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INSTRUÇÕES
- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 50 questões, numeradas de 1 a 50.
- contém a proposta e o espaço para o rascunho da redação.
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE
- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A
C D E
- Ler o que se pede na Prova de Redação e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

ATENÇÃO
- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você deverá transcrever a redação, a tinta, na folha apropriada. Os rascunhos não serão considerados em
nenhuma hipótese.
- Você terá 4 horas para responder a todas as questões, preencher a Folha de Respostas e fazer a Prova de
Redação (rascunho e transcrição).
- Ao término da prova devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas e a folha
de transcrição da Prova de Redação.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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1.

Compreende-se corretamente do texto:
(A)

turistas do mundo ocidental estranham, mas os
limites à atuação dos turistas nos hotéis internacionais de Doha são ínfimos, considerados os padrões dos países orientais.

(B)

Doha é a única cidade do Catar onde há milhares de
regras e imposições a serem respeitadas, entre elas
as que definem o ato de fotografar.

(C)

à exceção do que ocorre no interior de luxuosos
hotéis, em Doha o turista pode tirar fotos, desde que
furtivamente e dando aos fotografados tempo de
tamparem o rosto.

Para responder às questões de números 1 a 4,
considere o texto abaixo.

(D)

a exposição que o Catar recebeu na mídia depois de
ter sido eleito sede da Copa do Mundo de 2022 fez
que as normas da religião muçulmana se tornassem
mais rigorosas.

O cenário é o luxuoso resort Four Seasons. Sua

(E)

tanto as mulheres catarianas mais aferradas à herança cultural, quanto as menos, costumam observar
o decoro preconizado pela religião que impera em
seu estado.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Português

Nesta prova, considera-se uso correto da língua portuguesa o que está em conformidade com o padrão culto escrito.

Atenção:

decoração sofisticada, com colunas de mármore, lustres
monumentais de cristal e detalhes das escadarias em ouro,

_________________________________________________________

2.
atiça os olhos do turista. Câmera em punho, o ímpeto de

No primeiro parágrafo,
(A)

a particularização das colunas, dos lustres e das escadarias retifica a caracterização do resort feita
anteriormente.

(B)

emprega-se a expressão os olhos do turista tanto
pelo estímulo provocado pela decoração, como pelo
vínculo desta expressão com o tipo de registro mencionado.

(C)

transpondo a frase o ímpeto de registrar o ambiente
logo é interrompido por um dos funcionários para a
voz ativa, obtém-se a forma verbal “interrompeu”.

(D)

o termo destacado em o ímpeto de registrar o ambiente logo é interrompido por um dos funcionários
tem o mesmo sentido do sublinhado em “Logo em
quem ele confiou!”.

(E)

a substituição da forma destacada em É proibido
fotografar os homens vestindo roupas brancas por
“que estão vestindo” não tornaria a frase mais clara.

registrar o ambiente logo é interrompido por um dos
funcionários. “É proibido fotografar os homens vestindo roupas
brancas e as mulheres em trajes pretos”, exclamou. Restrições
desse tipo dentro de um hotel internacional são, no mínimo,
estranhas aos olhos ocidentais. No entanto, quando o resort em
questão está localizado em Doha, capital do Catar, ter cuidado
com as fotos é apenas uma das milhares de regras e

_________________________________________________________

imposições a serem respeitadas na cidade.
Nas ruas, nos museus ou nos shoppings de Doha,
sempre existe alguém para impedir os retratos. E se você
conseguir tirar uma foto escondido vai perceber as pessoas

3.

Nas ruas, nos museus ou nos shoppings de Doha, sempre
existe alguém para impedir os retratos. E se você conseguir tirar uma foto escondido vai perceber as pessoas
cuidadosamente tampando o rosto. Isso porque o Catar,
país que acaba de ser eleito sede da Copa do Mundo de
2022, vive sob os preceitos da religião muçulmana.
Considerado o trecho acima, é correto afirmar:

cuidadosamente tampando o rosto. Isso porque o Catar, país

(A)

A substituição de alguém por “pessoas” mantém a
correção da frase.

que acaba de ser eleito sede da Copa do Mundo de 2022, vive

(B)

O segmento para impedir os retratos expressa uma
causa.

sob os preceitos da religião muçulmana. Lá, as mulheres não

(C)

Substituindo para impedir os retratos por “afim de
que os retratos sejam impedidos”, preservam-se o
sentido e a correção originais.

(D)

Em Isso porque, o elemento destacado, não remetendo a nenhuma palavra, expressão ou segmento
do texto, foi empregado apenas como forma de
realce.

(E)

Substituindo Isso porque o Catar [...] vive sob os
preceitos da religião muçulmana por “Isso acontece
em função de o Catar [...] viver sob os preceitos da
religião muçulmana”, a correção da frase é mantida.

podem exibir seus rostos fora de suas residências e adotam as
burcas como traje. As menos tradicionais se escondem apenas
com lenços e véus.
(Natália Mestre, “A cidade dos contrastes”. ISTOÉ PLATINUM,
n. 22, Dezembro/Janeiro 2011, p. 72)
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4.

Lá, as mulheres não podem exibir seus rostos fora de
suas residências e adotam as burcas como traje.

6.

Sobre o que se tem no excerto, é correto afirmar:
(A)

Nas décadas de 1930 e 40 equivale a “Nas décadas
precedentes”.

(B)

enquanto eu crescia marca o início da ação de
“ocupar”.

(C)

Walt Disney, Al Capp, Peter Arno é sequência que
descreve a hierarquia cultural citada, do posto mais
elevado para o menos elevado.

(D)

tanta caracteriza a reputação dos desenhistas citados, tal como percebida pelo autor.

(E)

apenas denota que o autor deprecia a produção de
muitos desenhistas de quadrinhos.

Outra redação para o segmento acima, clara e correta,
é:
(A)

Adotarem as burcas como traje é porque no Catar é
vetado às mulheres a exibição de seus rostos na
parte exterior de suas residências.

(B)

Atendendo à imposição de não exibir os rostos para
além dos limites de suas residências, no Catar as
mulheres adotam as burcas como traje.

(C)

(D)

(E)

Burca é traje do Catar, adotado por mulheres tendo
em vista que vetam-nas de mostrar os seus rostos, à
exceção do interior de suas residências.
As mulheres do Catar se vestem com burca à medida que são proibidas de terem os rostos expostos
externamente às residências.

_________________________________________________________

O Catar é onde se interdita as mulheres a exibição
de seus rostos fora de suas residências e assim
adotam as burcas como traje.

Atenção:

I − Errata

_________________________________________________________

Atenção:

Para responder às questões de números 7 a 9,
considere o texto abaixo.

• (ed, dc) 1. Lista de retificação de erros que saíram

Para responder às questões de números 5 e 6,
considere o texto abaixo.

impressos em uma publicação. A errata é geralmente
impressa em página separada (colada no início ou no fim
do exemplar, ou simplesmente encartada solta) e em

Nas décadas de 1930 e 40, enquanto eu crescia, o

papel diferente do que foi usado na publicação. Traz a
desenhista de quadrinhos ocupava um lugar na hierarquia

indicação de erros, o número das páginas onde se en-

cultural não muito inferior àquele ocupado pelo ator de cinema e

contram e as formas corrigidas. Alguns profissionais

pelo inventor. Walt Disney, Al Capp, Peter Arno – quem, agora,

distinguem errata de corrigenda: este último termo, no
caso, é aplicado para erros redacionais ou de conteúdo,

poderia conquistar tanta fama apenas com uma caneta de pena

ao passo que errata diz respeito principalmente a erros de
e um tinteiro?

5.

composição ou de montagem, que escaparam aos

(John Updike. “A mágica dos quadrinhos”. serrote: uma revista
de ensaios, ideias e literatura. n. 2, jul 2009. São Paulo: Instituto
Moreira Salles, p. 17)

revisores e saíram impressos na publicação. 2. Cada um

Obs.: Al Capp e Peter Arno − cartunistas americanos
contemporâneos de Walt Disney.

(Carlos Alberto Rabaça e Gustavo Guimarães Barbosa.
Dicionário de comunicação. 2. ed. rev. e atualizada.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2001, p. 276)

No excerto acima, o autor
(A)

favorece as lembranças de sua infância em prejuízo
de considerações sobre os quadrinhos.

(B)

recorre ao ator de cinema e ao inventor para demonstrar como desenhistas de quadrinhos foram
sempre desconsiderados na cultura americana.

(C)

manifesta que, embora com poucos recursos, os desenhistas de quadrinhos de sua infância fascinavam
o público.

dos erros relacionados nessa lista.

II − O dicionário de onde foi extraído o verbete acima contém
uma página com o título CONVENÇÕES UTILIZADAS
NESTA OBRA, e nela se lê:

1.

Áreas e acepções
Este dicionário inclui definições em 23 áreas, indicadas da
seguinte forma:
• (av) recursos audiovisuais
• (cn) cinema

(D)

(E)

vale-se de uma pergunta retórica para expressar sua
crença: atualmente, quem não domina a alta tecnologia não consegue distrair a plateia.

• (co) teoria da comunicação

critica o lugar de destaque que, no século passado,
era concedido aleatoriamente a atores de cinema e
inventores.

• (ed) editoração, artes gráficas

TRT4R-Conhecimentos-Básicos3

• (dc) documentação

etc.
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7.

8.

9.

Considerado o que se tem em I e II, a ÚNICA afirmação INCORRETA é:
(A)

Retificações de textos publicados podem estar relacionadas tanto a questões de redação e de conteúdo, quanto a erros
tipográficos que passam despercebidos aos revisores do material a ser impresso.

(B)

Há como entender a palavra “errata” em sentido mais amplo, e em sentido mais restrito; no primeiro caso, refere-se a
qualquer tipo de erro numa publicação, e no segundo, somente aos erros de composição ou de montagem.

(C)

É legítima a inferência de que a palavra corrigenda pode ser usada fora do específico campo da editoração.

(D)

Embora se admitam variações na composição da errata, é obrigatório que seja impressa em papel diferente do usado na
obra a que se refere e circule separado dela.

(E)

É legítima a inferência de que consulta a dicionário com vistas ao adequado entendimento de uma palavra num texto
envolve a consulta, inclusive, ao modo como esse dicionário foi organizado.

Considerado I, é correto afirmar:
(A)

Os parênteses em (colada no início [...] solta) podem ser substituídos por travessões sem prejuízo do sentido e da
correção originais.

(B)

A substituição de ao passo que por “conforme” mantém o sentido e a correção originais.

(C)

Tanto em (colada no início ou no fim do exemplar, ou simplesmente encartada solta), quanto em errata diz respeito
principalmente a erros de composição ou de montagem, ou estabelece relação de exclusão entre os elementos
associados.

(D)

A expressão diz respeito está também empregada em conformidade com o padrão culto escrito em “As manchetes desse
jornal de hoje diz respeito sobretudo às enchentes que ocorrem no país”.

(E)

Se o que consta no segmento 2 fosse empregado na frase “Cada um dos erros relacionados nessa lista receberam a
devida correção”, a concordância com o padrão culto escrito estaria assegurada.

Em diferentes segmentos do texto foi inserida uma vírgula. O segmento que mantém a correção original é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10.

A frase em que o emprego das formas verbais está em harmonia com o padrão culto escrito é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

11.

12.

4

A errata é geralmente, impressa em página separada...
em papel diferente, do que foi usado na publicação.
o número das páginas onde se encontram, e as formas corrigidas.
Alguns profissionais distinguem errata, de corrigenda...
ao passo que, errata diz respeito principalmente a erros de composição ou de montagem.

Estou disposta a revisar o texto, caso ele manifesta interesse quando vier aqui.
Esperamos que ele sentencie a nosso favor, já que nunca retorquimos suas decisões.
Eles ansiam tanto pelo aumento do salário, que sequer discutem o novo valor.
Se ele continui a se mostrar prestativo pouco importa, pois muitos já o odeiam por sua atuação irresponsável.
O desejo de todos é o de que premiamos de acordo com as regras que apusemos no cartaz.

O período redigido de forma clara e correta é:
(A)

Sugeriu que os privilégios concedidos a alguns do setor tivessem aplicação ampla e restrita, pois o sucesso era de todos,
que nunca se degladiavam pelo serviço mais leve.

(B)

Quizeram mediar as pessoas da comunidade atingida junto aos órgãos públicos que lhe pudessem conceder ajuda
imediata, para o quê foram incapazes.

(C)

Esse problema social tem caráter difuso, que impossibilita quem está fora o reconhecimento de suas vertentes, o que faz
com que não podemos solucioná-lo logo.

(D)

Sua idoneidade é inconteste, por isso suas reivindicações são sempre analisadas com respeito, apreço comprovado pelo
modo como o tratam à sua chegada no ministério.

(E)

Decidi resolutamente atrelar o meu trabalho a partir daquilo em que acredito ser verdade, o que me custou muito suor e
lágrimas naquele excêntrico instituto.

A frase clara e correta é:
(A)

Não deixa de ser estranha, a meu ver, a trajetória desses artesãos que, desde o início da minha pesquisa, já mostravam
de modo flagrante seu desprezo por regras e instituições.

(B)

O público alvo para o qual o programa se direciona admite em entrevistas que não dispõe dos recursos financeiros
suficiente para o desenvolvimento das suas atividades.

(C)

Trabalhava com muitos imigrantes ilegais franco-canadenses, onde a maioria não se aceitava ou se via como tal,
rejeitando fosse qual fossem as formas de discriminação.

(D)

Participou do grupo que fez o relatório, que estava sempre próximo devido aos horários de reunião coincidirem com suas
folgas, que, aliás, não estão nada esparças.

(E)

O meio de transporte que usavam era com canoas sobre o riacho barrento, às quais eles mesmos fabricavam, ou à cavalo
ou de carro de bois.
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Atenção:
Matemática
13.

Dividir certo número por 0,00125 equivale a multiplicá-lo
por um número inteiro
(A)

menor que 100.

(B)

compreendido entre 100 e 400.

(C)

compreendido entre 400 e 1 000.

(D)

compreendido entre 1 000 e 5 000.

(E)

maior que 5 000.

Sabe-se que Julião tem 30 anos de idade e Cosme tem
45 e que ambos são Técnicos Judiciários de uma mesma Unia
dade do Tribunal Regional do Trabalho da 4 Região há 6 e
15 anos, respectivamente.
16.

_________________________________________________________

14.

Suponha que certo medicamento seja obtido adicionandose uma substância A a uma mistura homogênea Ω,
composta de apenas duas substâncias X e Y. Sabe-se
que:

52%.

(B)

48%.

(C)

45%.

(D)

44%.

(E)

42%.

17.

Relativamente aos 75 funcionários de uma Unidade do Tribunal Regional do Trabalho, que participaram certo dia de
um seminário sobre Primeiros Socorros, sabe-se que:

18.

7.

(C)

9.

(D)

10.

(E)

12.
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Julião cumpriu 8 horas extras a mais do que Cosme.

(C)

o número de horas extras cumpridas por Julião era
30% do de Cosme.

(D)

o número de horas extras cumpridas por Cosme era
62% do de Julião.
4
do total de horas extras.
Cosme cumpriu
7

Na compra de um par de sapatos, Lucimara pode optar
por duas formas de pagamento:

Se Lucimara optar por fazer o pagamento parcelado, a
taxa mensal de juros simples cobrada nesse financiamento é de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

funcionários do sexo masculino e, assim, a quantidade
3
destes passou a ser igual a
do total de participantes
7
na ocasião.

(B)

(B)

− R$ 125,00 no ato da compra mais uma parcela de
R$ 125,00, um mês após a compra.

− no período da tarde foi notada a ausência de alguns

6.

Julião cumpriu 12 horas extras a menos que Cosme.

− à vista, por R$ 225,00;

− todas as mulheres participaram do início ao fim do seminário;

(A)

(A)

_________________________________________________________

− no período da manhã, 48% do total de participantes
eram do sexo feminino;

Nessas condições, o número de homens que se ausentaram no período da tarde é:

Suponha que as quantidades de horas extras cumpridas
por Julião e Cosme ao longo de certo mês eram diretamente proporcionais aos seus respectivos tempos de serviço no Tribunal. Assim sendo, se, juntos, eles cumpriram
o total de 28 horas extras, é correto afirmar que

(E)

_________________________________________________________

15.

2 horas e 40 minutos.
2 horas e 10 minutos.
1 hora e 50 minutos.
1 hora e 40 minutos.
1 hora e 30 minutos.

_________________________________________________________

Nessas condições, o teor de Y no medicamento assim
obtido é de
(A)

Certo dia, Julião e Cosme foram incumbidos de arquivar
alguns documentos e dividiram o total entre si na razão inversa de suas respectivas idades. Considerando que os
dois executaram a sua parte da tarefa com a mesma capacidade operacional, então, se Julião levou 2 horas e
30 minutos para arquivar a sua parte, Cosme arquivou a
sua em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

− o teor de X em Ω é de 60%;
− se pode obter tal medicamento retirando-se 15 de
50 litros de Ω e substituindo-os por 5 litros de A e
10 litros de Y, resultando em nova mistura homogênea.

Para responder às questões de números 16 e 17,
use os dados do texto seguinte.

10%.
20%.
25%.
27%.
30%.

_________________________________________________________

19.

Curiosamente, após uma madrugada chuvosa, observouse que no período das 9 às 18 horas a variação da temperatura em uma cidade decresceu linearmente. Se, nesse
o
dia, às 9 horas os termômetros marcavam 32 C e, às
o
18 horas, 20 C, então às 12 horas a temperatura era de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o

25 C.
o
26,5 C.
o
27 C.
o
27,5 C.
o
28 C.
5
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20.

Um lote de x microcomputadores, todos de um mesmo
tipo, foi comprado por R$ 18 000,00. Sabe-se que, se a
compra tivesse sido feita em outra loja, com a mesma
quantia, poderiam ser comprados 9 micros a mais. Considerando que, nas duas lojas, a diferença entre os preços
unitários dos micros é de R$ 450,00, é correto afirmar que
(A)

cada microcomputador custou R$ 1 200,00.

(B)

na segunda loja, cada microcomputador sairia por
R$ 900,00.

(C)

x > 20.

(D)

x < 12.

(E)

x + 9 = 20.

25.

No que diz respeito ao vencimento e à remuneração, é
certo que,
(A)

o desconto incidente sobre remuneração ou provento restringir-se-á aos casos de imposição legal de
natureza administrativa.

(B)

quando o pagamento indevido houver ocorrido no
mês anterior ao do processamento da folha, a reposição será feita imediatamente, em uma única parcela.

(C)

não poderá haver, em qualquer hipótese, a consignação em folha de pagamento a favor de terceiros.

(D)

não será passível de qualquer atualização os valores
recebidos pelo servidor público em cumprimento de
tutela antecipada.

(E)

todas as reposições e indenizações ao erário, em
qualquer situação, deverão ser parceladas de ofício,
para pagamento até noventa dias.

_________________________________________________________

Legislação
21.

Francisco foi nomeado em caráter efetivo para o cargo de
Técnico Judiciário − Área Administrativa, enquanto Lúcia,
servidor pública federal, foi promovida para outro cargo de
hierarquia superior. Nesses casos, a nomeação e a promoção são, respectivamente, de natureza
(A) originária e derivada.
(B) derivada e vertical.
(C) decorrente e horizontal.
(D) derivada e originária.
(E) vertical e horizontal.

_________________________________________________________

Noções de Informática
26.

_________________________________________________________

22.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

NÃO é considerado preceito para o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, no âmbito do
quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do
mesmo Poder,
(A)

o mesmo nível de especialidade, escolaridade ou
habilitação profissional.

(B)

a compatibilidade entre as atribuições do cargo e as
finalidades institucionais do órgão.

(C)

o interesse do servidor público e a diferença de
vencimentos.

(D)

a manutenção da essência das atribuições do cargo.

(E)

a vinculação entre os graus de responsabilidade e
complexidade das atividades.

Paulo, ao exercer o direito de petição deve saber que,
(A)

o prazo da prescrição será sempre contado da data
do fato ou do ato impugnado, independentemente de
publicação, por ser de ordem pública.

(B)

para o exercício desse direito é assegurada vista do
processo em qualquer local, desde que ao servidor
pessoalmente.

(C)

o pedido de reconsideração e o recurso, em qualquer situação, por terem efeito suspensivo não interrompem a prescrição.

(D)

o recurso, salvo a revisão, será cabível nas hipóteses de indeferimento ou deferimento do pedido de
reconsideração.

(E)

27.

28.
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(B)

utilizar recursos materiais da repartição ou pessoal
no serviço público.

(C)

recusar-se a atualizar os seus dados cadastrais quando solicitado por terceiros, que não a Administração.

(D)

atuar, como procurador, junto a repartições públicas,
salvo quando se tratar de benefícios assistenciais de
parentes até segundo grau.

(E)

manter sob sua chefia imediata, em função de confiança, primos.

A principal finalidade dos navegadores de Internet é comunicar-se com servidores Web para efetuar pedidos de
arquivos e processar as respostas recebidas. O principal
protocolo utilizado para transferência dos hipertextos é o
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

HTML.
XML.
IMAP.
SMTP.
HTTP.

_________________________________________________________

29.

O item Proteger Documento, presente no menu Ferramentas do Microsoft Word 2003 encontra sua correspondência no BrOffice Writer 3.2, no menu
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Dentre outras proibições previstas ao servidor público federal, consta a de
aceitar pensão, emprego ou comissão da União Federal, seja na Administração direta ou indireta.

o teclado.
o hub.
o cartão de memória.
o switch.
a placa de rede.

_________________________________________________________

caberá recurso das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos.

(A)

Numa rede LAN (Local Area Network), o recurso de
hardware mínimo que deverá estar instalado no computador para permitir a comunicação com os demais elementos da rede é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

24.

entrada e saída.
dados.
endereço.
cache.
memória.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

23.

Barramento é um conjunto de linhas de comunicação que
permitem a interligação entre os componentes do computador. O barramento USB (Universal Serial Bus) é classificado como um barramento de

Editar.
Exibir.
Inserir.
Ferramentas.
Janela.

_________________________________________________________

30.

No Windows XP, a janela Meu Computador pode ser configurada para exibir seus elementos de diversas formas,
EXCETO
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Listas.
Lado a Lado.
Ícones.
Conteúdo.
Detalhes.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Noções de Administração Pública
31.

34.

A característica básica da departamentalização funcional é
(A)

o agrupamento das atividades e tarefas de acordo
com as funções principais desenvolvidas dentro da
empresa.

(B)

a diferenciação lógica de acordo com as funções,
seguindo o princípio da especialização ocupacional.

(C)

a estabilização de organizações que requerem desempenho constante e repetitivo de tarefas rotineiras.

(D)

o desenvolvimento do foco nas variáveis do ambiente externo.

(E)

a maior formalização da estrutura administrativa levando a uma hierarquia de autoridade com maior número
de níveis.

Com relação às características do Orçamento Público de
acordo com a Constituição Federal, considere as afirmativas abaixo:

I. A Lei Orçamentária Anual é composta de três orçamentos diferentes: fiscal, da seguridade social e de
investimentos das estatais.

II. O orçamento da seguridade social corresponde à
ação do governo em três setores: saúde, previdência e assistência social.

III. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) prioriza as
metas do PPA e orienta a elaboração do Orçamento Geral da União que terá validade para o ano seguinte.

IV. A finalidade do PPA é a de estabelecer objetivos e

_________________________________________________________

32.

metas que comprometam o Poder Executivo e o
Poder Legislativo a dar continuidade aos programas
na distribuição dos recursos.

Uma gestão adequada do desempenho em uma organização pressupõe que

V. Com base na LDO, o Poder Executivo elabora o

(A)

os funcionários aceitem punições de acordo com o
desempenho de cada um, caso necessário.

(B)

os funcionários já tenham as competências correspondentes aos desafios que lhes serão propostos.

(C)

o gestor deixe clara a razão da sua implantação e
determine quais são os resultados esperados.

Estão corretas SOMENTE:

(D)

todos os que estão envolvidos no processo estejam
bem treinados para alcançar as metas propostas.

(E)

a organização estabeleça previamente remunerações adequadas ao melhor desempenho esperado.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Plano Plurianual (PPA) para os quatro anos seguintes, com a participação dos Ministérios (órgãos setoriais) e das unidades orçamentárias dos Poderes
Legislativo e Judiciário.

I, II, III e V.
II, III e V.
I, III e IV.
II, IV e V.
I, II, III, IV.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

33.

Com relação às melhores práticas de gestão de projetos,
considere as afirmativas abaixo:

35.

Em relação a conceito de Orçamento Público, considere
as afirmativas abaixo:

I. Para realizar os projetos é necessário concentrar esforços em projetos menores, que tenham entregas
alcançáveis e cujos prazos possam ser cumpridos.

I. O Orçamento Público é uma lei formal, isto é, ela
obriga o Poder Público a realizar uma despesa
autorizada pelo Legislativo.

II. O gerente de projeto deve se posicionar de forma a
que todas as áreas diretamente envolvidas no sucesso do projeto estejam comprometidas e disponíveis na medida da necessidade.

II. O Orçamento Público é uma lei temporária, pois

III. Não existe um tamanho ideal para a equipe, mas uma

III. O conceito tradicional ou clássico de Orçamento

boa regra é ter sempre mais de uma pessoa para
cada papel ou mais de um papel para cada pessoa.

Público compreende apenas a fixação da despesa
e a previsão da receita, sem nenhuma espécie de
planejamento das ações do governo.

tem vigência limitada a quatro anos.

IV. O planejamento deve garantir que as pessoas não
estejam envolvidas em mais projetos do que seria
racional, o que geraria disputa de recursos entre os
projetos.

V. Equipes de projeto que já estejam se esforçando
para cumprir seus escopos e prazos devem se dedicar às atividades essenciais que agregam valor
ao projeto, e a estrutura deve se esforçar para adaptar-se a estas condições.
Estão corretas SOMENTE:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II e IV.
I, II e IV.
III, IV e V.
I, II, IV e V.
I, II, III e IV.
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IV. O Orçamento Público é uma lei especial que possui
processo legislativo diferenciado e trata de matéria
específica.

V. O orçamento-programa é um plano de trabalho que
estabelece objetivos e metas a serem implementados, bem como a previsão dos custos a ele relacionados.
Estão corretas, SOMENTE:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II e IV.
I, II e IV.
III, IV e V.
I, II, III e IV.
II, III, IV e V.
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36.

O Ciclo PDCA tem como objetivo
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

40.

a melhoria contínua de processos de gestão.
a definição dos objetivos estratégicos da organização.
o aceleramento da qualificação do quadro funcional.
o aperfeiçoamento do benchmarking da organização.
a melhoria do ambiente concorrencial da organização.

Maria, 17 anos de idade, laborava registrada para a empresa Z, quando foi dispensada sem justa causa. Maria
pretende ajuizar reclamação trabalhista. Neste caso, em
regra, Maria
(A)

poderá ajuizar a reclamação, mas deverá ser assistida pelos seus representantes legais.

(B)

Em determinada reclamação trabalhista a empresa reclamada apresentou defesa em audiência. Após a apresentação da defesa, o advogado do reclamante pretende aditar
seu pedido. Neste caso, o aditamento

poderá ajuizar a reclamação, mas deverá ser assistida obrigatoriamente pela Procuradoria da Justiça
do Trabalho.

(C)

poderá ajuizar a reclamação independentemente de
assistência ou representação, necessitando apenas
de um advogado constituído em razão da sua idade.

(A)

não será mais possível, em atenção ao princípio da
perpetuatio jurisdictionis.

(D)

(B)

não será mais possível, em decorrência do princípio
da estabilidade da lide.
não será mais possível, obedecendo-se ao princípio
da instrumentalidade.
será possível se a parte reclamada for novamente
intimada em obediência ao princípio do contraditório.
será possível independentemente de nova intimação
da parte reclamada, em obediência ao princípio da
verdade real.

poderá ajuizar a reclamação independentemente de
assistência ou representação, não sendo obrigatória
a constituição de advogado em razão do princípio do
jus postulandi.

(E)

não poderá ajuizar a reclamação, tendo em vista que
ela não poderia ter celebrado contrato de trabalho
por ter 17 anos de idade.

_________________________________________________________

Noções de Direito Processual do Trabalho
37.

(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

41.

_________________________________________________________

38.

Em novembro de 2010, Gustavo ajuizou reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora, a empresa GUGA,
com valor da causa de R$ 15.000,00. Marcada a audiência,
Gustavo enviou telegrama para as suas três testemunhas,
com aviso de recebimento, convidando-as para depor na
referida audiência, mas nenhuma delas compareceu
espontaneamente. Neste caso, o M.M. juiz deverá
(A)

dar andamento à audiência, tendo em vista que Gustavo possuía a obrigação legal de levar as suas testemunhas independentemente de intimação, tendo
ocorrido a preclusão.

(B)

marcar nova audiência e deferir a intimação das três
testemunhas comprovadamente convidadas a depor.

(C)

marcar nova audiência e deferir a intimação de apenas duas das três testemunhas.

(D)

suspender o processo por quinze dias, marcar audiência necessariamente dentro de sessenta dias e
determinar a condução coercitiva das testemunhas
através de força policial.

(E)

suspender o processo por trinta dias, marcar audiência necessariamente dentro desse prazo, e determinar a condução coercitiva das testemunhas através
de força policial.

A empresa Circo, de propriedade dos irmãos Júnior e
Fabrício, foi intimada da reclamação trabalhista K, tendo a
audiência UNA sido marcada. Na data da audiência, os
sócios da empresa estarão viajando e não poderão comparecer. Neste caso, a empresa Circo deverá nomear um
preposto que
(A)

deverá ser necessariamente um descendente dos
sócios e, na falta destes, um ascendente ou outro
irmão.

(B)

poderá ser o advogado que estiver legalmente constituído posto que este pode acumular a função de
advogado e preposto.

(C)

poderá ser um membro da família, desde que parente consanguíneo de primeiro grau, mesmo que este
não labore na empresa.

(D)

deverá ser necessariamente um empregado da empresa que tenha conhecimento dos fatos.

(E)

poderá ser qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos, inclusive o advogado legalmente
constituído, tendo em vista que a ela é aplicada a
pena de confissão.

_________________________________________________________

42.

Considere as seguintes assertivas a respeito do arquivamento do processo na Justiça do Trabalho:

I. A ausência do reclamante, quando adiada a instru-

_________________________________________________________

39.

Determinada reclamação trabalhista foi julgada parcialmente procedente e a empresa Leão condenada ao pagamento de R$ 400.000,00 ao reclamante. Neste caso,
com relação às custas processuais, em regra, de acordo
com a Consolidação das Leis do Trabalho, a empresa reclamada
(A)
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deverá efetuar o recolhimento de R$ 4.000,00 dentro
do prazo recursal a título de custas.

(B)

não está obrigada a recolher qualquer valor a título
de custas, tendo em vista que estas são pagas pelo
vencido após o trânsito em julgado da condenação.

(C)

não está obrigada a recolher qualquer valor a título
de custas, tendo em vista que estas são pagas pelo
reclamante no momento da propositura da ação.

(D)

não está obrigada a recolher qualquer valor a título
de custas, tendo em vista que a reclamação trabalhista foi julgada parcialmente procedente.

(E)

deverá efetuar o recolhimento de R$ 8.000,00 dentro
do prazo recursal a título de custas.

ção após contestada a ação em audiência, não importa arquivamento do processo.

II. Se por doença, devidamente comprovada, não for
possível ao empregado comparecer pessoalmente
à audiência UNA, não poderá fazer-se representar
por outro empregado que pertença à mesma profissão.

III. Aquele que por duas vezes seguidas der causa ao
arquivamento de reclamação trabalhista pelo não
comparecimento na audiência UNA ficará impossibilitado de ajuizar reclamação trabalhista pelo período de três meses contados do último arquivamento.
Está correto o que se afirma SOMENTE em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.
III.
I e II.
II e III.
I e III.
TRT4R-Téc.Jud.-Administrativa-TA
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43.

Termo Processual é a
(A)

publicação em diário oficial dos atos processuais.

(B)

reprodução gráfica dos atos processuais.

(C)

assinatura digital do magistrado em determinados
atos processuais.

(D)

assinatura dos serventuários e magistrados nos atos
processuais.

(E)

documentação jurídica que acompanha as iniciais,
defesas e recursos.

47.

Jair, empregado da empresa Z, sofreu acidente de trabalho quando uma máquina de montagem de peças causoulhe ferimento no pé, tendo sido afastado de seu emprego
por quinze dias. O afastamento por motivo de acidente de
trabalho, neste caso, constitui hipótese
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

autorizadora de rescisão indireta do contrato de trabalho.
de extinção do contrato de trabalho sem justa causa.
de suspensão do contrato de trabalho.
de alteração do contrato de trabalho.
de interrupção do contrato de trabalho.

__________________________________________________________________________________________________________________

48.

Nerva, empregada da empresa A, celebrou acordo de
compensação de horas com sua empregadora, amparada
pela Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria. Três
meses após, Nerva foi dispensada sem justa causa, sem
que tenha ocorrido a compensação integral da jornada
extraordinária que laborou. Neste caso, Nerva

As irmãs Simone, Sinara e Soraya tiveram seus contratos
de trabalho rescindidos. A dissolução do contrato de trabalho de Simone decorreu de culpa recíproca de ambas
as partes; a rescisão do contrato de trabalho de Sinara foi
indireta, tendo em vista que a sua empregadora praticou
uma das faltas graves passíveis de rescisão contratual; e
Soraya foi dispensada com justa causa. Nestes casos, o
aviso prévio

(A)

terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas que será calculado sobre a remuneração
na data da rescisão.

(A)

não será devido a Simone, Sinara e Soraya, por
expressa disposição legal.

(B)

será devido apenas a Simone, em 50% do seu valor.

(B)

não terá direito ao pagamento das horas extras não
compensadas em razão da rescisão do contrato de
trabalho.

(C)

será devido a Simone, Sinara e Soraya, sendo o seu
valor integral para Simone e Sinara e de 50% para
Soraya.

(C)

terá direito a uma indenização pré-fixada na Consolidação das Leis do Trabalho em 5 salários mínimos.

(D)

será devido apenas a Simone e Sinara, sendo o seu
valor integral para Sinara e de 50% para Simone.

(D)

terá direito a uma indenização pré-fixada na Consolidação das Leis do Trabalho em 5 salários a serem
recebidos na data da rescisão.

(E)

será devido apenas a Simone e Sinara, sendo para
ambas em valor integral.

Noções de Direito do Trabalho
44.

(E)

_________________________________________________________

49.

terá direito a uma indenização pré-fixada na Consolidação das Leis do Trabalho em 12 salários mínimos a serem recebidos na data da rescisão.

_________________________________________________________

45.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As atividades de capatazia, estiva, conferência de carga,
conserto de carga, vigilância de embarcações e bloco são
executadas especificamente pelo trabalhador
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

eventual.
temporário.
autônomo.
avulso.
celetista estrangeiro.

Gislene é empregada da empresa V. Ontem, ela laborou
das 22:00hs às 06:00hs. Neste caso, em regra, de acordo
com a Consolidação das Leis do Trabalho
(A)

será devido o adicional noturno de 30% também
quanto às horas extras feitas por Gislene, após às
04:00hs, em razão da prorrogação de sua jornada.

(B)

será devido o adicional noturno de 30% também
quanto à hora extra feita por Gislene, após às
05:00hs em razão da prorrogação de sua jornada.

(C)

será devido o adicional noturno de 20%, também
quanto à hora extra feita por Gislene, após às
05:00hs, em razão da prorrogação de sua jornada.

(D)

não será devido o adicional noturno quanto às horas
extras feitas por Gislene após às 05:00hs, tendo em
vista o término do horário noturno legalmente previsto.

(E)

não será devido o adicional noturno quanto às horas
extras feitas por Gislene após às 04:00hs tendo em
vista o término do horário noturno legalmente previsto.
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10% do salário contratual.
15% do salário contratual.
20% do salário contratual.
25% do salário contratual.
35% do salário contratual.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

46.

Camila labora no supermercado X, a quem a sua empregadora pretende pagar parte do salário contratual
através de produtos alimentícios. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, em se tratando de salário
in natura, o percentual legal permitido para alimentação
fornecida como salário-utilidade não poderá exceder

50.

o

Considere as seguintes assertivas a respeito do 13 salário:

I. O 13o salário proporcional incide nas rescisões indiretas do contrato de trabalho, bem como nos pedidos de demissão.

II. Entre os meses de fevereiro e novembro de cada
ano, o empregador pagará, como adiantamento do
o
13 salário, de uma só vez, metade do salário recebido pelo respectivo empregado no mês anterior.

III. O empregador estará obrigado a pagar o adiantao

mento referente ao 13 salário, no mesmo mês, a
todos os seus empregados.

IV. O adiantamento será pago ao ensejo das férias do
empregado, sempre que este o requerer no mês de
janeiro do correspondente ano.
Está correto o que se afirma SOMENTE em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II, III e IV.
I, II e IV.
I e IV.
I e II.
I, III e IV.
9

Caderno de Prova ’TA’, Tipo 001

REDAÇÃO

Atenção:

Deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 (vinte) linhas e máximo de 30 (trinta) linhas,
sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à Redação.

Considere a situação abaixo descrita.

Alguns funcionários de uma empresa combinam almoçar juntos. Sentam-se à mesa do restaurante, fazem seus pedidos e cada
um tira seu celular do bolso ou da bolsa. Conversando ao celular, fazem sua rápida refeição, pagam estendendo o cartão ao
garçom e lado a lado, ainda ao celular, retornam à empresa.
Essa situação pode ser vista, ou não, como emblemática da vida contemporânea.

Redija um texto dissertativo acerca dessa questão.
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