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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Língua Portuguesa 
 

Atenção:  Leia o texto abaixo para responder às questões de 
números 1 a 5. 

 
 

Figuras históricas perdem seus contornos quando se 

tornam valores absolutos e até sua própria existência chega a 

ser posta em dúvida. Caso exemplar é o de William 

Shakespeare, cuja importância cresceu tanto que, a partir do 

século XVIII, começou-se a questionar se ele era realmente o 

autor de seus dramas. 

Algo semelhante aconteceu com o Renascimento. De 

início, o termo indicava a arte produzida na Itália entre os 

séculos XV e XVI, exemplar para todos os artistas que se se-

guiram. Em meados do XIX, quando começava a perder força 

como paradigma estético, assumiu um significado muito mais 

amplo e indeterminado. Historiadores, como Jules Michelet 

(1855) e o suíço Jacob Burckhardt (1860), defendem suas 

teorias, mas a periodização encontra dificuldades. Os limites de 

um período histórico costumam ser marcados por fatos 

concretos, de datação consensual. Em arte, as transições são 

muito mais fluidas. Com Renascimento e renascimentos na 

arte ocidental (1957) o historiador da arte alemão Erwin 

Panofsky tentou pôr ordem nessa proliferação de renascenças: 

o que distingue o Renascimento italiano das retomadas 

anteriores, segundo ele, é a consciência de que o antigo já não 

existe, da necessidade de recriá-lo. 

Afinal, o que faz da arte italiana dos séculos XV e XVI 

algo tão especial? Leon Battista Alberti, o teórico mais impor-

tante da primeira fase do Renascimento, identifica por nome, no 

prólogo de seu tratado Da pintura (1436), um grupo bem 

pequeno de artistas, todos florentinos. Foram eles, segundo o 

teórico, que fizeram reviver uma arte que, como a antiga, se 

inspirava diretamente na natureza. Mas, enquanto os antigos 

tiveram muitos mestres para imitar, eles precisaram reinventar. 

"Nós", diz Alberti, incluindo-se no grupo, "descobrimos artes e 

ciências jamais ouvidas e vistas." 

Outro teórico define esses inventores como "mestres de 

artes mistas e de engenho". Artes, na Florença da época, eram 

as corporações de artesãos e comerciantes que governavam a 

cidade desde o século XIV. Além delas, com maior prestígio 

(se não com maior poder) havia as artes liberais, que se 

aprendiam pelos livros e não pela experiência prática. Os 

"mestres de artes mistas" não eram uma coisa nem outra. Já 

não se identificavam com o saber artesanal de pai para filho; 

tampouco com o saber escolar dos acadêmicos. Buscavam 

conhecimentos empíricos, quando necessário (engenharia, fun-

dição dos metais, fabricação de cores), embora não se restrin-

gissem a nenhuma das profissões tradicionais. Em sua maioria, 

não liam latim, mas dispunham de tratados de ótica e de geo-

metria traduzidos e consultavam cientistas e matemáticos 

sempre que fosse preciso. Eram leitores vorazes da nova 

literatura em vulgar (Dante, Petrarca, Boccaccio) e estudavam 

história. A cultura deles se definia em função dos projetos em 

que estavam envolvidos − uma igreja, um monumento, um 

quadro. Enfim, não eram nem artesãos nem filósofos. Pela pri-

meira vez na história, eram artistas. 
 
(Adaptado de: Lorenzo Mammi. Bravo!, 191, julho de 2013, p. 
16-21) 

1. Conclui-se corretamente do texto: 
 
(A) Houve dificuldades, reconhecidas ainda hoje, em 

caracterizar com rigor as inovações perpetradas du-
rante o Renascimento por um grupo de artistas italia-
nos, que se diferenciavam dos demais em razão de 
seus conhecimentos empíricos. 

 

(B) As divergências entre historiadores e críticos refe-
rentes à periodização adequada e às características 
do Renascimento italiano acentuam as dificuldades 
em reconhecer a genialidade e a importância de 
alguns artistas nele incluídos. 

 

(C) A ausência de conhecimentos mais sólidos, com 
base no saber acadêmico contido nos livros em 
latim, cerceava a participação de grupos de artistas 
nas corporações de ofícios existentes na Itália du-
rante a época renascentista. 

 

(D) Torna-se mais importante o reconhecimento das ca-
racterísticas e da genialidade dos artistas do Re-
nascimento italiano do que a preocupação em esta-
belecer limites precisos de tempo para explicar todo 
o florescimento artístico dessa época. 

 

(E) As características inovadoras das obras de alguns 
artistas do Renascimento italiano que se mantinham 
independentes, quer da tradição artesanal quer do 
conhecimento acadêmico, isolam-nos inteiramente 
no contexto artístico desse período. 

_________________________________________________________ 
 

2. Pela primeira vez na história, eram artistas. 
 
 A frase final do texto deve ser entendida como 

 
(A) tese que se mostrou coerente ao se referir às ideias 

apresentadas no 2
o
 parágrafo. 

 
(B) retomada dos exemplos e das teorias apresentadas 

no desenvolvimento, o que garante a coesão textual. 
 
(C) repetição enfática, que se apresenta como uma sín-

tese das ideias discutidas no texto. 
 
(D) conclusão que constitui um fecho coeso do que foi 

desenvolvido no último parágrafo. 
 
(E) exposição de um fato inconteste, que vem confirmar 

a importância da arte renascentista. 
_________________________________________________________ 
 

3. Identifica-se relação de causa e consequência entre os 
seguintes fatos apontados no texto: 
 
(A) presença de um grupo de pintores em Florença e a 

busca por conhecimento referente aos projetos em 
que estariam envolvidos. 

 

(B) aumento da importância literária de Shakespeare e 
questionamentos a respeito da autoria de suas 
obras. 

 

(C) desconhecimento da língua latina e leitura de obras 
de Dante, Petrarca e Boccaccio. 

 

(D) questionamentos a respeito da correta datação do 
Renascimento italiano e as características das obras 
produzidas nesse período. 

 

(E) busca por temas e formas ainda não explorados na 
arte renascentista e conhecimento disseminado da 
obra de escritores do mesmo período. 
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4. Quanto ao desenvolvimento textual, afirma-se correta-
mente: 
 
(A) O autor do texto deixa implícita, no 1

o
 parágrafo, sua 

concordância com a hipótese de que William 
Shakespeare não deve ter sido realmente o criador 
de tantos dramas que marcaram sua época. 

 

(B) Apesar de evidente intenção esclarecedora das 
informações contidas no parágrafo final, à semelhan-
ça de verbete de dicionário a respeito da Florença 
do século XV, elas perdem importância diante da 
constatação de que os artistas não se consideravam 
ligados a nenhum ofício. 

 

(C) No 2
o
 parágrafo, defende-se a ideia central de que, 

em razão da ausência de limites temporais precisos 
para a produção artística, resulta impossível para os 
teóricos perceber diferenças temáticas entre os 
representantes de determinada época. 

 

(D) Há semelhança nos pontos de vista emitidos tanto 
pelo historiador alemão citado no 2

o
 parágrafo, que 

publicou sua obra no século XX, quanto pelo teórico 

florentino, cuja obra data do século XV. 
 

(E) O confronto entre as teorias defendidas por historia-
dores nos séculos XIX e XX, a respeito de limites 
temporais para as manifestações artísticas renas-
centistas, estabelece parâmetros para a correta 
identificação da autoria dos dramas de William 
Shakespeare. 

_________________________________________________________ 
 

5. Artes, na Florença da época, eram as corporações de 
artesãos e comerciantes que governavam a cidade desde 
o século XIV. Além delas, com maior prestígio (se não 
com maior poder) havia as artes liberais, que se apren-
diam pelos livros e não pela experiência prática. Os "mes-
tres de artes mistas" não eram uma coisa nem outra. Já 
não se identificavam com o saber artesanal de pai para 
filho; tampouco com o saber escolar dos acadêmicos. 

 
 Considerando-se o parágrafo acima, o segmento grifado 

recebe redação alternativa em que se mantêm igualmente 
o sentido original e a coesão, com a devida correção, em: 
 
(A) A nova classe de "mestres de artes mistas" não 

eram de nenhuma corporação ou das artes liberais, 
onde havia tanto o saber artesanal como o contido 
nos livros acadêmicos. 

 

(B) Os "mestres de artes mistas" se diferenciavam dos 
demais por não se enquadrarem no espírito das 
corporações, de saber artesanal, nem mesmo 
naquele das artes liberais, cujo saber era aprendido 
nos livros. 

 

(C) Nem o saber artesanal de pai para filho, nem o 
escolar dos acadêmicos, que se aprendiam nos 
livros, não personalizavam os "mestres de artes 
mistas", que não tinham nem um nem mesmo o 
outro. 

 

(D) Quem não se identificava ainda mais com o saber 
artesanal ou com o saber escolar dos acadêmicos, 
sem ser uma coisa nem outra, chamados como "os 
mestres de artes mistas". 

 

(E) Caso os chamados "mestres de artes mistas", que 
não eram uma coisa nem outra, que se identificavam 
com o conhecimento de pai para filho nem mesmo 
com os acadêmicos. 

Atenção:  Leia o texto abaixo para responder às questões de 
números 6 a 10. 

 
 

Todos os dias, acompanhamos na televisão, nos jornais 

e revistas as catástrofes climáticas e as mudanças que estão 

ocorrendo, rapidamente, no clima mundial. Nunca se viram 

mudanças tão rápidas e com efeitos devastadores como têm 

ocorrido nos últimos anos. 

Pesquisadores do clima mundial afirmam que este aque-

cimento global está ocorrendo em função do aumento da emis-

são de gases poluentes, principalmente derivados da queima de 

combustíveis fósseis (gasolina, diesel etc.) na atmosfera. Esses 

gases (ozônio, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e 

monóxido de carbono) formam uma camada de poluentes de 

difícil dispersão, causando o famoso efeito estufa. Esse fenô-

meno ocorre, porque esses gases absorvem grande parte da 

radiação infravermelha emitida pela Terra, dificultando a disper-

são do calor. 

O desmatamento e a queimada de florestas e matas 

também colaboram para esse processo. Os raios do Sol atin-

gem o solo e irradiam calor na atmosfera. Como esta camada 

de poluentes dificulta a dispersão do calor, o resultado é o 

aumento da temperatura global. Embora este fenômeno ocorra 

de forma mais evidente nas grandes cidades, já se verificam 

suas consequências no aquecimento global. 

(Adaptado de: http://www.suapesquisa.com/geografia/ aque-
cimento_global.htm) 

 
 
6. Como esta camada de poluentes dificulta a dispersão do 

calor, o resultado é o aumento da temperatura global. 
 

 Na frase acima, o conectivo como tem o valor 
de ......, podendo ser substituído sem prejuízo do sentido e 
da correção por ...... . 
 

 As lacunas são completadas corretamente em: 
 
(A) conformidade – por que 

(B) comparação – porque 

(C) causa – tanto que 

(D) comparação – tanto que 

(E) causa – porque 
_________________________________________________________ 
 

7. Todos os dias, acompanhamos na televisão, nos jornais e 
revistas as catástrofes climáticas e as mudanças que es-
tão ocorrendo, rapidamente, no clima mundial. 
 

 Trocando o verbo acompanhamos por acompanhá-
vamos, a frase acima fica reescrita corretamente na voz 
passiva analítica em: 
 
(A) Todos os dias, foram acompanhadas pela televisão as 

catástrofes climáticas e as mudanças que têm ocor-
rido, rapidamente, no clima mundial. 

 
(B) Todos os dias, acompanham-se pela televisão as 

catástrofes climáticas e as mudanças que estavam 
ocorrendo, rapidamente, no clima mundial. 

 
(C) Todos os dias, eram acompanhadas pela televisão 

as catástrofes climáticas e as mudanças que esta-
vam ocorrendo, rapidamente, no clima mundial. 

 
(D) Todos os dias, são acompanhadas pela televisão as 

catástrofes climáticas e as mudanças que ocorrem, 
rapidamente, no clima mundial. 

 
(E) Catástrofes climáticas e as mudanças que ocorrem, 

rapidamente, no clima mundial. 
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8. Pesquisadores do clima mundial afirmam que este aquecimento global está ocorrendo em função do aumento da emissão de 
gases poluentes, principalmente derivados da queima de combustíveis fósseis (gasolina, diesel etc.) na atmosfera. Esses gases 
(ozônio, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e monóxido de carbono) formam uma camada de poluentes de difícil 
dispersão, causando o famoso efeito estufa. Esse fenômeno ocorre, porque esses gases absorvem grande parte da radiação 
infravermelha emitida pela Terra, dificultando a dispersão do calor. 
 

 Esses gases e Esse fenômeno referem-se, respectivamente, a: 
 
(A) raios do Sol – camada de poluentes. 

(B) camada de poluentes − difícil dispersão. 

(C) dispersão do calor − efeito estufa. 

(D) aquecimento global − difícil dispersão. 

(E) gases poluentes – efeito estufa. 
 
 
9. Os raios do Sol podem atingir o solo e irradiar calor na atmosfera, informam os pesquisadores à população. 

 
 Reescrevendo a frase e substituindo-se os termos em negrito pelos pronomes pessoais, o correto é: 

 
(A) Os raios do Sol podem atingi-lo e irradiar calor na atmosfera, informaram-lhe os pesquisadores. 
(B) Os raios do Sol podem lhe atingir e irradiar calor na atmosfera, a informamos pesquisadores. 
(C) Os raios do Sol podem atingir-lhe e irradiar calor na atmosfera, informam-na os pesquisadores. 
(D) Os raios do Sol podem  atingir-lhe e irradiar calor na atmosfera, informam-lhes os pesquisadores. 
(E) Os raios do Sol podem o atingir e irradiar calor na atmosfera, lhes informam os pesquisadores. 

 
 
10. O aumento da temperatura vem provocando a morte de várias espécies animais e vegetais mas desequilibrando vários 

ecossistemas. E a isso somarmos o desmatamento onde vem ocorrendo, em florestas de países tropicais, e a tendência é 
aumentar as regiões desérticas do planeta Terra. Embora não é só isso, esse o aumento da temperatura faz com que ocorra 
maior evaporação das águas dos oceanos, potencializando catástrofes climáticas. 
 

 As frases acima encontram-se reescritas com coerência e correção em: 
 
(A) O aumento da temperatura vem provocando a morte de várias espécies animais e vegetais e desequilibrando vários 

ecossistemas. Portanto a isso somarmos o desmatamento que vem ocorrendo, em florestas de países tropicais, a 
tendência é aumentar as regiões desérticas do planeta Terra. Por que não é só isso, esse aumento da temperatura faz 
com que ocorra maior evaporação das águas dos oceanos onde potencializa catástrofes climáticas. 

 
(B) O aumento da temperatura vem provocando a morte de várias espécies animais e vegetais e desequilibrando vários 

ecossistemas. Se a isso somarmos o desmatamento que vem ocorrendo em florestas de países tropicais, a tendência é 
aumentar as regiões desérticas do planeta Terra. Mas não é só isso, esse aumento da temperatura faz com que ocorra 
maior evaporação das águas dos oceanos, potencializando catástrofes climáticas. 

 
(C) O aumento da temperatura vem provocando a morte de várias espécies animais e vegetais, onde desequilibra vários 

ecossistemas. Caso a isso somarmos o desmatamento que vem ocorrendo em florestas de países tropicais, a tendência é 
aumentar as regiões desérticas do planeta Terra. Portanto não é só isso, esse aumento da temperatura faz com que 
ocorra maior evaporação das águas dos oceanos e potencialize catástrofes climáticas. 

 
(D) O aumento da temperatura vem provocando a morte de várias espécies animais e vegetais e desequilibrando vários 

ecossistemas. Se a isso somarmos o desmatamento onde vem ocorrendo, em florestas de países tropicais, a tendência é 
aumentar as regiões desérticas do planeta Terra. Contudo não é só isso, esse aumento da temperatura faz com que 
ocorra maior evaporação das águas dos oceanos, onde se potencializam catástrofes climáticas. 

 
(E) O aumento da temperatura vem provocando a morte de várias espécies animais e vegetais quando desequilibra vários 

ecossistemas. Onde a isso somarmos o desmatamento que vem ocorrendo, em florestas de países tropicais, a tendência é 
aumentar as regiões desérticas do planeta Terra. Por que não é só isso, esse aumento da temperatura faz com que ocorra 
maior evaporação das águas dos oceanos, potencializando catástrofes climáticas. 

 
 

Regimento Interno do TRT da 15
a
 Região 

 
11. Um procedimento correicional pode ser instaurado pelo TRT da 15

a
 Região ex officio, a requerimento das partes e de qualquer 

interessado ou por determinação do Tribunal. É aspecto atinente a esse procedimento 
 

(A) impossibilidade de realização de correição parcial. 

(B) possibilidade do pedido de instauração ser verbal. 

(C) obrigatoriedade da suspensão do ato motivador do pedido. 

(D) possibilidade de interposição de agravo regimental pelo corrigente se não conformado com a decisão do Corregedor. 

(E) obrigatoriedade do cumprimento da decisão do Corregedor pelo Juiz de 1
o
 Grau, sob pena de solidariedade. 

 
 
12. As Seções Especializadas do TRT da 15

a
 Região serão compostas pelos Desembargadores do Trabalho. A SDC − Seção de 

Dissídios Coletivos é constituída pelo Presidente do Tribunal e pelo Vice-Presidente Judicial, a 1
a
 SDI − Seção de Dissídios 

Coletivos pelo Corregedor-Geral, a 2
a
 SDI − Seção de Dissídios Coletivos pelo Vice-Corregedor Regional, a 3

a
 SDI − Seção de 

Dissídios Coletivos pelo Vice-Presidente Administrativo, além de, respectivamente, 
 
(A) 13, 12, 12 e 13 Desembargadores. 

(B) 13, 12, 12 e 12 Desembargadores. 

(C) 12, 12, 12 e 12 Desembargadores. 

(D) 13, 13, 13 e 13 Desembargadores. 

(E) 12, 13, 13 e 13 Desembargadores. 
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13. Os servidores do TRT da 15
a
 Região têm a sua disposição 

a Escola Judicial. É elegível para os cargos de Diretor e 
Vice-Diretor o 

 
(A) Presidente de Câmara. 
 

(B) Vice-Presidente Administrativo. 
 

(C) Vice-Presidente Judicial. 
 

(D) Corregedor Regional. 
 

(E) Vice-Corregedor Regional. 
_________________________________________________________ 
 

14. Nos termos do Regimento Interno do TRT da 15
a
 Região, 

é regra atinente à eleição aos cargos de direção do Tri-
bunal 

 
(A) a possibilidade dos 10 Desembargadores mais anti-

gos e elegíveis concorrerem a cada cargo. 
 

(B) a ocorrência das eleições na seguinte ordem, se rea-
lizadas na mesma data: Presidente, Vice-Presidente 
Judicial, Vice-Presidente Administrativo, Corregedor 
Regional e Vice-Corregedor Regional. 

 

(C) mandatos de 2 anos. 
 

(D) possibilidade de uma reeleição. 
 

(E) escrutínio aberto. 
_________________________________________________________ 
 

15. A correição das Varas do Trabalho do TRT da 15
a
 Região, 

inclusive naquelas de caráter itinerante, nas Diretorias de 
foro, nos Serviços de distribuição de feitos de 1

a
 Instância 

e nas Centrais de Mandados, deve ser feita uma vez por 
 
(A) mês e sempre que necessária. 
 

(B) bimestre e sempre que necessária. 
 

(C) quadrimestre e sempre que necessária. 
 

(D) semestre e sempre que necessária. 
 

(E) ano e sempre que necessária. 
_________________________________________________________ 
 

 
Matemática 

 

16. Em um Tribunal havia um percentual de 30% de funcio-
nários fumantes. Após intensa campanha de conscienti-
zação sobre os riscos do tabagismo, 6 em cada 9 fu-
mantes pararam de fumar. Considerando que os funcio-
nários que anteriormente eram não fumantes permane-
ceram com essa mesma postura, a nova porcentagem de 
funcionários fumantes desse Tribunal passou a ser de 

 
(A)  8%. 
 

(B) 12%. 
 

(C) 10%. 
 

(D) 16%. 
 

(E) 14%. 

17. Certo número de cestas básicas foram compradas para 
distribuir para alguns funcionários de uma empresa, sendo 
que cada funcionário que recebe a cesta receberá uma 
única cesta. Se as cestas fossem distribuídas para todos 
os funcionários do setor A, sobrariam 12 cestas. Se elas 
fossem distribuídas para todos os funcionários do setor B, 
faltariam 8 cestas. Se fossem distribuídas para todos os 
funcionários do setor C, não faltariam nem sobrariam ces-
tas básicas. Nas circunstâncias descritas, o total de fun-
cionários dos setores A, B e C dessa empresa, juntos, é 
igual ao 

 
(A) triplo do número de cestas básicas compradas, 

menos 4. 
 
(B) triplo do número de cestas básicas compradas, 

mais 4. 
 
(C) número de cestas básicas compradas, menos 4. 
 
(D) número de cestas básicas compradas, mais 4. 
 
(E) dobro do número de cestas básicas compradas, 

mais 20. 
_________________________________________________________ 
 

18. Renato dividiu dois números inteiros positivos em sua 
calculadora e obteve como resultado a dízima periódica 
0,454545... . Se a divisão tivesse sido feita na outra 
ordem, ou seja, o maior dos dois números dividido pelo 
menor deles, o resultado obtido por Renato na calculadora 
teria sido 

 
(A) 0,22. 
 
(B) 0,222... 
 
(C) 2,22. 
 
(D) 2,222... 
 
(E) 2,2. 

_________________________________________________________ 
 

19. Rafael possui uma coleção de 48 CDs e 31 DVDs, parte 
dos quais ele destinará para doação. Da coleção ele ficará 
com 20 CDs e 10 DVDs, destinando o resto para doação. 
A doação será feita em caixas contendo sempre ao menos 
1 CD e 1 DVD, não sendo necessário que o número de 
CDs de uma caixa seja igual ao de DVDs que ela con-
tenha. Além disso, todas as caixas para doação devem 
conter, entre si, o mesmo número de CDs e de DVDs. Nas 
condições descritas, o maior número possível de caixas 
para doação será igual a 

 
(A)   9. 
 
(B)   7. 
 
(C)   3 
 
(D)   6. 
 
(E) 11. 

_________________________________________________________ 
 

20. O terreno de uma casa possui 32 metros de frente. Na 
planta dessa casa, a frente do terreno tem 8 cm, o que 
implica dizer que a escala da planta é de 
 
(A) 1:250. 
 
(B) 1:40. 
 
(C) 1:400. 
 
(D) 1:4. 
 
(E) 1:25. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Noções de Administração Geral e Pública 

 
21. Segundo Bresser Pereira, a crise enfrentada pela nação 

brasileira começara nos anos 1980 e decorria, em parte, 
das distorções que o Estado sofrera nas cinco décadas 
anteriores. Para o então Ministro, a solução não era “subs-
tituir o Estado pelo mercado, mas sim reformar e recons-
truir o Estado”. Com base nesse conceito, elabora, em 
1995, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 
− PDRAE, que inclui, entre seus objetivos globais, 
 
(A) aumentar a governança do Estado, ou seja, sua ca-

pacidade administrativa de governar com eficiência e 
efetividade, voltando a ação dos serviços do Estado 
para o atendimento dos cidadãos. 

 

(B) limitar as ações do Estado àquelas funções que lhe 
são próprias, incluindo a produção de serviços e 
bens para o mercado. 

 

(C) transferir dos Estados e Municípios para a União as 
ações de caráter local, fortalecendo o caráter diretivo 
do governo federal. 

 

(D) segregar os serviços públicos não exclusivos do Es-
tado e outorgá-los à iniciativa privada, mediante a 
ampliação do processo de privatização. 

 

(E) reduzir a publicização característica do modelo buro-
crático, transferindo a entidades do terceiro setor 
diversos serviços públicos anteriormente desempe-
nhados pelo Estado. 

_________________________________________________________ 
 

22. Na visão de Idalberto Chiavenato (2006), o planejamento 
estratégico é um processo organizacional compreensivo 
de adaptação, através da aprovação, tomada de decisão e 
avaliação. Procura responder a questões básicas como: 
porque a organização existe, o que ela faz e como faz. O 
resultado do processo é um plano que serve para guiar a 
ação organizacional por um período de tempo. Trata-se de 
uma metodologia de planejamento gerencial 
 
(A) na qual o processo de definição de visão consiste na 

análise e revisão dos propósitos atuais da organi-
zação para identificar seus valores. 

 

(B) que contempla um diagnóstico institucional/estra-
tégico cuja finalidade é identificar os pontos fortes e 
fracos da organização, e analisar as oportunidades e 
ameaças com as quais a organização vai ter que 
lidar no ambiente externo. 

 

(C) que identifica, em primeiro lugar, a missão da organi-
zação, ou seja, as crenças, comportamentos e pa-
drões que orientam a sua atuação. 

 

(D) que separa as variáveis internas, ou seja, os valores 
da organização, e as externas, consistentes nos ce-
nários, sendo as primeiras controláveis e as segun-
das apenas gerenciáveis. 

 

(E) na qual a identificação da visão e dos valores da 
organização corresponde à fase inicial de análise 
interna e a identificação de cenários e definição da 
missão da organização constitui a fase final, dita 
externa. 

23. O Balanced Scorecard − BSC é um modelo de planeja-
mento estratégico que possui, como uma de suas caracte-
rísticas, 
 
(A) geração de valor: alcance de resultados consisten-

tes, assegurando a perenidade da organização pelo 
aumento de valores tangíveis e intangíveis. 

 
(B) orientação por processos e informações: compreen-

são e segmentação do conjunto das atividades e 
processos que agreguem valor para as partes inte-
ressadas. 

 
(C) pensamento sistêmico: entendimento das relações 

de interdependência entre os diversos componentes 
de uma organização, bem como entre a organização 
e o ambiente externo. 

 
(D) aprendizado organizacional: busca o alcance de um 

novo patamar de conhecimento para a organização 
por meio de percepção, reflexão, avaliação e com-
partilhamento de experiências. 

 
(E) traduzir a estratégia em guias operacionais: cria-se 

um referencial para a descrição e implementação 
das estratégias, denominado mapa estratégico, que 
possibilita demonstrar as relações de causa e efeito 
entre as medidas adotadas. 

_________________________________________________________ 
 

24. Existem vários modelos de Planejamento estratégico de 
RH, entre os quais se pode citar o Modelo baseado no 
fluxo de pessoal que 
 
(A) se fundamenta na procura estimada do produto ou 

serviço, que traduz, através de modelos matemáti-
cos, as necessidades de pessoal. 

 
(B) é restrito ao nível operacional da organização e 

projeta, com base em dados históricos e extrapola-
ções, a necessidade de força de trabalho para cada 
unidade. 

 
(C) atua com base em mapas de substituição ou organo-

gramas de encarreiramento, com base no conceito 
de postos-chave. 

 
(D) é um modelo amplo e abrangente, que leva em con-

ta, entre outros aspectos, as condições de oferta e 
procura no mercado e as perspectivas de expansão. 

 
(E) é um modelo vegetativo e conservador, de natureza 

contábil e quantitativa, adequado a organizações es-
táveis e sem planos de expansão. 

_________________________________________________________ 
 

25. A respeito do Sistema Processo Judicial Eletrônico da Jus-
tiça do Trabalho − Pje-JT, na forma regulamentada pela 
Resolução n

o
 94, de 23 de março de 2012, do Conselho 

Superior da Justiça do Trabalho, é INCORRETO afirmar 
que o mesmo compreende 
 
(A) o controle da tramitação do processo. 
 
(B) a padronização de todos os dados e informações 

compreendidas pelo processo judicial. 
 
(C) todas as citações, intimações e notificações por meio 

eletrônico, salvo em relação à Fazenda Pública. 
 
(D) o fornecimento de dados e informações essenciais à 

gestão das informações necessárias aos órgãos de 
supervisão, controle e uso do sistema judiciário 
trabalhista. 

 
(E) a produção, registro e publicidade dos atos pro-

cessuais. 
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26. Duas características básicas encontram-se presentes na 
educação à distância: a separação física entre o professor 
e o aluno e a utilização de meios técnicos para a comuni-
cação. Considere as seguintes características adicionais: 

 
 I. Interatividade: qualquer processo que permite a 

participação do usuário. 
 
 II. Disponibilidade: os conteúdos disponíveis onde e 

quando solicitados. 
 
 III. Individualização do estudo: respeito ao ritmo do 

aluno, com possibilidade de interromper a atividade 
ou repeti-la. 

 
 Aplicam-se à educação à distância: 

 
(A) I e II, apenas. 

 
(B) I e III, apenas. 
 
(C) II e III, apenas. 

 
(D) I, II e III. 
 
(E) III, apenas. 

_________________________________________________________ 
 

27. A gestão por competências toma como referência a estra-
tégia da organização e direciona as suas ações de recru-
tamento e seleção, treinamento, avaliação, remuneração e 
gestão de carreiras para atingir seus objetivos. Uma das 
etapas desse processo é o denominado mapeamento de 
competências que 
 
(A) consiste no estabelecimento de um plano de carreira 

fundado na meritocracia. 
 
(B) identifica a lacuna existente entre as competências 

já disponíveis na organização e aquelas necessárias 
para o alcance do desempenho esperado. 

 
(C) corresponde a um programa de desenvolvimento 

organizacional e educação corporativa que objetiva 
a identificação e valorização das competências exis-
tentes na organização. 

 
(D) é um processo de seleção e promoção pautado pela 

identificação de colaboradores dotados das compe-
tências requeridas pela organização. 

 
(E) consiste na progressão funcional de acordo com 

processo de avaliação 360°, que leva em conta as 
competências pessoais e sua aderência às neces-
sidades da organização. 

_________________________________________________________ 
 

Noções de Orçamento Público 
 

28. O orçamento do TRT da 15
a
 Região previu dotações glo-

bais para custear programas especiais de trabalho que, 
por sua natureza, não podem ser cumpridas subordina-
damente às normas gerais da execução da despesa. Esse 
fato representa exceção ao princípio orçamentário da  
 
(A) Periodicidade. 
 
(B) Unidade. 
 
(C) Universalidade. 
 
(D) Exclusividade. 
 
(E) Especificação. 

29. O TRT da 15
a
 Região adquiriu imóveis para a instalação 

de unidades de atendimento em vários municípios de sua 
área de atuação. Essas aquisições foram suportadas por 
dotações na Lei Orçamentária Anual que representam 
 
(A) Inversões Financeiras. 
 

(B) Subvenções Econômicas. 
 

(C) Transferências de Capital. 
 

(D) Transferências Correntes. 
 

(E) Inversões de Capital. 
_________________________________________________________ 
 

30. Os instrumentos de planejamento orçamentário são adi-
táveis. A previsão de abertura de créditos suplementares 
até determinada importância poderá integrar 
 
(A) o Anexo de Metas Fiscais. 
 

(B) o Anexo de Riscos Fiscais. 
 

(C) a Lei Orçamentária Anual. 
 

(D) a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 

(E) o Plano Plurianual. 
_________________________________________________________ 
 

31. A Lei de Diretrizes Orçamentárias da União é o instru-
mento de planejamento que deverá dispor sobre os crité-
rios e forma de limitação de empenho. Essa medida de 
controle, que deverá ser adotada pelo Poder Judiciário, 
afetando o TRT da 15

a
 Região, deverá ser empregada se, 

ao final de um bimestre, for verificada que a realização da 
receita da União poderá não comportar o cumprimento 
das metas de resultado nominal e primário estabelecidas 
no Anexo de Metas Fiscais. Caso haja a necessidade da 
implantação dessa medida, deverá ocorrer nos 
 
(A)   30 dias subsequentes. 
 

(B)   60 dias subsequentes. 
 

(C)   90 dias subsequentes. 
 

(D) 120 dias subsequentes. 
 

(E) 180 dias subsequentes. 
_________________________________________________________ 
 

32. Nos termos da Lei n
o
 4.320/64, classificam-se como inves-

timentos as dotações para o planejamento e execução de 
obras, como as destinadas à construções de fóruns para o 
TRT da 15

a
 Região. No caso, é vedado consignar dotação 

para investimento com duração superior a um exercício 
financeiro que não esteja previsto 
 
(A) na Lei Orçamentária Anual ou em lei que autorize a 

sua inclusão. 
 
(B) na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou em lei que 

autorize a sua inclusão. 
 
(C) no Plano Plurianual ou em lei que autorize a sua 

inclusão. 
 
(D) no Anexo de Metas Fiscais ou em lei que autorize a 

sua inclusão. 
 
(E) no Anexo de Riscos Fiscais ou em lei que autorize a 

sua inclusão.  
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33. Uma das grandes inovações da Lei de Responsabilidade 
Fiscal foi o estabelecimento de obrigações não só aos 
entes federativos, mas também a cada Poder. Assim, os 
Presidentes de Tribunais deverão elaborar, quadrimes-
tralmente, o 

 
(A) Relatório de Gestão Fiscal. 
 
(B) Relatório Resumido da Execução Orçamentária. 
 
(C) Anexo demonstrativo da compatibilidade da progra-

mação do orçamento com os objetivos e metas. 
 
(D) Estudo sobre as medidas de compensação a serem 

adotadas em caso de aumento das despesas obriga-
tórias de caráter continuado. 

 
(E) Relatório com indicação da reserva de contingência 

e despesas consideradas irrelevantes. 
_________________________________________________________ 
 

Noções de Direito Constitucional 
 

34. Lei estadual que versasse sobre proteção e integração so-
cial das pessoas portadoras de deficiência 

 
(A) seria inconstitucional, por se tratar de competência 

legislativa privativa da União. 
 
(B) seria compatível com a Constituição, desde que hou-

vesse lei complementar que autorizasse os Estados 
a legislar sobre a matéria. 

 
(C) deveria restringir-se a aspectos de interesse local, 

em suplementação à legislação federal eventual-
mente já existente sobre a matéria. 

 
(D) deveria limitar-se ao estabelecimento de normas ge-

rais, cabendo aos Municípios legislar para atender a 
suas peculiaridades. 

 
(E) teria sua eficácia suspensa na hipótese de super-

veniência de lei federal sobre normas gerais, naquilo 
que lhe fosse contrária, caso houvesse o Estado 
exercido competência legislativa plena, para atender 
a suas peculiaridades. 

_________________________________________________________ 
 

35. No exercício de suas atribuições regulares, servidores 
responsáveis pelo controle interno de órgão da Adminis-
tração direta federal deparam-se com ilegalidade na con-
tratação de serviços de limpeza mediante dispensa de 
licitação. Nesta hipótese, considerada a disciplina consti-
tucional da matéria, 

 
 I. Os responsáveis pelo controle interno deverão dar 

ciência da ilegalidade ao Tribunal de Contas da 
União, sob pena de responsabilidade solidária. 

 
 II. Compete ao Tribunal de Contas da União, uma vez 

cientificado, assinar prazo para que o órgão adote 
as providências necessárias ao exato cumprimento 
da lei e, se não atendido, determinar a sustação da 
execução contratual. 

 
 III. Quando do julgamento respectivo, o Tribunal de 

Contas da União poderá aplicar aos responsáveis 
pela contratação considerada irregular as sanções 
previstas em lei, inclusive multa proporcional ao 
dano causado ao erário. 

 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I. 
 
(B) II. 
 
(C) III. 
 
(D) I e III. 
 
(E) II e III. 

36. Aos servidores ocupantes de cargos públicos, aplica-se à 
norma constitucional que estabelece 

 
(A) jornada de seis horas para o trabalho realizado em 

turnos ininterruptos de revezamento, salvo nego-
ciação coletiva. 

 
(B) proibição de diferença de critério de admissão por 

motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, podendo a 
lei, no entanto, estabelecer requisitos diferenciados 
de admissão quando a natureza do cargo o exigir. 

 
(C) licença à gestante, sem prejuízo do cargo e da re-

muneração, com a duração de cento e oitenta dias, 
e licença-paternidade, nos termos fixados em lei. 

 
(D) adicional de remuneração para as atividades peno-

sas, insalubres ou perigosas, na forma de lei espe-
cífica. 

 
(E) participação nos lucros, ou resultados, desvinculada 

da remuneração, e, excepcionalmente, participação 
na gestão da empresa pública, conforme definido em 
lei. 

_________________________________________________________ 
 

37. Assim como para juízes, a Constituição da República es-
tabelece, em relação aos membros do Ministério Público, 

 
(A) proibição de exercer, ainda que em disponibilidade, 

qualquer outro cargo ou função pública. 
 
(B) garantia de vitaliciedade, após dois anos de exercí-

cio, não podendo perder o cargo senão por sentença 
judicial transitada em julgado. 

 
(C) vedação de exercer a advocacia no juízo ou tribunal 

do qual se afastou, antes de decorridos dois anos do 
afastamento do cargo por aposentadoria ou exone-
ração. 

 
(D) garantia de inamovibilidade, salvo por motivo de in-

teresse público, mediante decisão do órgão colegia-
do competente, pelo voto da maioria absoluta de 
seus membros, assegurada ampla defesa. 

 
(E) ingresso na carreira mediante concurso público de 

provas e títulos, assegurada a participação da Or-
dem dos Advogados do Brasil em sua realização, 
exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, dois 
anos de atividade jurídica. 

_________________________________________________________ 
 

38. Sindicato de empregados de determinado setor industrial, 
com base territorial municipal, pretende promover, em juí-
zo, a defesa de direito líquido e certo de seus filiados, 
lesado por ato de autoridade da administração fazendária 
federal. Nesta hipótese, considerada a disciplina constitu-
cional da matéria, o sindicato em questão 

 
(A) dependerá de autorização expressa de seus filiados 

para promover a defesa de seus interesses em juízo. 
 
(B) estará legitimado para impetrar mandado de segu-

rança coletivo. 
 
(C) poderá promover ação popular com vistas a anular o 

ato praticado com abuso de autoridade. 
 
(D) não poderá promover a defesa dos interesses dos 

filiados em juízo. 
 
(E) deverá notificar o Ministério Público competente para 

promover ação civil pública em defesa dos inte-
resses dos integrantes da categoria. 
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Noções de Direito Administrativo 

 
39. A Administração pública precisa contratar o desenvolvi-

mento, instalação e manutenção de um sistema de con-
trole de processos judiciais, que também permita a inte-
gração com outros sistemas operados por entes públicos. 
Para tanto, pode 
 
(A) instaurar licitação, sob a modalidade de pregão, que 

permite a personalização casuística do produto obje-
to da aquisição, mediante especificidades técnicas e 
de qualidade. 

 
(B) instaurar licitação, sob a modalidade pregão, desde 

que o valor da contratação não exceda o limite legal. 
 
(C) promover contratação direta, mediante dispensa de 

licitação, sob o fundamento de personalização do 
objeto, o que impede prévia especificação objetiva. 

 
(D) instaurar licitação, sob a modalidade concorrência, 

inserindo exigências pertinentes à capacitação para 
execução do objeto da contratação na fase de habi-
litação técnica. 

 
(E) instaurar licitação sob a modalidade concorrência, 

desde que o limite da contratação não exceda o li-
mite legal. 

_________________________________________________________ 
 

40. Os atos administrativos gozam de atributos específicos, 
dos quais não dispõem os atos praticados sob a égide do 
regime jurídico de direito privado. Dentre eles, a 
 
(A) presunção de validade, que se consubstancia na 

consideração de que os atos administrativos, en-
quanto existentes, são válidos e gozam de autoexe-
cutoriedade. 

 
(B) exigibilidade, que garante a execução material dos 

atos administrativos, independentemente de inter-
venção judicial. 

 
(C) imperatividade, que atribui aos atos administrativos a 

capacidade de imposição a terceiros, com ou sem 
sua concordância. 

 
(D) presunção de exigibilidade, que possibilita a coação 

material dos atos administrativos mediante autoriza-
ção superior. 

 
(E) presunção de validade entre as partes, somente po-

dendo haver descumprimento mediante desconstitui-
ção do ato no âmbito judicial. 

_________________________________________________________ 
 

41. Sobre os poderes disciplinar, hierárquico e regulamentar, 
suas características, alcance e elementos, é correto afir-
mar que o poder 
 
(A) disciplinar possui alcance geral e abstrato, atingindo 

aqueles não abrangidos pelo poder hierárquico. 
 
(B) disciplinar destina-se àqueles sujeitos a disciplina 

interna da Administração pública, enquanto o poder 
hierárquico atinge todas as relações jurídicas manti-
das com a Administração pública. 

 
(C) hierárquico pressupõe vínculo de subordinação, com 

atribuições de revisão e fiscalização, enquanto o 
poder disciplinar também abrange relações travadas 
sem vínculo daquela natureza. 

 
(D) regulamentar pressupõe competência de fiscaliza-

ção, podendo ou não envolver vínculo de subordina-
ção, assim como o poder disciplinar, que admite in-
terferência em relações jurídicas de natureza distin-
ta, tais como contratos e relação de custódia. 

 
(E) regulamentar possui alcance geral, abstrato e autô-

nomo, enquanto o poder disciplinar pressupõe alcan-
ce específico, decorrente de subordinação. 

42. A mutabilidade é característica inerente ao contrato admi-
nistrativo, podendo ser evidenciada pela 
 
(A) presença das cláusulas exorbitantes, por meio das 

quais se confere às partes a possibilidade de altera-
ção unilateral do contrato, inclusive para rescindi-lo. 

 
(B) presença das cláusulas exorbitantes, que compati-

bilizam a possibilidade de adequação da relação 
contratual à dinâmica do interesse público, que pode 
variar ao longo da relação contratual. 

 
(C) necessidade de manutenção do equilíbrio econômi-

co-financeiro do contrato, mesmo diante de altera-
ções unilaterais levadas a efeito pelas partes. 

 
(D) possibilidade de substituição do objeto contratual, 

diante de alteração das necessidades da Adminis-
tração pública e desde que mantido o equilíbrio eco-
nômico-financeiro do contrato. 

 
(E) possibilidade de rescisão unilateral do contrato por 

parte da Administração pública, descabida, no en-
tanto, modificação quantitativa e qualitativa. 

_________________________________________________________ 
 

43. A discricionariedade pode ser qualificada como atributo 
dos atos administrativos em geral. Quando se fala que 
determinado ato tem essa caractertística significa que 
 
(A) é o resultado de opção do administrador, dentre al-

gumas alternativas, que a legislação lhe confere, 
proferida no âmbito do exercício de seu juízo de 
oportunidade e conveniência. 

 
(B) foi proferido como manifestação do juízo de oportu-

nidade e conveniência, inovando a ordem jurídica e 
possibilitando a autoexecutoriedade de seu con-
teúdo. 

 
(C) foi proferido em estrito cumprimento de disposição 

legal, exteriorizando direito subjetivo do interessado. 
 
(D) é manifestação de vontade legítima do adminis-

trador, prevista ou não em lei, cuja edição configura 
direito subjetivo do interessado. 

 
(E) foi editado levando em conta fatores externos e in-

ternos do processo, sendo assim considerado ainda 
que fosse a única decisão passível de ser tomada, 
nos termos da lei. 

_________________________________________________________ 
 

44. A Lei n
o
 8.112/90 estabelece uma série de deveres e 

proibições aos servidores públicos. Também estabelece o 
rol de penalidades aplicáveis, para cuja aplicação 
 
(A) são considerados apenas elementos objetivos, não 

sofrendo influência de circunstâncias atenuantes ou 
agravantes. 

 
(B) devem ser considerados todos os elementos subjeti-

vos e objetivos, tais como tempo de serviço, históri-
co de apostilamento e avaliação de desempenho. 

 
(C) podem ser considerados outros elementos, além dos 

critérios de tipificação legais, tais como avaliação de 
desempenho, pontualidade e assiduidade. 

 
(D) são consideradas a natureza e gravidade da infra-

ção, mas também são sopesados os danos advindos 
para o serviço público. 

 
(E) são considerados os antecedentes funcionais, como 

avaliação de desempenho, análise crítica de desem-
penho e relatórios correicionais. 
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Noções de Direito do Trabalho 
 

45. Simone e Flaviana são empregadas da empresa “MNL 
Ltda” e possuem jornada de trabalho de oito horas diárias. 
De acordo com os cartões de ponto das empregadas, on-
tem, Simone chegou à empresa cinco minutos adiantada e 
deixou a empresa quinze minutos além de sua jornada de 
trabalho. Flaviana, por sua vez, chegou à empresa cinco 
minutos adiantada e deixou a empresa quatro minutos 
após o término da sua jornada de trabalho. Nestes ca- 
sos, 
 
(A) apenas Simone terá direito ao pagamento de horas 

extraordinárias uma vez que ultrapassou a jornada 
normal de trabalho. 

 

(B) Simone e Flaviana terão direito ao pagamento de 
horas extraordinárias uma vez que ultrapassaram 
a jornada normal de trabalho, bem como a variação 
de jornada legal permitida de cinco minutos diá- 
rios. 

 

(C) nenhuma das empregadas terá direito ao pagamento 
de horas extraordinárias, uma vez que não serão 
descontadas nem computadas como jornada ex-
traordinária as variações de horário no registro de 
ponto não excedentes de quinze minutos diários. 

 

(D) nenhuma das empregadas terá direito ao pagamento 
de horas extraordinárias, uma vez que não serão 
descontadas nem computadas como jornada ex-
traordinária as variações de horário no registro de 
ponto não excedentes de quinze minutos, observado 
o limite máximo de vinte minutos diários. 

 

(E) nenhuma das empregadas terá direito ao pagamento 
de horas extraordinárias, uma vez que ambas che-
garam na empresa antes do horário de trabalho, 
iniciando o labor a revelia da empresa emprega-
dora. 

_________________________________________________________ 
 

46. O cemitério particular PAZ ETERNA, em razão dos horá-
rios de enterros e velórios, possui diversos empregados 
tendo celebrado com cada empregado acordo escrito para 
aumentar o intervalo para repouso e alimentação de uma 
hora para uma hora e quarenta e cinco minutos. Neste 
caso, os referidos acordos são 
 

(A) inválidos porque o intervalo intrajornada somente po-
derá ser estendido mediante Convenção Coletiva de 
Trabalho. 

 

(B) válidos porque respeitam a Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

 

(C) inválidos porque o intervalo intrajornada somente po-
derá ser estendido por trinta minutos. 

 

(D) inválidos porque o intervalo intrajornada somente po-
derá ser estendido por quinze minutos. 

 

(E) inválidos porque a Consolidação das Leis do Tra-
balho e a Constituição Federal vedam, em qualquer 
hipótese, o aumento do intervalo intrajornada para 
prevenção da saúde do trabalhador. 

47. Manoela, Minerva e Carolina são empregadas da empresa 
“FGH Ltda”. Manoela possui vinte anos de idade, não é 
estudante e possui três filhos. Minerva possui vinte e cinco 
anos de idade, não possui filhos e é estudante de arqui-
tetura. Carolina possui cinquenta e cinco anos de idade, é 
mãe e avó, mas não estuda somente frequenta alguns 
cursos esporádicos. Nestes casos, de acordo com a Con-
solidação das Leis do Trabalho, as férias serão sempre 
concedidas de uma só vez 
 

(A) apenas para Carolina. 
 

(B) para Manoela, Minerva e Carolina. 
 

(C) apenas para Minerva. 
 

(D) apenas para Manoela e Carolina. 
 

(E) apenas para Minerva e Carolina. 
_________________________________________________________ 
 

48. Helena é empregada da empresa “ZZZ Ltda” e, na última 
segunda-feira, descobriu que está grávida. Para ter co-
nhecimento de seus direitos, procurou sua amiga Natália, 
advogada recém-formada. Natália lhe informou que, den-
tre outros, de acordo com a Consolidação das Leis do 
Trabalho, Helena terá direito  
 

(A) a licença-maternidade de cento e oitenta dias cor-
ridos. 

 

(B) a dispensa do horário de trabalho pelo tempo neces-
sário para a realização de, no mínimo, seis consultas 
médicas e demais exames complementares. 

 

(C) ao aumento do período de repouso, antes e depois 
do parto de três semanas cada um, mediante ates-
tado médico. 

 

(D) a deixar o serviço quinze minutos antes do término 
da jornada de trabalho, sem prejuízo do salário, nas 
três primeiras semanas após o retorno da licença-
maternidade. 

 

(E) a iniciar sua jornada de trabalho trinta minutos antes 
do horário previsto, sem prejuízo do salário, nas 
duas primeiras semanas após o retorno da licença-
maternidade. 

_________________________________________________________ 
 

49. Doralice é empregada da Faculdade “XZ” exercendo a 
função de auxiliar administrativo. Além do salário mensal 
de Doralice a faculdade lhe dá como utilidade o curso de 
Administração de Empresas, fornecendo matrícula, as 
mensalidades, bem como livros e material didático. Neste 
caso,  
 

(A) apenas as mensalidades são consideradas como sa-
lário. 

 

(B) todas as utilidades fornecidas pela Faculdade são 
consideradas como salário. 

 

(C) apenas os livros e o material didático são conside-
rados como salário. 

 

(D) apenas a matrícula e as mensalidades são conside-
radas como salário. 

 

(E) todas as utilidades fornecidas pela Faculdade não 
são consideradas como salário. 
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50. Dorival, empregado da empresa “AAA Ltda”, recebeu or-
dens de seu superior hierárquico, para retornar ao cargo 
efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício da 
função de confiança, que estava exercendo. Neste caso, 
esta modificação unilateral do contrato de trabalho é 

 
(A) vedada, uma vez que é exigido para qualquer alte-

ração no contrato de trabalho previsão expressa em 
Convenção Coletiva de Trabalho ou Acordo coletivo 
e ainda assim desde que não resultem, direta ou 
indiretamente, prejuízos ao empregado. 

 
(B) vedada, uma vez que é exigido para qualquer altera-

ção no contrato de trabalho mútuo consentimento, e 
ainda assim desde que não resultem, direta ou 
indiretamente, prejuízos ao empregado. 

 
(C) vedada, uma vez que é exigido para qualquer altera-

ção no contrato de trabalho no mínimo previsão ex-
pressa em Convenção Coletiva de Trabalho. 

 
(D) possível, desde que esta alteração seja homologada 

no sindicato da categoria, comprovando-se a inexis-
tência de prejuízo ao empregado. 

 
(E) possível, havendo dispositivo expresso na Consoli-

dação das Leis do Trabalho. 
_________________________________________________________ 
 

51. Liliana, Sheila e Ana são empregadas da empresa “CCC 
Ltda”. Na última semana Liliana se ausentou de seu ser-
viço por um dia para prestar exame de vestibular para 
ingresso na Faculdade “A”; Sheila está ausente há cinco 
dias, tendo em vista que participa na qualidade de jurada 
de julgamento perante o Tribunal do Júri de São Paulo. 
Hoje Ana está gozando de seu intervalo semanal remune-
rado. Nestes casos, ocorreu a 

 
(A) interrupção apenas do contrato de trabalho de Ana. 
 
(B) suspensão de todos os contratos de trabalho. 
 
(C) interrupção de todos os contratos de trabalho. 
 
(D) suspensão apenas do contrato de trabalho de Ana. 
 
(E) suspensão apenas do contrato de trabalho de Liliana 

e Ana. 
_________________________________________________________ 
 

52. Considere as seguintes verbas: 
 
 I. Férias proporcionais acrescida do terço constitu-

cional. 
 
 II. 13

o
 salário proporcional acrescido do terço cons-

titucional. 
 
 III. Liberação do formulário para saque do FGTS. 
 
 IV. Multa de 40% sobre o saldo para fins rescisórios do 

FGTS. 
 

 Em regra, na rescisão indireta do contrato de trabalho, 
dentre outras, o empregado terá direito a receber as 
verbas indicadas em 

 
(A) III e IV, apenas. 
 
(B) I e II, apenas. 

 
(C) II, III e IV, apenas. 
 
(D) I, II, III e IV. 
 
(E) I, II e IV, apenas. 

Noções de Direito Processual do Trabalho 
 
53. Em regra, o Recurso Ordinário 
 

(A) exige pré-questionamento da matéria para sua 
admissibilidade. 

 
(B) terá efeito diferido e regressivo. 
 
(C) não terá efeito suspensivo. 
 
(D) terá apenas efeito diferido. 
 
(E) é dirigido e interposto diretamente no Tribunal Re-

gional do Trabalho competente. 
_________________________________________________________ 
 

54. Considere as seguintes hipóteses: 
 
 I. Na reclamação trabalhista “A”, proposta por Felícia 

em face da empresa “RRR Ltda”, foi proferida de-
cisão em recurso ordinário pelo Tribunal Regional 
do Trabalho da 15

a
 Região que deu ao mesmo dis-

positivo de lei federal interpretação diversa da que 
lhe foi dada por Turma do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2

a
 Região. 

 
 II. Na reclamação trabalhista “B”, proposta por Benício 

em face da empresa “SSS Ltda”, foi proferida deci-
são em recurso ordinário pelo Tribunal Regional do 
Trabalho da 2

a
 Região que deu ao mesmo dis-

positivo de lei estadual, interpretação divergente, da 
que lhe foi dada por Turma do Tribunal Regional do 
Trabalho da 15

a
 Região. 

 
 III. Na reclamação trabalhista “C”, proposta por Paloma 

em face da empresa “TTT Ltda”, foi proferida deci-
são com violação literal de disposição de lei federal. 

 
 IV. Na reclamação trabalhista “C”, proposta por Paloma 

em face da empresa “TTT Ltda”, foi proferida deci-
são que afrontou direta e literal à Constituição 
Federal. 

 
 De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, ca-

berá recurso de revista nas hipóteses 
 

(A) III e IV, apenas. 
 
(B) I, II e IV, apenas. 
 
(C) I, II e III, apenas. 

 
(D) I, II, III e IV. 
 
(E) I, III e IV, apenas. 

_________________________________________________________ 
 

55. Gabriela é advogada de Bruna na reclamação trabalhista 
que esta ajuizou em face da empresa “ZZZ Ltda”. No dia 
18 de Novembro de 2013, uma segunda-feira, Gabriela 
saiu intimada da sentença de improcedência da ação 
proferida em audiência. Gabriela pretende opor Embargos 
de Declaração, neste caso, o prazo para a referida opo-
sição encerra-se no dia 

 
(A) 25 de Novembro de 2013. 
 
(B) 22 de Novembro de 2013. 
 
(C) 27 de Novembro de 2013. 
 
(D) 26 de Novembro de 2013. 
 
(E) 29 de Novembro de 2013. 
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56. Com relação aos atos processuais, a penhora 
 

(A) deve realizar-se das 6 às 20 horas nos dias úteis, vedada, em qualquer hipótese, a realização em domingos ou feriados. 
 
(B) pode realizar-se em domingos ou feriados, mediante autorização expressa do juiz. 
 
(C) deve realizar-se das 11:30 às 18 horas nos dias úteis, vedada, em qualquer hipótese, a realização em domingos ou 

feriados. 
 
(D) pode realizar-se em domingos ou feriados, independentemente de autorização judicial, em razão da necessidade da 

constrição legal. 
 
(E) deve realizar-se das 6 às 20 horas nos dias úteis bem como aos sábados, vedada, em qualquer hipótese, a realização em 

domingos ou feriados. 
 
 
57. A Consolidação das Leis do Trabalho, no seu Título I − Introdução, prevê expressamente no art. 8

o
, algumas modalidades de 

fontes do Direito do Trabalho, como por exemplo a analogia. O dispositivo legal NÃO relaciona 
 

(A) direito comparado. 
 
(B) equidade. 
 
(C) usos e costumes. 
 
(D) presunção jurídica. 
 
(E) princípios gerais do direito. 

 
 
58. Marlene, trabalhou na qualidade de empregada da empresa “ZAZ Ltda.” por quinze meses e foi dispensada sem justa causa e 

pretende ajuizar reclamação trabalhista para obter seus direitos trabalhistas que lhe foram negados durante o contrato de 
trabalho. Marlene consultou advogado e indagou quanto o mesmo cobraria a título de honorários advocatícios. Diante do valor 
dos honorários, Marlene decidiu ajuizar sozinha a reclamação. Assim, apresentou reclamação trabalhista verbal. De acordo com 
a Consolidação das Leis do Trabalho, a reclamação trabalhista verbal 

 
(A) é distribuída após a sua redução a termo, devendo a reclamante apresentar-se em quinze dias contados da solicitação à 

Distribuição do Foro Competente. 
 
(B) é distribuída após a sua redução a termo, devendo a reclamante apresentar-se em cinco dias contados da solicitação à 

Distribuição do Foro Competente. 
 
(C) é distribuída antes da sua redução a termo e uma vez distribuída a reclamante deverá apresentar-se em cinco dias à 

secretaria da Vara. 
 
(D) é distribuída antes da sua redução a termo e uma vez distribuída a reclamante deverá apresentar-se em quinze dias à 

secretaria da Vara. 
 
(E) somente é permitida na Justiça do Trabalho para reclamações que não ultrapassem o valor de vinte salários mínimos. 

 
 
59. Considere: 
 
 I. Ações declaratórias de vínculo jurídico e sindical entre sindicato e federação. 

 
 II. Ação de cobrança executiva envolvendo a contribuição sindical. 

 
 III. Ação regressiva ajuizada pelo INSS em face de empregador que tenha causado acidente de trabalho ante a sua 

negligência no cumprimento das normas de segurança e saúde do trabalho. 
 

 IV. Ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de 
trabalho. 

 
 Compete a Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas  
 

(A) I, II e IV, apenas. 

(B) I, II, III e IV. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I e IV, apenas. 

 
 
60. A capacidade, a legitimidade e o interesse  são pressupostos recursais 
 

(A) Extrínseco, intrínseco e intrínseco, respectivamente. 

(B) Extrínsecos. 

(C) Intrínseco, intrínseco e extrínseco, respectivamente. 

(D) Objetivos. 

(E) Intrínsecos.  
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PROVA DISCURSIVA 
 

 

Instruções gerais: 

Conforme Edital publicado, capítulo IX, item 8, será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva que, na Folha de Resposta Definitiva: 

a) for assinada fora do local apropriado; 

b) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; 

c) for escrita à lápis, em parte ou em sua totalidade; 

d) estiver em branco; 

e) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível. 

Deverão ser rigorosamente observados os limites de linhas da Folha de Resposta Definitiva. 

Em hipótese alguma será considerada pela Banca Examinadora a redação escrita neste rascunho. 

Redija seu texto final na Folha de Resposta Definitiva da Prova Discursiva. 

 
 
Leia atentamente o fragmento de texto abaixo sobre Gestão Estratégica no Poder Judiciário brasileiro, de autoria de Danielle 
da Costa Silva, encontrado no site do Tribunal Regional do Trabalho da 15

a
 Região (Campinas − SP). 

 
 
[...] sistema de mensuração de desempenho, ferramenta de alinhamento estratégico e comunicação interna e externa, e 

sistema de gestão integrada. [...] a ferramenta criada [por Kaplan e Norton, nos anos 1990] inicialmente apenas como medida 

de desempenho, tornou-se um sistema de gestão auxiliando a implementação e o controle da estratégia, muito utilizado nos 

dias de hoje em organizações públicas e privadas. 

(SILVA, p.05). 

 
 
De acordo com o texto responda os itens abaixo. 
 
a. Identifique o sistema citado no excerto acima? 
 
 
 
b. O sistema de mensuração de desempenho, sugerido no fragmento acima, contempla quatro perspectivas que refletem a 

visão e a estratégia empresarial. Cite essas perspectivas. 
 
 
 
c. Utilizando-se das perspectivas que compõem tal sistema, complete o quadro que segue classificando cada um dos indicadores 

de desempenho: 
 
 
c.1 Percentual de competências desenvolvidas no ano. 
 
c.2 Percentual de cumprimento orçamentário. 
 
c.3 Percentual de rentabilidade dos projetos sociais. 
 
c.4 Percentual de satisfação do cidadão com o TRT. 
 
c.5 Percentual de implantação do ERP. 

 
 
 
d. Utilizando-se dos conceitos de “meta”, “objetivo”, “missão”, “visão” e “estratégia”, classifique cada uma das afirmativas: 

 
 
d.1 Tornar-se referência no setor público até 2020. 
 
d.2 Realizar justiça no âmbito das relações de trabalho sob sua jurisdição. 
 
d.3 Aumentar o percentual de atendimento aos processos judiciais. 
 
d.4 Aumentar a eficiência operacional em 10% (dez por cento) até dezembro de 2014. 
 
d.5 Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Judiciário. 
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PROVA DISCURSIVA 
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PROVA DE REDAÇÃO 

Atenção: 

− Deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas. 

− Conforme Edital do Concurso, será atribuída nota ZERO à Prova de Redação que for assinada, na folha de respostas definitiva, fora do campo 
de assinatura do candidato, ou apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato. 

− NÃO é necessária a colocação de Título na Prova de Redação. 

− Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova de Redação. 
 

Alguns dos hábitos mais tradicionais estão se perdendo ou sendo trocados por outros que acentuam o indivi-

dualismo e o distanciamento pessoal. 

A mesa, por exemplo, que é um elemento de aglutinação e de trocas de experiências não só nos momentos de 

refeição, está desaparecendo por falta de lugar. 

Os edifícios são planejados com minúsculos cômodos onde só cabe o essencial, e muitas vezes nem isso. Em 

contrapartida, contam com áreas comuns como piscinas, salão de festas, playgrounds, sob o argumento de que deve haver 

uma convivência entre os moradores. Mas quem determinou que deve haver esta convivência? 
 
(Adaptado de: Milton Sabbag Jr., O Espaço Opressor, em Aziz Ab’Sáber, Leituras Indispensáveis, v. 1, São Paulo: Ateliê Editorial, 
2008, p. 32 e 33.) 

 
Com base no trecho acima, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre: 

 
A dinâmica das relações pessoais diante da remodelação das áreas coletivas e dos espaços privados 
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