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CONHECIMENTOS GERAIS

Atenção: As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto
que segue (trecho de uma entrevista concedida
pelo jornalista Clóvis Rossi à revista Cult, em
novembro de 2002).

Cult O senhor cursou jornalismo na Faculdade
Cásper Líbero numa época em que o diploma de
jornalista não era obrigatório. O senhor é a
favor da regulamentação da profissão de
jornalista em sua forma atual, com
obrigatoriedade do diploma?

C.R. Eu queria cursar diplomacia, mas não tinha idade –
e acabei fazendo Jornalismo. Mas sou contra a
obrigatoriedade do diploma. É impossível uma
escola de jornalismo ensinar todos os assuntos
com os quais um jornalista vai lidar fatalmente na
profissão. Não dá para ensinar agricultura, taxa de
juros, urbanismo, ecologia. É impossível, o sujeito
ficaria cinqüenta anos na escola e ainda assim não
aprenderia tudo. É melhor abrir para os jornais a
caça a talentos em qualquer tipo de faculdade do
que centrar a busca só nos cursos de jornalismo,
porque o aluno não sai deles com a formação
necessária para lidar com a gama de situações que
encontra no dia-a-dia da profissão. Na escola, o
que eu realmente aprendi foi o comportamento
ético que um jornalista deve respeitar. Mas isso,
teoricamente, deveria ser ensinado em qualquer
escola superior – e não só no curso de jornalismo.

1. Entende-se da pergunta feita pela revista Cult ao
jornalista Clóvis Rossi que, atualmente,

(A) não se cogita da obrigatoriedade de diploma para os
jornalistas.

(B) nenhum jornalista é de fato favorável à
obrigatoriedade do diploma.

(C) o curso de jornalismo, em nível superior, ainda não
foi reconhecido.

(D) ainda está para ser criado um curso regular de
jornalismo.

(E)) é obrigatório o diploma de jornalista para o exercício
da profissão.

_________________________________________________________

2. Clóvis Rossi manifesta-se contra a obrigatoriedade do
diploma de jornalista porque

I. é impossível que um curso de jornalismo abranja
todos os assuntos que devem ser cobrados.

II. o ensino de ética jornalista ainda está ausente dos
cursos oficializados.

III. as pessoas de fato talentosas não freqüentam os
cursos de jornalismo.

De acordo com o texto, o jornalista entrevistado alega
apenas o que está em

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

3. Eu queria cursar diplomacia, mas não tinha idade – e
acabei fazendo Jornalismo.

Outra forma clara e correta de redigir o que se afirma na
frase acima é:

(A) Apesar de não ter idade, queria cursar diplomacia,
tanto assim que acabei por fazer Jornalismo.

(B) Uma vez que acabei fazendo Jornalismo é porque
queria cursar Diplomacia, mas não tinha idade.

(C) Como não tivesse idade, acabei fazendo Jornalismo
em vez de querer cursar diplomacia.

(D) Embora quisesse, visto que não pudesse estar
cursando diplomacia, como não tivesse idade fui
fazendo Jornalismo.

(E)) Acabei fazendo Jornalismo por não ter idade para
cursar diplomacia, que era o que eu queria.

_________________________________________________________

4. As normas de concordância verbal estão inteiramente
respeitadas na frase:

(A) Agricultura, ecologia e urbanismo são assuntos que
não poderiam ninguém dominar com razoável
competência.

(B) Os talentos para a carreira de jornalista pode ser
pesquisado em qualquer curso universitário.

(C) Não haveriam razões, segundo Clóvis Rossi, para
tornar obrigatório o diploma de jornalista.

(D)) São tantas as áreas que um jornalista deve cobrir,
que lhe seria impossível estudá-las num único curso.

(E) Todos os profissionais deveria preocuparem-se com
um comportamento ético, e não apenas os
jornalistas.

_________________________________________________________

5. Transpondo-se para a voz passiva a frase O jornalista
Clóvis Rossi concedeu uma entrevista à revista Cult, a
forma verbal resultante será

(A)) foi concedida.
(B) terá concedido.
(C) tinha concedido.
(D) tinha sido concedida.
(E) fora concedido.

_________________________________________________________

6. É impossível uma escola de jornalismo ensinar todos os
assuntos com os quais um jornalista vai lidar.

Se, na frase acima, em vez do verbo lidar o jornalista
Clóvis Rossi tivesse empregado o verbo tratar, no lugar
da expressão com os quais deveria estar a expressão

(A) para os quais.
(B) a cujos.
(C)) dos quais.
(D) pelos quais.
(E) em cujos.

_________________________________________________________

7. O diploma de jornalista é obrigatório, mas há quem veja o
diploma de jornalista como uma inutilidade, pois os cursos
que oferecem o diploma de jornalista não podem cobrir
todas as áreas de atuação.

Evitam-se as desnecessárias repetições da frase acima
substituindo-se os elementos sublinhados, respectiva-
mente, pelas formas

(A) o veja e oferecem-lhe.
(B)) o veja e o oferecem.
(C) lhe veja e lhe oferecem.
(D) veja-o e oferecem-o.
(E) veja ele e oferecem ele.
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8. Está correto o emprego do sinal de crase em:

(A)) Quem recorre às escolas de jornalismo deve saber
que terá acesso apenas às informações básicas
acerca da profissão.

(B) Não dá para ensinar jornalismo à todo aquele que se
dispõe à fazer o curso.

(C) Ocorrendo à falta de talento, um diplomado não terá
acesso à nenhum órgão da imprensa.

(D) Instituindo-se à obrigatoriedade do diploma, muitos
profissionais competentes poderão ficar à ver
navios.

(E) Deve-se à essa obrigatoriedade o fato de que muita
gente se obrigou a freqüentar às faculdades de
comunicação.

_________________________________________________________

9. Está correta a grafia de todas as palavras da frase:

(A) Os velhos jornalistas costumam menospresar o
diploma, entendendo que este, por si mesmo, não
institue a necessária competência.

(B) Segundo muitos profissionais da imprensa, a
intransijência na obrigatoriedade do diploma de
jornalista não condis com a realidade do mercado.

(C) As reportajens de um jornal são muito divercificadas,
não há jornalista que possa cobri-las todas com bom
desempenho.

(D)) A reivindicação da obrigatoriedade do diploma
contou com o incisivo endosso de todas as
faculdades de jornalismo.

(E) Quantos alunos récem-formados num curso de
jornalismo preenchem os requizitos necessários ao
exercício da profissão?

_________________________________________________________

10. Estão corretos o emprego e a forma de ambos os verbos
sublinhados em:

(A) Não há o que contenhe o ânimo exaltado de quem é
contrário à exigência, de quem se indiguine com a
obrigatoriedade do diploma.

(B) Caso um veterano jornalista requera o diploma,
alegando toda a sua experiência, é justo que seje
atendido?

(C)) Há quem julgue que um profissional só deveria fazer
o curso de jornalismo se esse lhe conviesse e
quando bem lhe aprouvesse.

(D) Se alguém se dispor a fazer o curso de Jornalismo
apenas para obtiver o diploma, beneficiar-se-á com
as prerrogativas da profissão?

(E) Alguns jornalistas interviram no momento da
tramitação do projeto, mas não obteram sucesso.

Atenção: As questões de números 11 a 20 referem-se ao
texto que segue.

O motorista do 8-100

Vi chegar o caminhão 8-100 da Limpeza Pública e
saltarem os ajudantes, que se puseram a carregar e despejar as
latas de lixo. Enquanto isso, que fazia o motorista? O mesmo de
toda manhã. Pegava um espanador e um pedaço de flanela, e
fazia o seu carro ficar rebrilhando de limpeza.

Esse motorista, que limpa seu caminhão, não é um
conformado, é o herói silencioso que lança um protesto
superior. A vida o obrigou a catar lixo e imundície; ele aceita a
sua missão, mas a supera com esse protesto de beleza e
dignidade. Muitos recebem com a mão suja os bens mais
excitantes e tentadores da vida; e as flores que vão colhendo no
jardim de uma existência fácil logo têm, presas em seus dedos
frios, uma sutil tristeza e corrupção, que as desmerece e avilta.
O motorista do caminhão 8-100 parece dizer aos homens da
cidade: "O lixo é vosso; meus são estes metais que brilham,
meus são estes vidros que esplendem, minha é esta
consciência limpa."

(Rubem Braga, O homem rouco)

11. Muitos recebem com mão suja os bens mais excitantes e
tentadores da vida; e as flores que vão colhendo no jardim
de uma existência fácil logo têm, presas em seus dedos
frios, uma sutil tristeza e corrupção, que as desmerece e
avilta.

A frase que resume corretamente o sentido essencial do
período acima é:

(A) As mãos de quem se sujou com o que há de mais
excitante na vida só se limpam ao colherem as flores
que plantaram.

(B)) Os bens da vida, quando facilmente colhidos por quem
não os merece, logo empobrecem e se corrompem.

(C) Quem aprende com a vida os melhores ensinamen-
tos não tem como deixar de aproveitá-los.

(D) As coisas mais tristes da vida parecem flores para
aqueles que sabem aproveitar as oportunidades
mais fáceis.

(E) Só merece colher as flores da vida quem sujou os
dedos em seu cultivo, enfrentando as tristezas e a
corrupção.

_________________________________________________________

12. O autor admira a conduta do motorista porque este

(A) simula exercer uma profissão diferente da que tem.

(B) se mostra resignado diante das duras adversidades
de seu destino.

(C) sabe desfrutar das facilidades que a profissão lhe
oferece.

(D)) responde com superioridade às imposições de uma
tarefa tida como inferior.

(E) expressa o sentimento de indignação diante do que
o humilha.

_________________________________________________________

13. Ao escrever esse protesto de beleza e dignidade, o autor
está-se referindo à seguinte frase:

(A) ele aceita a sua missão.

(B) despejar as latas de lixo.

(C) catar lixo e imundície.

(D) flores que vão colhendo no jardim de uma existência
fácil.

(E)) fazia o seu carro ficar rebrilhando de limpeza.
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14. Mantém-se corretamente a mesma pessoa gramatical na
seguinte frase:

(A) O lixo é seu, esse lixo que deixai à beira de sua
porta.

(B) O lixo é teu, esse lixo que deixa à beira de vossas
portas.

(C)) O lixo é teu, esse lixo que deixas à beira de tua
porta.

(D) O lixo é de vocês, esse lixo que deixais à beira de
suas porta.

(E) O lixo é vosso, esse lixo que deixas à beira de suas
portas.

_________________________________________________________

15. Outra forma de se construir a frase Muitos recebem com a
mão suja os bens mais excitantes e tentadores da vida,
conservando o seu sentido e mantendo a correção, é:

(A) Recebem-se os bens mais excitantes e tentadores
da vida com a mão suja de muitos.

(B)) Os bens mais excitantes e tentadores da vida são
recebidos por muitos com a mão suja.

(C) A mão suja de muitos recebem os bens mais
excitantes e tentadores da vida.

(D) Os bens mais tentadores e excitantes da vida
recebem com a mão suja de muitos.

(E) A mão suja de muitos é recebida com os bens mais
excitantes e tentadores da vida.

_________________________________________________________

16. Está correta a construção da seguinte frase:

(A) É esse o motorista o qual o seu caminhão é limpo
toda manhã.

(B) Esse é o motorista que o caminhão dele é limpo toda
manhã.

(C)) Eis o motorista cujo caminhão é limpo toda manhã.

(D) É esse o motorista que seu caminhão é limpo toda
manhã.

(E) Eis o motorista o qual caminhão é limpo toda manhã.
_________________________________________________________

17. Apenas em uma frase estará correta a substituição do
elemento sublinhado pelo elemento que vem entre
parênteses. Essa frase é:

(A) A vida o obrigou a catar lixo e imundície (a catar a
esses).

(B) Vi chegar o caminhão (chegá-lo).

(C) Fazia o seu carro ficar rebrilhando (Fazia-lhe).

(D) Esse motorista, que limpa seu caminhão, não é um
conformado (limpa ele).

(E)) Ele aceita a sua missão (Ele a aceita).

18. Toda vez que  ......  seu caminhão com tanto capricho, o
motorista  ......  demonstrando toda sua dignidade.

Para completar corretamente a frase acima, devem-se
usar as formas verbais

(A) limparia - estivesse

(B) limpar - estivesse

(C) limpasse - estará

(D)) limpar - estará

(E) limpará - estaria
_________________________________________________________

19. Considere as seguintes frases:

I. Ele é o motorista de um caminhão de lixo.

II. Seu trabalho não é limpo.

III. Seu caminhão está sempre brilhando.

A frase em que se articulam de modo correto e coerente
as afirmações acima é:

(A)) Seu trabalho de motorista de um caminhão de lixo
não é limpo, no entanto seu caminhão está sempre
brilhando.

(B) Em seu trabalho de motorista de um caminhão de
lixo ele não é limpo, apesar de que seu caminhão
esteja sempre brilhando.

(C) Visto que ele é o motorista de um caminhão de lixo,
este está sempre brilhando, à medida que seu
trabalho não é limpo.

(D) Seu trabalho não é limpo, muito embora seja o
motorista de um caminhão de lixo, o cujo, aliás, está
sempre brilhando.

(E) Seu caminhão está sempre brilhando, pois ele é o
motorista de um caminhão de lixo, uma vez que seu
trabalho não é limpo.

_________________________________________________________

20. Para que a concordância verbal se faça corretamente, é
preciso flexionar no singular a forma verbal sublinhada na
frase:

(A) Seus protestos de beleza e de dignidade estão no
zelo com seu caminhão.

(B)) Aos homens da cidade devem-se dizer que esse
motorista é um herói.

(C) O lixo e a imundície constituem o vosso presente.

(D) As flores, em vossas mãos sujas, haverão de se
impregnar de vossa sujeira.

(E) É com a mão suja que recebem alguns as dádivas
da vida.



31/03/03 - 09:55

TRT-5aR-CG1 5

21. O  primeiro  andar  de  um  prédio  vai  ser  reformado e os

funcionários que lá trabalham serão removidos.  Se 
3
1

 do

total dos funcionários deverão ir para o segundo andar,

5
2

  do total para o terceiro andar e os 28 restantes para o

quarto andar,  o número de funcionários que serão remo-

vidos é

(A)   50

(B)   84

(C)) 105

(D) 120

(E) 150
_________________________________________________________

22. Três funcionários, A, B e C, decidem dividir entre si a
tarefa de conferir o preenchimento de 420 formulários. A
divisão deverá ser feita na razão inversa de seus
respectivos tempos de serviço no Tribunal. Se A, B e C
trabalham no Tribunal há 3, 5 e 6 anos, respectivamente,
o número de formulários que B deverá conferir é

(A) 100

(B)) 120

(C) 200

(D) 240

(E) 250
_________________________________________________________

23. Num prédio de apartamentos de  15 andares,  cada  andar

possui  2 apartamentos e em cada um moram  4  pessoas.

Sabendo-se que, diariamente, cada pessoa utiliza 100 L de

água e que, além do volume total gasto pelas pessoas, se

dispõe de uma reserva correspondente a  
5
1

 desse total,  a

capacidade mínima do reservatório de água desse prédio,

em litros, é

(A)   1 200

(B)   2 400

(C)   9 600

(D) 10 000

(E)) 14 400
_________________________________________________________

24. Uma enfermeira recebeu um lote de medicamentos com
132 comprimidos de analgésico e 156 comprimidos de
antibiótico. Deverá distribuí-los em recipientes iguais,
contendo, cada um, a maior quantidade possível de um
único tipo de medicamento. Considerando que todos os
recipientes deverão receber a mesma quantidade de
medicamento, o número de recipientes necessários para
essa distribuição é

(A)) 24

(B) 16

(C) 12

(D)   8

(E)   4

25. Numa reunião, o número de mulheres presentes excede o
número de homens em 20 unidades. Se o produto do
número de mulheres pelo de homens é 156, o total de
pessoas presentes nessa reunião é

(A) 24

(B) 28

(C) 30

(D)) 32

(E) 36
_________________________________________________________

26. Uma pessoa saiu de casa para o trabalho decorridos  
18
5

de um dia e retornou à sua casa decorridos 
16
13

 do mesmo

dia. Permaneceu fora de casa durante um período de

(A) 14 horas e 10 minutos.

(B) 13 horas e 50 minutos.

(C) 13 horas e 30 minutos.

(D) 13 horas e 10 minutos.

(E)) 12 horas e 50 minutos.
_________________________________________________________

27. Uma máquina copiadora produz 1 500 cópias iguais em 30
minutos de funcionamento. Em quantos minutos de
funcionamento outra máquina, com rendimento
correspondente a 80% do da primeira, produziria 1 200
dessas cópias?

(A)) 30

(B) 35

(C) 40

(D) 42

(E) 45
_________________________________________________________

28. Dos 120 funcionários convidados para assistir a uma
palestra sobre doenças sexualmente transmissíveis,
somente 72 compareceram. Em relação ao total de
funcionários convidados, esse número representa

(A) 45%

(B) 50%

(C) 55%

(D)) 60%

(E) 65%
_________________________________________________________

29. Um capital de R$ 750,00 esteve aplicado a juro simples,
produzindo, ao fim de um trimestre, o montante de
R$ 851,25. A taxa anual de juro dessa aplicação foi

(A) 48%

(B) 50%

(C)) 54%

(D) 56%

(E) 63%
_________________________________________________________

30. Qual a idade atual de uma pessoa se daqui a 8 anos ela
terá exatamente o triplo da idade que tinha há 8 anos atrás?

(A) 15 anos.

(B)) 16 anos.

(C) 24 anos.

(D) 30 anos.

(E) 32 anos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Instruções: Para responder às questões 31 a 35 considere o
regime da Lei nº 8.112/90.

31. João e Antônio, após regular aprovação em concurso para
preenchimento de cargos públicos efetivos, são
nomeados. Todavia, João não comparece para tomar
posse no prazo legal. Antônio, por sua vez, toma posse,
porém não entra em exercício no prazo legal. Nessa
situação,

(A) ambos devem ser exonerados.

(B) ambos devem ter sua nomeação tornada sem efeito.

(C)) João deve ter sua nomeação tornada sem efeito e
Antônio deve ser exonerado.

(D) Antônio deve ter sua nomeação tornada sem efeito
e João deve ser exonerado.

(E) João deve ser exonerado, mas Antônio poderá
entrar em exercício a qualquer tempo, sem sofrer
sanção pela inobservância do prazo, apenas não
computando tempo de serviço para nenhum efeito.

_________________________________________________________

32. O retorno à atividade do servidor aposentado por
invalidez, quando junta médica declarar insubsistentes os
motivos da aposentadoria,

(A) é possível e chama-se readaptação.

(B)) é possível e chama-se reversão.

(C) é possível e chama-se reintegração.

(D) é possível e chama-se recondução.

(E) não é possível, devendo a situação resolver-se em
indenização.

_________________________________________________________

33. Após 9 meses e 15 dias de ter entrado em exercício em
cargo público, um servidor é exonerado. Nessa situação,
em relação à indenização relativa ao período de férias, o
servidor

(A) terá direito a percebê-la na proporção de 3/12.
(B) terá direito a percebê-la na proporção de 4/12.
(C) terá direito a percebê-la na proporção de 9/12.
(D) terá direito a percebê-la na proporção de 10/12.
(E)) não terá direito a percebê-la.

_________________________________________________________

34. Suponha que um servidor público pratique um ato ao
mesmo tempo caracterizado como ilícito penal, civil e
administrativo. Nessa situação, se o servidor for
condenado no âmbito penal,

(A)) poderá sofrer ainda as demais sanções, pois as
sanções das três esferas são cumuláveis entre si.

(B) não poderá sofrer as demais sanções, que não são
cumuláveis com a sanção penal.

(C) poderá sofrer ainda apenas a sanção civil, pois a
sanção administrativa não é cumulável com a penal.

(D) poderá sofrer ainda apenas a sanção administrativa,
pois a sanção civil não é cumulável com a penal.

(E) poderá sofrer apenas uma das demais sanções, pois
a sanção penal apenas pode ser cumulada com
mais uma, seja a civil, seja a administrativa.

35. É penalidade administrativa disciplinar aplicável aos
servidores públicos:

(A) prisão administrativa.
(B) perdimento de bens.
(C) confisco de bens.
(D) exoneração.
(E)) multa.

_________________________________________________________

36. De acordo com a Lei, a venda de produtos legalmente
apreendidos ou penhorados deve ser feita por licitação, na
modalidade de

(A) concorrência.
(B) concurso.
(C) convite.
(D)) leilão.
(E) tomada de preços.

_________________________________________________________

37. É possível a alteração unilateral do contrato administrativo
pela Administração, quando

(A) conveniente a substituição da garantia de execução.

(B) necessária a modificação do modo de fornecimento
do serviço, por verificação técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originais.

(C)) houver modificação do projeto, para melhor
adequação técnica aos seus objetivos.

(D) necessária a modificação da forma de pagamento,
em decorrência de circunstâncias posteriores à
contratação.

(E) se pretender antecipar o pagamento ao contratado,
antes do término da execução do serviço ou obra.

_________________________________________________________

38. A publicidade de atos, programas, obras e serviços dos
órgãos públicos deverá

(A)) ter caráter educativo, informativo ou de orientação
social.

(B) promover pessoalmente autoridades ou servidores
públicos.

(C) conter nomes, símbolos e imagens que identifiquem
as autoridades responsáveis.

(D) ser divulgada apenas por veículo oficial de rádio ou
televisão.

(E) seguir o programa político-partidário da autoridade
responsável.

_________________________________________________________

39. Ocorre desvio de finalidade na prática do ato
administrativo, quando

(A) o ato não se incluir nas atribuições legais do agente
que o praticou.

(B) o ato for omisso em relação a formalidades
indispensáveis à sua existência.

(C) a matéria de fato que fundamenta o ato é
juridicamente inadequada ao resultado obtido.

(D)) o agente pratica o ato visando a objetivo diverso do
estabelecido na regra de competência.

(E) o resultado do ato importa em violação de lei,
regulamento ou outro ato normativo.
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40. Quando a Administração pode escolher entre duas ou
mais opções, no caso concreto, segundo critérios de
oportunidade e conveniência, pratica ato

(A)) discricionário.

(B) vinculado.

(C) arbitrário.

(D) jurisdicional.

(E) imperativo.
_________________________________________________________

41. Na repartição constitucional de competências legislativas
entre os entes da Federação brasileira, cabe à União
Federal

(A) somente o exercício de competências que não forem
exercidas pelos Estados e pelo Distrito Federal.

(B) somente o exercício de competências legislativas
privativas.

(C)) o exercício de competências legislativas privativas,
além das concorrentes com os Estados e o Distrito
Federal.

(D) somente o exercício de competências legislativas
concorrentes com os Estados e o Distrito Federal.

(E) somente o exercício de competências que lhe forem
delegadas pelos Estados e pelo Distrito Federal.

_________________________________________________________

42. Em algumas hipóteses, a Constituição Federal autoriza a
entrada em domicílio de outrem, sem o consentimento do
morador, desde que preenchidos certos requisitos, como a
ordem

(A) da autoridade administrativa competente, para
prestação de serviço público, podendo o ingresso no
domicílio ocorrer de dia ou à noite.

(B) da autoridade policial ou judicial, para o fim de
investigação criminal, desde que o ingresso ocorra
de dia.

(C) judicial, para o fim de realizar-se prisão em flagrante,
podendo o ingresso ocorrer de dia ou à noite.

(D) de membro do Ministério Público, para o fim de
investigação criminal, desde que o ingresso ocorra
durante o dia.

(E)) judicial, para ingresso no domicílio durante o dia,
excetuadas as hipóteses em que desnecessária a
ordem.

_________________________________________________________

43. De acordo com a Constituição Federal, não pode ser
objeto de medida provisória matéria relativa a direito

(A) administrativo.

(B) do trabalho.

(C) tributário.

(D)) processual civil.

(E) civil.

44. Conforme a Constituição Federal, compete ao Senado
Federal

(A)) aprovar a escolha de Ministro do Supremo Tribunal
Federal indicado pelo Presidente da República.

(B) vetar os projetos de lei elaborados pelo Presidente
da República.

(C) promulgar todos os projetos de lei elaborados pelo
Presidente da República.

(D) sancionar os projetos de lei aprovados pela Câmara
dos Deputados quando não o forem pelo Presidente
da República.

(E) julgar os Ministros de Estado pela prática de crimes
comuns.

_________________________________________________________

45. Contra acórdão proferido em única instância pelo Tribunal
Regional do Trabalho pode ser interposto, preenchidas
todas as condições de admissibilidade,

(A) somente recurso ao Supremo Tribunal Federal.

(B)) recurso ao Tribunal Superior do Trabalho e ao
Supremo Tribunal Federal.

(C) recurso ao Tribunal Superior do Trabalho e ao
Superior Tribunal de Justiça.

(D) somente recurso ao Tribunal Superior do Trabalho.

(E) somente recurso ao Superior Tribunal de Justiça.
_________________________________________________________

46. A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o
direito

(A) ao repouso semanal remunerado sempre aos
domingos.

(B) à jornada semanal não superior a 40 horas.

(C)) ao adicional de remuneração para as atividades
penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

(D) à licença maternidade de 180 dias.

(E) de perceber remuneração pelo trabalho noturno ao
menos no mesmo valor que aquela paga pelo
diurno.

_________________________________________________________

47. Ao tratar dos direitos sociais dos trabalhadores, a
Constituição Federal veda

(A) aos deficientes físicos o exercício de trabalho
perigoso ou insalubre.

(B)) o estabelecimento de diferença de salários por
motivo de sexo.

(C) aos menores de 16 anos o exercício de qualquer
trabalho, inclusive na condição de aprendiz.

(D) aos menores de 21 anos o exercício de trabalho
noturno.

(E) aos maiores de 65 anos o exercício de trabalho
perigoso ou insalubre.
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48. Entre os órgãos do Poder Judiciário estão

(A) os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e as
Delegacias do Trabalho.

(B) o Ministério Público do Trabalho e a Procuradoria da
República.

(C) o Ministério Público do Trabalho e as Varas do
Trabalho.

(D) a Procuradoria da República e os Juizados
Especiais Cíveis.

(E)) os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de
Justiça dos Estados.

_________________________________________________________

49. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária dos
Poderes da União Federal será exercida, mediante
controle externo,

(A) pela Câmara dos Deputados, com auxílio do Supre-
mo Tribunal Federal.

(B) pelo Congresso Nacional, com auxílio do Superior
Tribunal de Justiça.

(C)) pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de
Contas da União.

(D) pelo Congresso Nacional, com auxílio do Supremo
Tribunal Federal.

(E) pelo Senado Federal, com auxílio dos Tribunais
Superiores.

_________________________________________________________

50. Ao tratar do Poder Executivo da União, a Constituição
Federal determina que

(A) o Presidente e o Vice-Presidente tomarão posse em
sessão no Supremo Tribunal Federal.

(B) o mandato do Presidente da República será de 5
anos.

(C) cabe ao Presidente da República exonerar os
Ministros do Supremo Tribunal Federal.

(D)) a eleição do Presidente da República importará a do
Vice-Presidente com ele registrado.

(E) a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da
República será sempre em dois turnos.

_________________________________________________________

51. É empregado a pessoa física

(A) ou jurídica que presta serviços mediante
remuneração.

(B) ou jurídica que presta serviços de natureza não
eventual, com subordinação e mediante salário.

(C)) que presta serviços de natureza não eventual, com
subordinação e mediante salário.

(D) que presta serviços gratuitos, de natureza não
eventual e sem subordinação.

(E) que presta serviços de natureza eventual, sem
subordinação e mediante remuneração.

52. As férias de um empregado admitido em 10/02/2002
deverão ser concedidas

(A) até 31 de dezembro de 2003, no máximo.

(B) obrigatoriamente no período de 10/02/2003 a
11/03/2003.

(C) entre 10/02/2003 e 09/02/2004, prevalecendo a
conveniência do empregado.

(D)) entre 10/02/2003 e 09/02/2004, segundo os
interesses do empregador.

(E) preferencialmente nos meses de julho ou de janeiro,
segundo interesse do empregado.

_________________________________________________________

53. É documento obrigatório para o exercício de qualquer
emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em
caráter temporário:

(A) Comprovante de Associação ao Sindicato.

(B) Cadastro de Pessoa Física.

(C) Título de Eleitor.

(D)) Carteira de Trabalho e Previdência Social.

(E) Contrato de Trabalho.
_________________________________________________________

54. O empregado que trabalha mais de 6 horas e menos de 8
horas diárias tem direito a um intervalo de

(A) 30 minutos que serão computados na jornada de
trabalho.

(B) 15 minutos que serão computados na jornada de
trabalho.

(C) 30 minutos que não serão computados na jornada
de trabalho.

(D)) 15 minutos que não serão computados na jornada
de trabalho.

(E) 10 minutos que não serão computados na jornada
de trabalho.

_________________________________________________________

55. Um garçom recebe salário fixo mais gorjeta incluída na
nota de serviço. A parte fixa

(A) somada à média das gorjetas, não pode ser inferior
ao salário mínimo.

(B) pode ser livremente estipulada.

(C) não pode ser inferior a meio salário mínimo.

(D) não pode ser inferior a 2/3 do salário mínimo.

(E)) não pode ser inferior ao salário mínimo.
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56. Os prazos máximos admitidos para o contrato de trabalho
por tempo determinado e para o contrato de experiência
são, respectivamente, de

(A) 1 ano   e  30 dias.

(B) 1 ano   e  45 dias.

(C) 1 ano   e  90 dias.

(D) 2 anos e  30 dias.

(E)) 2 anos e  90 dias.
_________________________________________________________

57. Na hipótese de fusão de duas empresas, os contratos de
trabalho dos empregados de ambas as empresas

(A) não serão afetados, desde que as empresas assim
tenham pactuado.

(B)) não serão afetados.

(C) serão extintos.

(D) serão suspensos.

(E) ficarão sem efeito.
_________________________________________________________

58. NÃO se considera salário in natura, ainda que o empre-
gador forneça habitualmente:

(A)) cigarros.

(B) transporte.

(C) alimentação.

(D) habitação.

(E) vestuário.
_________________________________________________________

59. As despesas decorrentes da transferência do empregado
para localidade diversa da que resultar do contrato

(A) correrão por conta do empregador até o limite de
25% dos salários do empregado.

(B) correrão por conta do empregado, se este for
ocupante de cargo de confiança.

(C) correrão por conta do empregado.

(D)) correrão por conta do empregador.

(E) serão suportadas igualmente entre empregado e
empregador.

_________________________________________________________

60. São serviços auxiliares da Justiça do Trabalho as
Secretarias das Varas do Trabalho e dos Tribunais, os
Distribuidores e

(A) o Ministério do Trabalho.

(B) o Ministério Público do Trabalho.

(C)) os Oficiais de Justiça.

(D) os Contadores Judiciais.

(E) a Delegacia Regional do Trabalho.
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