
 

1 
 

 
 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 13ª REGIÃO 
ESTADO DA PARAÍBA 

 
DECISÃO DOS RECURSOS 

          (INFRARRELACIONADOS) 

 
I 

DOS RECURSOS 
 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes ao cargo 
disponibilizado, que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto no 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO DO TRT – TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 
13ª REGIÃO – PARAÍBA/PB. 
 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 
 

Inscrição  Nome Cargo 

241002503 Wellerson Silva Andrade Arquivologia 

241001666 Graziely Soares Da Silva Biblioteconomia 

241001784 Tibério Alves De Oliveira Diniz Contabilidade 

241002029 Igor Farias De Araújo Santos Contabilidade 

241000087 Charlys Augusto Pinto De Alencar Freire Direito 

241000108 João Vicente Oliveira De Azevedo Filho Direito 

241000122 Jaqueline Costa Direito 

241000216 Alex Jordan Soares Mamede Direito 

241000260 
Francisco Xavier Monteiro Da Franca 

Junior 
Direito 

241000328 Jose Marcos Ferreira Dos Santos Direito 

241000356 Bárbara Kelly Marques Pereira Ferreira Direito 

241000520 Vitor Silva Nunes De Rezende Direito 

241000550 João Vitor Martins De Alcântara Direito 

241000586 Ivan Carlos Silva Melo Direito 

241000598 Daniel Azevedo De Oliveira Maia Direito 

241000699 Keylla Herculano Damião Direito 

241000711 Mateus Souto Maior Caldas Ribeiro Direito 

241000742 Rafael De Vasconcelos Silva Direito 

241000793 Thayse Costa Cabral Direito 

241000941 Andressa Caroliny Gois Gonzaga Direito 

241001009 Ivanildo Felix Da Silva Direito 

241001077 Fabio Williams Jaques Dos Santos Direito 

241001358 Alcinéa Gomes De Medeiros Direito 

241001397 Diego Sampaio De Sousa Direito 

241001518 
Pedro Erieudo Cavalcante De Lacerda 

Filho 
Direito 

241001553 Maria Eduarda Feitosa Cruz Cabral Direito 

241001583 Gefferson Da Silva Miguel Direito 

241001593 Hugo Valdevino Dos Anjos Direito 
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241001803 
Flávia Wanderley Cavalcanti De Almeida 

Pedrosa 
Direito 

241002090 Danilo Araújo De Medeiros Direito 

241002403 Kaian Hudson De Sousa Araújo Direito 

241002678 Graciene Lins Pereira Direito 

241000220 
Flávio Henriques Souto Montenegro 

Carneiro Da Cunha 
Engenharia Civil 

 

 

II 
DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 
 

  

 

As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes 
para provas de mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de 
recursos nos referidos cargos. Esta atitude é tomada devido à isonomia e legalidade do 
presente processo seletivo quando da utilização dos mesmos conteúdos programáticos. 
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As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  
 

 
CARGO: ARQUIVOLOGIA 
Questão: 01 
Recurso Prejudicado: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não fazem menção à questão. 
 
Questão: 11 
Recurso Prejudicado: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não fazem menção à questão. 
 
 
 
CARGO: BIBLIOTECONOMIA 
Questão: 14 
RECURSO PROCEDENTE: Gabarito alterado para alternativa B. 
O enunciado da questão faz uma declaração que deve ser completada pela alternativa que 
apresenta uma atividade que NÃO é relativa ao armazenamento do acervo. As alternativas 
apresentadas referem-se ao armazenamento do acervo, EXCETO a alternativa B atualização 
dos instrumentos de apoio ao processamento técnico que indica uma atividade relativa aos 
processos técnicos.  Assim sendo o gabarito está incorreto ao considerar a Alternativa “C” a 
resposta correta e o requerente tem razão em sua argumentação de que houve erro na divulgação 
do gabarito.  
Fonte:  
Esse assunto é abordado por MACIEL e MENDONÇA em sua publicação Bibliotecas como 

organizações. 1. Ed. rev. Rio de Janeiro: Interciência, 2006. As autoras afirmam que a 
armazenagem é a função responsável pela localização física das coleções no ambiente da 
biblioteca (página 31) e incluem a atualização dos instrumentos de apoio ao processamento 
técnico como uma das atividades relativas aos processos técnicos (pág. 29). 
 
 
 
 
CARGO: CONTABILIDADE 
Questão: 15 
RECURSO PROCEDENTE: Gabarito alterado para alternativa C. 
Transcrição do art. 40 e 41 da Lei 4.320/1964. Art. 40 – São créditos adicionais, as autorizações 
de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.  
Art. 41 – Os créditos adicionais classificam-se em:  
I – suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária; 
II – especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica; 
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III – extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, 
comoção intestina ou calamidade pública. 
Com base nos artigos 40 e 41 da Lei Complementar 4.320/64, o recurso é julgado procedente, 
pois na questão da prova a finalidade do crédito adicional suplementar está incorreta, logo, a 
única opção correta é a alternativa “C”.  
Fonte: Lei Complementar nº 4.320/64 
 
 
 
CARGO: DIREITO 
Questão: 02 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Vejamos o trecho em análise: “O trabalho, por meio da ação do reconhecimento, constitui uma 

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

resistência psíquica em face dos desafios da vida.” 
Aposto = É o termo que esclarece, explica, desenvolve ou resume outro. Como por exemplo: “O 
brasileiro, um assíduo tomador de café, ainda não tem acesso a um produto de qualidade.” 
Neste caso, a expressão “assíduo tomador de café” desenvolve acerca da característica sobre a 
qual o texto será construído. O mesmo não ocorre na frase em análise no enunciado da questão, 
a expressão “por meio da ação do reconhecimento” constitui um complemento de constitui, ou 
seja, constitui através de quê? Através da ação do reconhecimento. Não se tratando, portanto, de 
um aposto.  
Entre outros, a vírgula é utilizada para demonstrar uma quebra da sequência sintática. No caso, 
“trabalho” é sujeito de “constitui uma segunda chance...”, portanto, tal sequência foi quebrada 
por “por meio da ação do reconhecimento”. 
A alternativa “E” também está incorreta. Retificar significa “corrigir”, não há qualquer correção 
ao termo “trabalho” através da expressão “por meio da ação do reconhecimento”. O gabarito 
oficial aponta como correta a opção “A” e não a opção “B”. A afirmativa considerada correta na 
questão 1 não possui a mesma análise requerida na questão 2, que trata do conteúdo pontuação. 
Fonte:  

• SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 

• BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 
2006. 

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A analogia é uma semelhança parcial que sugere uma semelhança oculta, mais completa. Por 
meio dela se tenta explicar o desconhecido pelo conhecido, o que nos é estranho pelo que nos é 
familiar. No trecho da alternativa assinalada como correta, há a intenção de tornar mais clara a 
ideia de “relação de desemprego/ trabalho”, estabelecendo uma analogia com a de “teatro”. Na 
metáfora há também uma comparação, implícita. O que a diferencia da analogia é o campo de 
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significado dos elementos comparados, eles têm alguma característica em comum que culmina 
na metáfora. Ex: Seus olhos são duas esmeraldas, ou seja, o verde dos olhos é como o verde das 
esmeraldas. Já na analogia as semelhanças são apenas imaginárias. Pode ser estabelecida, por 
exemplo, uma analogia entre “cachoeiras da serra” (elemento concreto e conhecido) com 
“paixão da verdade” (elemento desconhecido e abstrato). É o que ocorre entre teatro e 
desemprego.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: 
FGV, 2010. 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
1º§ do texto: 
Um último comentário para compreendermos a relação entre trabalho e saúde mental: eu disse 

que o reconhecimento se refere ao trabalho. Mas, quando a qualidade de meu trabalho é 

reconhecida pelos outros, então me é possível – embora se trate de uma questão exclusivamente 

pessoal – destinar o reconhecimento do registro do fazer para o registro do ser: eu sou mais 

inteligente, mais competente, mais seguro de mim mesmo depois do trabalho do que antes dele. 

Pouco a pouco, de etapa em etapa, eu mesmo me desenvolvo, minha identidade se fortalece, 

eventualmente eu me realizo. As conjunções subordinativas ligam orações dependentes, isto é, 

subordinam uma oração à outra. Podem ser, entre outras, concessivas. As conjunções 

subordinadas concessivas iniciam uma oração que indica contradição em relação a outro fato. 

Essa contradição, no entanto, não impede que o fato se realize. Como exemplo deste tipo de 

conjunção temos “embora”. O trecho em destaque comprova a resposta dada pelo gabarito 
como correta, “destinar o reconhecimento do registro do fazer para o registro do ser” acontece 
ao mesmo tempo em que “a qualidade de meu trabalho é reconhecida pelos outros”, mas o fato 
introduzido pelo “embora” já se trata de outra situação, uma concessão apresentada. A hipótese 
para que o fato anterior se realize seria introduzida pela conjunção “se”, e não pela conjunção 
“embora”.  
Fonte: FARACO, Carlos Emílio; MOURA, Francisco Marto. Gramática. 20. Ed. São Paulo: 
Ática, 2007. 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa D não pode ser considerada correta, pois não faz qualquer referência à expressão 
“cor-de-rosa” enfatizando apenas os aspectos negativos, ou seja, as dificuldades acerca do 
assunto tratado. De acordo com o enunciado da questão, o trecho em destaque deve ser 
considerado tendo em vista o contexto em que se encontra. Assim sendo, o trecho “Visto a 
partir do teatro do desemprego, o trabalho parece um privilégio. Claro! Mas o mundo do 
trabalho tampouco é cor-de-rosa e certas organizações do trabalho em voga costumam destruir 
sistematicamente as engrenagens dessa dinâmica entre contribuição e retribuição.” deixa claro 
que a expressão “o mundo do trabalho tampouco é cor-de-rosa” indica que o mundo do trabalho 
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não é feito apenas de facilidades, há o privilégio proveniente dele sim (como expressa o texto), 
mas tal fato não impede de que haja percalços e grandes dificuldades a serem enfrentadas.  
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O fenômeno da crase não é determinado pelo sujeito da ação verbal, mas sim pelo termo regente 
associado ao termo regido, caso o primeiro exija preposição “a” e o segundo admita o artigo 
“a”, então ocorrerá crase. Outro caso é quando o termo regente exige a preposição “a” e o termo 
regido trata-se do pronome “aquele” (e variações). Se o termo regente do pronome 
demonstrativo exigir a preposição a, ocorrerá crase. Em “permite àquele”, o verbo permitir 
exige objeto indireto, regido pela preposição a: a + aquele = àquele. 
Fonte: FARACO, Carlos Emílio; MOURA, Francisco Marto. Gramática. 20. Ed. São Paulo: 
Ática, 2006. 
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O foco principal trata do que é predominante no texto. O tempo cronológico, aquele em a 
sucessão de fatos ocorre numa cadência temporal determinada não é o foco do texto. Os 
pensamentos da personagem, suas reflexões; ou seja, aquilo que ocorre no seu interior, no seu 
íntimo, predomina em todo o texto. No conto psicológico, o foco - como pode ser notado no 
texto - é o mundo interior da personagem, suas divagações a respeito de fatos aparentemente 
simples e corriqueiros, mas que levam a grandes reflexões sobre a vida.  
Fonte:  

• LEITE, L. C. M. O foco narrativo. São Paulo: Ática, 2007. 

• O próprio texto. 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A opção correta é aquela assinalada no gabarito, conforme artigo 58 da CLT.  
O recurso interposto em face da questão traz suposições não contidas no enunciado que seriam 
utilizadas para impugnar a alternativa “a”, dada pelo gabarito como correta.  
Pelo enunciado da questão verifica-se que há uma relação empregatícia entre José e a empresa 
Clarim Ltda., razão pela qual a jornada de trabalho será de oito horas. A referida duração de 
trabalho poderia ser diferente apenas se houvesse legislação expressa fixando outra duração, o 
que não é o caso, porquanto a questão não faz essa observação. 
Fonte: Artigo 58 da CLT e CARRION. Valentim. Comentários à Consolidação das Leis do 
Trabalho. 33ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 107. 
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Questão: 12 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A opção correta é aquela assinalada no gabarito, ou seja, a opção “B”. 
Tanto o artigo 11 da CLT, quanto o artigo 7º, XXIX da Constituição Federal são idênticos em 
afirmar que após a extinção do contrato de trabalho, o prazo para a propositura de reclamações 
trabalhistas, quanto a créditos resultantes dela, é de dois anos. A argumentação trazida nas 
razões recursais relaciona-se às suposições não contidas no enunciado. 
Fonte: Artigo 11 da CLT, Artigo 7º, XXIX da CF/88 e CARRION. Valentim. Comentários à 
Consolidação das Leis do Trabalho. 33ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 75. 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A opção assinalada no gabarito é a única correta, ou seja, a opção “A”. 
Conforme prescreve o artigo 482, “l” da CLT, apenas a prática constante de jogos de azar 
realizada pelo empregado dá azo à cessação, por justa causa, do contrato de trabalho pelo 
empregador. 
A argumentação de que a opção “E” também estaria correta não procede. Isto porque não é todo 
ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço que pode constituir justa causa para a 
rescisão do contrato de trabalho, uma vez que se tais atos forem praticados em legítima defesa, 
própria ou de outrem, eles não teriam o condão de gerar a citada rescisão. Assim, não é toda 
espécie deste ato que poderia gerar tal cessação, conforme afirma, erroneamente, o enunciado. 
Fonte: Artigo 482 da CLT e CARRION. Valentim. Comentários à Consolidação das Leis do 
Trabalho. 33ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 385 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A opção assinalada no gabarito é a única correta, ou seja, a opção “A”. 
O artigo 11 da CLT, assim como artigo 7º, XXIX da Constituição Federal são idênticos em 
afirmar que a ação quanto a créditos resultantes da relação de trabalho prescreve em cinco anos. 
Assim, tendo em vista que Alberto apenas propôs a reclamação trabalhista em 10/10/2011, teria 
ele direito a cobrar as diferenças salariais de horas-extras entre 10/10/2006 à 10/10/2010, ou 
seja, os créditos anteriores a cinco anos da propositura da reclamatória trabalhista. 
Fonte: Artigo 11 da CLT, artigo 7, XXIX da CF/88 e CARRION. Valentim. Comentários à 
Consolidação das Leis do Trabalho. 33ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 74. 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A opção assinalada no gabarito é a única correta, ou seja, a opção “E”. 
A argumentação trazida pelo recorrente quanto à aplicação do artigo 9º da Lei 5.889/73 não 
encontra guarida. Isto porque tal dispositivo se refere a descontos que o empregador poderá 
fazer no salário do trabalhador rural e não à porcentagem que um trabalhador poderá receber a 
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título de salário-utilidade através de habitação. Enquanto a Lei 5.889/73 relata situações de 
descontos, a questão pede a porcentagem de acréscimo no salário a título de habitação, o que 
caracteriza situações distintas. 
Fonte: Artigo 458, §3º da CLT. 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A opção assinalada no gabarito é a única correta, ou seja, a opção “B”. 
O enunciado traz todas as características de um contrato de empreitada e não de um contrato de 
trabalho por tempo determinado. Isto porque, segundo disposições da Lei 9.601/98, o contrato 
de trabalho por tempo determinado apenas poderá ser feito por empresas ou estabelecimentos 
para admissões que representem acréscimo no número de empregados. 
 Assim, a argumentação trazida nas razões recursais não encontra respaldo quando comparada 
ao enunciado da prova. 
Fonte: MARTINS, Sérgio Pinto Martins. Direito do Trabalho. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 
95 e 116 e Lei 9.601/98. 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A opção assinalada no gabarito é a única correta, ou seja, a opção “D”. 
Conforme prescreve o artigo 482, §2º da CLT, a falta de aviso prévio por parte do empregado 
dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo. Desta 
forma, Roberto poderá descontar o valor descrito na opção “B”. 
As razões recursais trazem a argumentação existente no mencionado dispositivo legal, mas 
equivoca-se na interpretação do mesmo ao aplicá-lo na questão. 
Fonte: Artigo 458 da CLT. 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No conteúdo programático do concurso consta a expressa previsão do assunto relacionado à 
duração do trabalho, estando o período de descanso inserido dentro de tal tema. Veja pela 
análise da CLT que o tema duração do trabalho vem descrito no capítulo II do Livro II, estando 
o tema abordado pela questão inserido na seção III deste capítulo retro mencionado. 
Fonte: Artigo 66 da CLT. 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A opção assinalada no gabarito é a única correta, ou seja, a opção “D”. 
Trata-se a reconvenção de um modo de exercício do direito de ação, sob a forma de contra-
ataque do réu contra o autor, dentro de processo já iniciado, ensejando processamento 
simultâneo com a ação principal, a fim de que o juiz resolva as duas ações na mesma sentença. 
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Assim, a reconvenção não é meio de defesa, mas modalidade de resposta do réu, 
consubstanciada em verdadeiro contra-ataque. 
Fonte: NERY JUNIOR. Nélson; Nery, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil 
Comentado. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 584. 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A opção assinalada no gabarito está correta. 
Conforme determina o artigo 844 da CLT, o não comparecimento do reclamante à audiência 
designada importa em arquivamento da reclamação. As razões recursais trazem em seu bojo 
suposições não apresentadas na questão formulada para embasar seu pedido, o que gera a 
improcedência do mesmo. 
Ademais, frise-se que a decisão prolatada será extintiva e sem julgamento do mérito, podendo o 
reclamante propor, em regra, nova demanda em momento posterior.  
Fonte: Artigo 844 da CLT e Maior, Jorge Luiz Souto. Direito Processual do Trabalho. São 
Paulo: LTR, 1998. p. 248. 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão apenas pede para que seja feita a correta relação entre os princípios 
citados e a afirmação feita. Assim, nas razões recursais há um equívoco, pois é tecida 
argumentação que foge do enunciado e levantando suposições não descritas na questão. 
Fonte: LEITE. Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. 2ª ed. São 
Paulo: LTR, 2004. p. 361. 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A análise do artigo 897-A da CLT dispõe que “Caberão embargos de declaração da sentença ou 
acórdão, no prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou 
sessão subsequente a sua apresentação, registrado na certidão, admitido efeito modificativo da 
decisão nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos 
pressupostos extrínsecos do recurso”. 
Assim, o gabarito encontra-se correto ao informar que a resposta correta é aquela prevista na 
letra “C”, ou seja, cinco dias. 
Fonte: Artigo 897-A da CLT. 
 
Questão: 29 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A única opção correta é aquela prevista na opção “E” da questão. As decisões judiciais que 
foram objeto de recurso apenas poderão ser executadas provisoriamente se o recurso for 
recebido apenas no efeito devolutivo. Se as decisões forem recebidas em ambos os efeitos, ou 
seja, nos efeitos devolutivo e suspensivo, não poderá haver execução provisória do julgado. 
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Fonte: LEITE. Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. 2ª ed. São 
Paulo: LTR, 2004. p. 650. 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A única opção correta é aquela prevista na opção “A” da questão. 
Isto porque o recurso adequado para postular a modificação de sentença trabalhista prolatada é 
o recurso ordinário que possui o prazo de oito dias para sua interposição, conforme determina o 
artigo 895 da CLT. 
Ademais, o recurso de agravo de petição apenas tem cabimento na hipótese do artigo 897, I da 
CLT, ou seja, para desafiar as decisões do Juiz ou Presidente, nos processo de execução. 
Fonte: Artigos 895 e 897, ambos da CLT. 
 
Questão: 33 
Recurso Prejudicado: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não fazem menção à questão suscitada 
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A única opção correta é aquela prevista na opção “C” da questão. 
A aplicação dos artigos 928 e 932, ambos do Código Civil, no enunciado da questão formulada 
levam à conclusão de que a indenização a que faz jus Roberta não terá lugar, uma vez que tanto 
Alberto quanto seus pais ficariam privados dos recursos necessários à subsistência dos mesmos, 
o que é vedado pela legislação. 
Fonte: Artigos 928 e 932, ambos do CCB e NERY JUNIOR. Nélson; Nery, Rosa Maria 
Andrade. Código Civil Comentado. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 537. 
 
Questão: 35  
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A matéria abordada na questão 35 está expressamente prevista dentro do conteúdo programático 
de Direito Civil, uma vez que nele há tópico referente às obrigações de dar e de fazer. 
O objeto recursal alega que a questão versa sobre execuções das obrigações de dar, matéria essa 
não prevista no edital do concurso. Contudo, a questão versa sobre tema previsto no Código 
Civil Brasileiro, mais especificamente na Parte Especial, Livro I, Título I, Seção I, entre os 
artigos 233 à 242 do mencionado código. Desta forma, a questão aborda tema expressamente 
previsto no edital do concurso, sendo improcedente a argumentação.  
Fonte: Edital do concurso e artigos 233 a 242 do Código Civil Brasileiro.  
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Questão: 36 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A única opção correta é aquela prevista na opção “E” da questão. 
Inicialmente, deve ser destacado que a matéria abordada na questão está expressamente prevista 
no conteúdo programático de direito processual civil. 
Quanto à argumentação de que a opção “B” estaria correta, tal afirmação não encontra amparo 
legal. Isto porque há a possibilidade expressa no Código de Processo Civil de, em certos casos, 
o autor formular pedido genérico em desfavor do réu, conforme artigo 286 do mesmo diploma 
legal. 
Fonte: Artigos 286 a 294 do Código de Processo Civil. 
 

Questão: 37 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A única opção correta é aquela prevista na opção “A” da questão. 
Nas razões recursais há um equívoco na interpretação da questão, porquanto confunde 
obrigação indivisível com bem indivisível. Assim, na forma do artigo 291 do CPC, Pedro terá 
direito a 1/4 da prestação obtida, deduzidas as despesas processuais em seu crédito. 
Ademais, a opção “D” não estaria correta, uma vez que a Gilberto não seria dado o direito de 
ficar com toda a obrigação cumprida, devendo ser aqui também aplicado a regra do citado 
artigo 291 do CPC. 
Fonte: Artigos 291 do CPC. 
 

Questão: 39 
Recurso Prejudicado: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais trazem em seu bojo embasamento criminal, matéria essa não objeto do 
conteúdo programático do concurso. 
 

Questão: 41 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A única opção correta é aquela prevista na opção “D” da questão. 
A argumentação de que a matéria não estaria no conteúdo programático do concurso não 
encontra respaldo, haja vista que o enunciado versa, na realidade, sobre matéria de 
responsabilidade patrimonial prevista nos artigos 591 a 597 do CPC. Mais especificamente, a 
questão envolve a aplicação do artigo 595 do CPC, portanto, inserido dentro conteúdo 
programático cobrado. 
 

Questão: 42 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A única opção correta é aquela prevista na opção “E” da questão. 
A opção “C” não encontra amparo, uma vez que seu enunciado relata ser ilícita ao juiz a prática 
da conduta ali descrita, quando, na verdade, tal pronunciamento é perfeitamente válido, 
conforme artigo 634 do CPC.  
Fonte: Artigos 634 do CPC. 
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Questão: 43 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A única opção correta é aquela prevista na opção “A” da questão. 
Isto se dá porque as execuções contra a fazenda pública possuem rito específico previsto nos 
artigos 730 e 731, ambos do CPC. Não se segue, assim, o prazo geral previsto no artigo 738 do 
CPC. 
De acordo com tais dispositivos, com a redação dada pelas leis 8.231/91 e 9.494/97, na 
execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, citar-se-á a devedora para opor embargos 
em 10 (dez) dias, sob as penas previstas no mesmo diploma legal. 
Fonte: Artigos 730 do CPC. 
 
Questão: 44 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A única opção correta é aquela prevista na opção “A” da questão. 
Prescreve o artigo 5º, XLVII da CF/88 que é possível a existência da pena de morte em caso de 
guerra declarada, nos termos do artigo 84, XIX da mesma Carta da República. Assim, a opção 
“A” é a única correta. 
Fonte: Artigo 5º, XLVII da CF/88 e NERY JUNIOR. Nélson; Nery, Rosa Maria Andrade. 
Constituição Federal Comentada. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 171. 
 
Questão: 45 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A matéria cobrada na questão está prevista no conteúdo programático do edital, uma vez que o 
enunciado aborda assunto relacionado à impenhorabilidade de bens, cuja previsão vem contida 
no artigo 649 do CPC.  
Fonte: Edital. 
 
Questão: 47 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A matéria cobrada na questão está prevista no conteúdo programático do edital, uma vez que o 
enunciado aborda assunto relacionado aos direitos e garantias fundamentais previstas no artigo 
5º da Constituição Federal. 
Fonte: Edital. 
 
Questão: 50 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A única opção correta é aquela prevista na opção “C” da questão. 
A questão versa sobre matéria relacionada aos direitos sociais previstos na Constituição Federal 
entres os capítulos 6 a 13. 
Assim, na forma do artigo 7º, XII da CF/88 são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além 
de outros que visem à melhoria de sua condição social salário-família pago em razão do 
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dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei. Desta forma, o enunciado relata 
que tal direito vem previsto na CF/88 e que a lei disciplinará sua fruição. 
Fonte: Artigo 7º, XII da Constituição Federal de 1988. 
 
 
 
CARGO: ENGENHARIA CIVIL 
Questão: 25 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A leitura e a interpretação do projeto é o passo primordial em um orçamento, é ele quem cria 
condições para o resto do trabalho. Sem ler e interpretar o projeto não se pode fazer a 
composição de custos, muito menos prever os custos dos encargos trabalhistas. A questão diz 
exatamente o contrário quando afirma que essas três etapas é quem criam condições para o resto 
do orçamento, quando na verdade é apenas uma delas (A leitura e a interpretação) e as outras 
duas são sequência totalmente dependente da primeira. Sendo assim ratifica-se que a resposta 
“E” está errada com base, dentre outras, na bibliografia citada. 
Fonte: Mattos, Aldo Dórea. Como preparar orçamentos de obras. Editora PINI, março de 2010. 
p. 26 – 30. 
 
Questão: 40 
RECURSO PROCEDENTE: QUESTÃO ANULADA. 
Devido a uma inconsistência gráfica na questão, não há alternativa de resposta correta que 
atenda ao enunciado. 
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III 
DAS CONCLUSÕES 

 
 
 
 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com 
as decisões e fundamentações supraelencadas. 
 
  

Publique-se, 
 

17 de outubro de 2012 
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