identifica os custos dos programas 

propostos para alcançar tais objetivos e os dados quantitativos 

que medem as realizações e o trabalho realizado dentro de 

cada programa. 

C O orçamento monetário com estimativas dos dispêndios 

globais e das receitas totais do governo e que fixava tetos 

para contas das autoridades monetárias, excetuando-se os 

subsídios para os produtos agrícolas, vigorava, no Brasil, 

antes da Constituição Federal de 1988. 

D O orçamento base-zero, no que se refere aos princípios da 

eficiência e da eficácia da administração pública, é o melhor 

método para organizar o orçamento público, pois permite 

alocar previamente os recursos necessários para as unidades 

de decisão. 

E A pessoa jurídica central do Estado, de acordo com 

o princípio da universalidade, deve ter seu domínio 

orçamentário próprio, respeitada a descentralização 

administrativa, mas com a lei orçamentária consignando 

dotações globais para o atendimento das despesas de pessoal. 
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 Questão 50 

 

Relativamente ao orçamento público no Brasil, assinale a opção 

correta. 
 

A O empenho, que é o primeiro estágio da despesa pública, é 

utilizado na modalidade global quando o montante a ser pago 

da despesa pública é previamente conhecido, dispensando 

parcelamentos. 

B As unidades orçamentárias, que integram o sistema de 

planejamento e orçamento, são submetidas à orientação 

normativa e à supervisão técnica do órgão central, o qual é 

responsável pela fixação dos referenciais monetários para 

a apresentação das propostas orçamentárias e dos limites de 

movimentação e de empenho dessas unidades. 

C As receitas de operações intraorçamentárias são decorrentes 

da entrada de recursos extraordinários nos cofres públicos 

dentro do exercício fiscal de execução da lei orçamentária 

anual e causam aumento nas disponibilidades financeiras do 

Estado com efeitos positivos sobre o patrimônio líquido. 

D O plano plurianual da União, orientador dos projetos de leis 

orçamentárias do período de 2020 a 2023, tem como 

princípios a simplificação metodológica, o realismo fiscal e 

a integração entre o planejamento e o orçamento. 

E A classificação funcional da despesa é formada por funções e 

subfunções que buscam explicitar as áreas em que as 

despesas públicas são realizadas, sendo assim, cada atividade, 

projeto e operação especial identificará a função e 

a subfunção às quais se vinculam. 
 

 Questão 51 

 

No que se refere ao ciclo orçamentário, assinale a opção correta. 
 

A O plano plurianual traz o planejamento, associado a metas e 

prioridades, das contas públicas, com as estimativas de 

receitas e despesas do governo para quatro anos. 

B Os programas e as ações estabelecidos no plano plurianual 

devem ser implementados devido ao caráter impositivo do 

orçamento brasileiro. 

C O sistema de justiça não vota nem aprova o orçamento 

público, mas pode ser chamado a intervir quando alguma 

irregularidade é encontrada pelos órgãos do controle interno, 

controle externo ou social, como o conselho de políticas 

públicas. 

D A lei de diretrizes orçamentárias, que deve ser aprovada 

posteriormente à lei orçamentária anual, deve conter o ajuste 

das metas fiscais previstas no orçamento. 

E A lei orçamentária anual deve conter os créditos 

suplementares da dotação orçamentária estabelecida na lei de 

diretrizes orçamentárias, os quais devem ser estruturados por 

programas, ações de grupo de natureza de despesa. 

 

Questão 52 

 

Acerca do orçamento público na Constituição Federal de 1988, 
assinale a opção correta. 
 

A A lei que instituir o orçamento anual estabelecerá, de forma 
regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da 
administração pública federal para as despesas correntes, 
compatibilizando as desigualdades inter-regionais. 

B Caso, durante o quadriênio de execução do plano plurianual, 
a relação entre despesas correntes e receitas correntes do 
orçamento fique superior a 95%, no âmbito do Poder 
Judiciário, incluindo o Tribunal Regional do Trabalho, será 
facultativa a aplicação de ajuste fiscal que implique a vedação 
de reajuste de remuneração de seus servidores ou as 
reposições de cargos de chefia e de direção que acarretem 
aumento de despesa do tribunal. 

C O Congresso Nacional poderá, por meio das emendas 
parlamentares, realizar alterações nas dotações orçamentárias 
do projeto de lei do orçamento, desde que sejam compatíveis 
com o plano plurianual e indiquem os recursos necessários 
que devem ser provenientes de anulação de despesa que 
incidam sobre os juros, os encargos e a amortização da dívida 
pública. 

D O projeto de lei orçamentária será seguido de demonstrativo 
regionalizado do impacto sobre as receitas e despesas, 
decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e 
benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, 
devendo a lei orçamentária anual abranger o orçamento fiscal, 
o da seguridade social e o de investimentos. 

E As emendas individuais dos parlamentares ao projeto de lei 
orçamentária devem obedecer a um limite mínimo da receita 
corrente líquida estabelecida no projeto encaminhado pelo 
Poder Executivo, sendo a execução das ações e dos serviços 
públicos propostos facultativos ao presidente da República, 
ainda que não haja impedimentos de ordem técnica. 

 

 Questão 53  

O processo de gestão de pessoas destinado ao estudo do cenário 
do mercado de trabalho e ao recrutamento e à seleção de pessoas 
é denominado 
 

A manutenção. 
B atração e retenção. 
C gestão do desempenho. 
D liderança. 
E desenvolvimento. 
 

 Questão 54  

Atualização de registros e processamento de benefícios são 
exemplos de atividades de gestão de pessoas executadas no nível 
 

A ambiental. 
B tático. 
C administrativo. 
D estratégico. 
E operacional. 
 

 Questão 55  

São características específicas de grupos e de equipes, 
respectivamente, 
 

A objetivos compartilhados e desempenho coletivo. 
B desempenho coletivo e sinergia positiva. 
C responsabilidade individual e sinergia positiva. 
D habilidades variadas e objetivos individuais. 
E sinergia neutra e responsabilidade individual. 
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 Questão 56 

 

O estilo de liderança caracterizado por transferir ao grupo a responsabilidade pela divisão de tarefas e pela seleção de pessoas às quais 
tais tarefas serão designadas é o 
 

A liberal. 
B autoritário. 
C contingencial. 
D autocrático. 
E democrático. 
 

 Questão 57 

 

Em relação à gestão de estoques, julgue os itens a seguir. 

I Altos níveis de estoque podem encobrir processos ineficientes. 
II Para a construção da curva ABC, os itens de estoque são ordenados de forma crescente com base nos respectivos valores totais de 

estoque. 
III Níveis elevados de estoque tendem a reduzir a taxa de obsolescência. 
IV A filosofia just in time é caracterizada como um sistema em que qualquer movimento de produção somente é liberado à medida 

que se sinaliza a necessidade pelo usuário da peça ou componente em fabricação. 

Estão certos apenas os itens 
 

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

 Questão 58 

 

Assinale a opção que apresenta uma vantagem do sistema centralizado de compras. 
 

A maior conhecimento dos fornecedores locais 
B melhor atendimento das necessidades específicas de cada unidade ou setor 
C agilidade nas compras específicas de cada unidade ou setor 
D alta flexibilidade 
E maior especialização dos compradores 
 

 Questão 59 

 

Em relação às modalidades de transporte e suas características, assinale a opção correta. 
 

A O transporte aeroviário não sofre interferência de fatores meteorológicos. 
B O transporte rodoviário é a modalidade mais comum para o transporte de cargas no Brasil. 
C O transporte ferroviário é a modalidade mais indicada para cargas nobres. 
D O transporte hidroviário apresenta traçado pré-fixado e limitado. 
E O transporte dutoviário é a modalidade de transporte mais antiga do mundo. 
 

 Questão 60 

 

  Determinado órgão alterou sua estrutura organizacional, o que gerou a necessidade de alterar a carga dos auditórios e dos bens 
permanentes mantidos nesses espaços. 

Nessa situação, o tipo de inventário a ser executado deverá ser o 
 

A anual. 
B inicial. 
C eventual. 
D de transferência de responsabilidade. 
E de extinção ou transformação. 

Espaço livre 


