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CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa
Atenção: Para responder às questões de números 1 a 8,
considere o texto abaixo.
"Te embalarei com uma canção sentida."
Senta-te aqui ao meu lado, amiga, e te contarei uma

entanto, guardou ele as melhores palavras, as mais doces, as
mais ternas, as mais belas. Essa noiva tem um nome lindo,
negra: liberdade.
Vê no céu, ele brilha, é a mais poderosa das estrelas.
Mas o encontrarás também nas ruas de qualquer cidade, no
quarto de qualquer casa. Seja onde for que haja jovens, corações pulsando pela humanidade, em qualquer desses corações
encontrarás Castro Alves.

história. Faz tempo que não te conto uma história na beira deste

Dá-me agora tua mão direita, ouve o ABC do poeta.

cais. A noite está cheia de estrelas, são homens valentes que

Obs.: Ortografia atualizada segundo as normas vigentes.

morreram. Senta-te aqui, dá-me tua mão, vou te contar a his-

(Jorge Amado. ABC de Castro Alves; 14. ed. São Paulo:
Martins, 1968. p. 15-17)

tória de um homem valente. Vês aquela estrela lá longe, mais
além do navio fundeado, mais além do forte velho, da sombra
das ilhas? Deve ser ele iluminando o céu da Bahia. [...]

1.

Já viste da beira do cais o vento noroeste se despenhar
sobre a cidade e o mar, levar embarcações, desatracar navios,

Considerando-se o desenvolvimento do texto, está correto
o que se afirma em:
(A)

Jorge Amado, num discurso de caráter didático,
busca transmitir a uma amiga leitora suas próprias
convicções sobre a atuação de jovens − que podem
ser encontrados nas ruas de qualquer cidade, no
quarto de qualquer casa − que participam da luta em
defesa de seus ideais.

(B)

Jorge Amado, numa fala de caráter bastante pessoal, uma "canção sentida", como se lê de início, se
posiciona a respeito de Castro Alves, impetuoso
defensor de seus ideais humanitários, procedimento
peculiar da juventude, que pode ser observado em
todo lugar.

(C)

Tomando como exemplo a vida de Castro Alves,
Jorge Amado se detém na necessidade de se reconhecer, ainda hoje, a importância do belo espetáculo
de juventude oferecido até mesmo pelos moleques
de rua, tema que já havia abordado anteriormente.

(D)

Em um extenso monólogo, Jorge Amado busca entender as razões que hoje e sempre impulsionaram
e impulsionam a juventude − com o exemplo de
Castro Alves, que começou muito moço e muito moço terminou −, a eternizar seus ideais em palavras
impetuosas ou de amor.

(E)

Segundo Jorge Amado, a defesa da liberdade que,
embora surja dos desejos do povo, das necessidades
do povo, foi, à época de Castro Alves, um ideal que
durou um instante na medida do tempo, tal como um
forte vento que tudo destrói à sua passagem.

mudar o rumo de transatlânticos, transformar a cor das águas?
É rápido, inquietante, belo, quase irreal. Dura um instante na
medida do tempo. Mas, mesmo depois que o noroeste passa e
volta a calmaria, fica a sua lembrança e é impossível esquecê-lo
porque tudo mudou na face das coisas: é outra a fisionomia do
cais e o ar que se respira é mais puro. Assim, negra, foi Castro
Alves. Tinha a força do vento noroeste, o seu ímpeto, a sua
violência. Tinha a sua beleza também. E deixou o ar mais puro,
a sua lembrança imortal.
Tinha a precocidade desses moleques de rua a quem
acaricias a cabeça e dos quais te contei a história. Começou
muito moço e muito moço terminou. Foi o mais belo espetáculo
de juventude e de gênio que os céus da América presenciaram.
No tempo que andou nestas e noutras ruas, disse tantas
e tão belas coisas, amiga, que sua voz ficou soando para
sempre e é cada vez mais alta e cada vez mais a voz de
centenas, de milhares, de milhões de pessoas. É a sua voz,
negra, é a voz do cais inteiro e da cidade lá atrás também.
Falou por todos nós como nenhum de nós falaria. É ainda hoje
o maior e o mais moço de todos nós.
No teatro grande lá de cima ouviste certa vez uma
numerosa orquestra. Lembras-te da hora em que os músicos se
juntaram todos num esforço supremo e produziram com os seus
instrumentos e com sua virtuosidade uma nota mais alta que

_________________________________________________________

2.

É a sua voz, negra, é a voz do cais inteiro e da cidade lá
o
atrás também. (4 parágrafo)
Da afirmativa transcrita acima decorre a seguinte inferência:
(A)

A população mais pobre de uma cidade, que vive em
zonas degradadas como a do cais, dificilmente tem
voz para defender seus direitos.

(B)

Em toda a Bahia, poucos se fazem ouvir, até mesmo
aqueles mais aquinhoados pela sorte, que vivem
melhor nas cidades.

(C)

É verdadeiramente livre a cidade em que os anseios
da camada mais rica se equivalem aos dos mais
necessitados.

(D)

Os negros, os oprimidos, os carentes de proteção falam nos poemas de Castro Alves, cujos versos primam pela defesa da liberdade.

(E)

Todas as pessoas, pobres ou não, ouvem os versos
de Castro Alves, que falam dos oprimidos e, também, das atribulações da vida citadina.

todas, que todas mais bela, nota que ficou soando na sala
mesmo após a saída dos espectadores? Pois assim foi Castro
Alves. Há momentos no mundo em que todas as forças de uma
nação se conjugam e, como uma nota mais alta que todas,
aparece, tranquilo e terrível, demoniacamente belo, justo e verdadeiro, um gênio. Nasce dos desejos do povo, das necessidades do povo. Nunca mais morre, imortal como o povo.
Este, cuja história vou te contar, foi amado e amou muitas mulheres. Vieram brancas, judias e mestiças, tímidas e afoitas, para os seus braços e para o seu leito. Para uma, no
2
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3.

... e é impossível esquecê-lo porque tudo mudou na face
das coisas: é outra a fisionomia do cais e o ar que se
respira é mais puro. (2º parágrafo)

7.

A afirmativa introduzida pelos dois-pontos deve ser entendida como
(A)

demonstração da força da natureza quando se desencadeia sem controle, como se vê na obra de
Castro Alves, poeta muito jovem e ainda imaturo.

(C)

detalhamento do cenário que vem sendo descrito,
numa associação direta com o ímpeto versificador
de Castro Alves nos temas tratados por ele.

(D)

enumeração dos estragos decorrentes de um cataclismo, que o relaciona com a revolução embutida
nos poemas libertários de Castro Alves.

(E)

A lacuna a ser corretamente preenchida pela expressão
grifada acima está em:

justificativa dos resultados da destruição provocada
pelo ímpeto de uma ventania, como fez Castro
Alves, em sua época, com seus poemas.

(B)

(A)

Vários poetas, conquanto tenham morrido muito jovens, deixaram vasta obra, ...... atesta sua genialidade e precocidade.

(B)

Versos há, na obra de poetas românticos, ...... se
encontram ideais caros à juventude, tais como o
amor e a liberdade.

(C)

Alguns temas ...... se dedicaram diferentes poetas,
em qualquer época e em qualquer lugar, abrangem
sentimentos de caráter universal.

(D)

Há magníficos versos, testemunhas ...... poetas de
todas as idades são capazes de alcançar grande
força expressiva.

(E)

Castro Alves, embora tenha morrido muito jovem, foi
o poeta ...... se atribui o título de um dos maiores
autores brasileiros.

comentário auxiliar que, assim como ocorre com os
fenômenos naturais, se propõe a minimizar os
efeitos contestadores dos poemas de Castro Alves.

_________________________________________________________

4.

Há momentos no mundo em que todas as forças de uma
nação se conjugam...

o

O segmento que, no contexto do 2 parágrafo, expressa
noção de consequência é:
(A)

E deixou o ar mais puro, a sua lembrança imortal.

(B)

Já viste da beira do cais o vento noroeste se despenhar sobre a cidade e o mar...

(C)

Mas, mesmo depois que o noroeste passa e volta a
calmaria...

(D)

Tinha a força do vento noroeste, o seu ímpeto, a sua
violência.

(E)

É rápido, inquietante, belo, quase irreal.

_________________________________________________________

8.

Para uma, no entanto, guardou ele as melhores palavras,
as mais doces, as mais ternas, as mais belas. Essa noiva
tem um nome lindo, negra: liberdade.

_________________________________________________________

5.

Ambos os verbos flexionados nos mesmos tempo, modo
e pessoa estão grifados em:
(A)

No teatro grande lá de cima ouviste certa vez uma
numerosa orquestra. Lembras-te da hora em que os
músicos...

(B)

São homens valentes que morreram.

(C)

Faz tempo que não te conto uma história na beira
deste cais.

(D)

Vês aquela estrela lá longe... Já viste da beira do
cais o vento noroeste...

(E)

Vê no céu... ouve o ABC do poeta.

A opinião exposta por Jorge Amado encontra respaldo,
principalmente, nos versos de Castro Alves transcritos em:
(A)

Eras tu que, com os dedos ensopados
No sangue dos avós mortos na guerra,
Livre sagravas a Colúmbia terra,
Sagravas livre a nova geração!

(B)

Escravo, dá-me a c'roa de amaranto
Que mandou-me inda há pouco Afra impudente,
Orna-me a fronte... Enrola-me os cabelos
Quero o mole perfume do Oriente.

(C)

Vai funda a tempestade no infinito,
Ruge o ciclone túmido e feroz...
Uiva a jaula dos tigres da procela
− Eu sonho a tua voz −

(D)

Mas não...! Somente as vagas do sepulcro
Hão de apagar o fogo que em mim arde...
Perdoa-me, Senhora! ... Eu sei que morro...
É tarde! É muito tarde!...

(E)

Corre nas veias negras desse mármore
Não sei que sangue vil de messalina,
A cova, num bocejo indiferente,
Abre ao primeiro a boca libertina.

_________________________________________________________

6.

Considerando-se outras possíveis alterações, o verbo que
se mantém corretamente no singular, com as propostas
entre parênteses no final da frase para o segmento nela
grifado, é:
(A)

... como nenhum de nós falaria.
dentre os poetas)

(B)

... fica a sua lembrança... (as marcas de sua lembrança)

(C)

... porque tudo mudou na face das coisas... (uma e
outra situação)

(D)

... que sua voz ficou soando para sempre...
ecos de sua voz)

(E)

... aparece, tranquilo e terrível, demoniacamente
belo, justo e verdadeiro, um gênio. (os gênios)
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Atenção:

Para responder às questões de números 9 a 12,
considere o texto abaixo.

Embora as maiores instituições humanas se alienem, ou
enxovalhem, resta-nos sempre uma, tão nova nos lábios de
Gladstone como nos de Péricles: a instituição divina da palavra,
capaz só por só de reconquistar todas as outras, quando
associada à misteriosa onipotência da verdade. Tiraram-lhe a
majestade da tribuna, pela qual os parlamentos governam. Mas
ficou-lhe a imprensa, que se impõe aos governos, domina os
parlamentos, e instrui os povos. Considerada como órgão desta
função, avulta incomparável, no mundo moderno, a sua grandeza. E é assim que a consideramos, que o seu prestígio nos
fascina, que a sua beleza nos deslumbra, que a sua missão nos
atrai, que as temeridades, os sacrifícios, os perigos da sua
comunhão nos acenam, ainda hoje, com uma sedução diversa,
mas às vezes não menos viva que a de vinte e sete anos atrás,
quando o jornalismo arrebatou pela primeira vez no seu torvelinho a nossa mocidade.
Cada país, cada raça, cada estado social, cada época
tem a sua imprensa, e, na mesma época, o Proteu reveste, para
cada ambição, para cada parcialidade, para cada tendência,
para cada apostolado, a sua forma, atenuada, ou típica, vivaz,
ou decadente, confessa, ou dissimulada. As grandes nações
coevas poderiam caracterizar-se cada qual pelo caráter do seu
jornalismo. Mas através das variedades que o diversificam, das
especialidades, que o enriquecem, das excentricidades que o
desnaturam, a origem do seu valor, do seu poderio, da sua resistência indestrutível está na transparência luminosa da sua
ação sobre a sociedade, na sua correspondência com os sofrimentos populares, na sua solidariedade com as reivindicações
do direito, na irreconciliabilidade da sua existência com a da
ignorância, a da mentira, a da torpeza.
Obs.:

10.

O sentido da afirmativa acima está corretamente reproo
duzido, em linhas gerais, dentro do contexto do 1
parágrafo, com clareza e lógica, em:

Está correto o que se afirma em:

(B)

4

A função que a imprensa tem no mundo moderno,
em que se vive hoje, é de ser extraordinariamente
grande, por ser de uso de governos.

(B)

No mundo moderno atualmente, a imprensa tem
função tida como que superior a todas as instituições, quer de governo, quer de ensino.

(C)

A imprensa, palco de disseminação de ideias e de
conhecimentos, assume extraordinária relevância no
mundo moderno.

(D)

O palco que se encontra como meio da imprensa, no
mundo moderno, está sendo de importância relevante, com função de instrução.

(E)

Nessa função de governo e de ensino, a imprensa,
vem aparecendo como vulto sem comparação, no
mundo moderno.

11.

Considere as afirmativas seguintes a respeito da regência
de alguns verbos transcritos do texto e do sentido que lhes
é atribuído. Está INCORRETO o que consta em:
No 1 parágrafo, a frase Tiraram-lhe a majestade da
tribuna pode ser substituída, sem outra alteração,
por: Arrebataram dela a majestade da tribuna.

(B)

No 2 parágrafo, o verbo da frase que se inicia por o
Proteu reveste está empregado sem necessidade de
complemento diretamente ligado a ele.

(C)

No 1 parágrafo, a frase Mas ficou-lhe a imprensa
apresenta sentido de Porém tocou a ela por
quinhão a imprensa, respeitada a regência do
verbo que substitui o original.

(D)

O pronome nos, subordinado aos verbos do 1
parágrafo grifados em que a sua beleza nos
deslumbra, que a sua missão nos atrai, pode ser
substituído por a nós, com alteração apenas de sua
colocação em cada uma das frases.

(E)

O verbo grifado na frase transcrita do 1 parágrafo,
que a consideramos, apresenta um único complemento, expresso pelo pronome a.

(C)

Somente o respeito à verdadeira palavra, associado
intrinsecamente aos governantes, de modo geral,
garante-lhes tanto a soberania sobre seus governados, quanto a ordem necessária ao convívio social.

(D)

O jornalismo, herdeiro das tradições originárias do
hábito de ouvir os discursos de governantes de
todas as épocas, tem perdido prestígio, atualmente,
em razão de nem sempre manter-se imparcial em
relação aos fatos noticiados.

(E)

A imprensa, tendo sucedido aos discursos e à
palavra falada, tem máxima importância atualmente
em sua atuação na sociedade, desde que se mantenha nos estritos limites éticos da verdade.

o

o

o

o

_________________________________________________________

12.

Como meio de propagação de ideias, a imprensa
livre recupera o prestígio da palavra falada, ainda
que eventualmente se mostre parcial ao dissimular a
verdade dos fatos, no interesse de manutenção da
ordem social.
Do mundo antigo ao moderno, a palavra falada, ora
substituída pela imprensa, bastou para que governantes se sobrepusessem aos interesses e aos
desígnios das respectivas sociedades.

o

(A)

Proteu − um deus do mar, capaz de se metamorfosear
em todas as formas que desejasse, fossem animais ou
quaisquer outros elementos, como água ou fogo.

(Rui Barbosa. Campanhas jornalísticas. 4. ed. São Paulo:
Edigraf, 1972. p. 138-139)

(A)

(A)

_________________________________________________________

Ortografia atualizada segundo as normas vigentes.

9.

Considerada como órgão desta função, avulta incomparável, no mundo moderno, a sua grandeza.

... quando associada à misteriosa onipotência da verdade.
o
(1 parágrafo)
Mantém-se corretamente o à − com o sinal indicativo de
crase − se o segmento grifado for substituído por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

uma característica que a identifica.
cada tendência de pensamento.
valores dispersos na sociedade.
defesa dos direitos sociais.
qualquer ação esclarecedora dos fatos.

_________________________________________________________

Raciocínio Lógico-Matemático
13.

Em uma concessionária de automóveis, cinco carros de
cores diferentes (vermelho, azul, branco, preto e prata)
foram expostos em fila, em ordem decrescente de preço.
O carro vermelho que foi exposto é mais caro do que o
prata, mas é mais barato do que o branco. Além disso,
sabe-se que o carro preto ficou imediatamente depois do
carro prata na fila. Apenas com essas informações, podese concluir que o carro mais barato do grupo
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pode ser o azul ou o preto.
certamente é o branco.
pode ser o branco ou o azul.
certamente é o preto.
pode ser o branco ou o preto.
TRT5R-Conhecimentos Gerais3
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14.

17.

Para montar, com palitos de fósforo, o quadriculado 2 × 2
mostrado na figura a seguir, foram usados, no total,
12 palitos.

Para montar um quadriculado 6 × 6 seguindo o mesmo
padrão, deverão ser usados, no total,
(A)

64 palitos.

(B)

72 palitos.

(C)

84 palitos.

(D)

96 palitos.

(E)

108 palitos.

18.

Nas somas mostradas a seguir, alguns dígitos do nosso
sistema de numeração foram substituídos por letras. No
código criado, cada dígito foi substituído por uma única
letra, letras iguais representam o mesmo dígito e letras
diferentes representam dígitos diferentes.
P+P=S

H+H=U

S+S=H

M + M = PS

P.

(B)

M.

(C)

U.

(D)

PH.

(E)

SM.

19.

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da
União − Lei no 8.112/90
Processo Administrativo − Lei no 9.784/99
Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de
provimento efetivo do Tribunal Regional do Trabalho da
a
5 Região − TRT/BA ficará sujeito ao estágio probatório,
durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos
de análise para o desempenho do cargo. A avaliação de
desempenho do servidor será submetida à homologação
da autoridade competente
(A)

quatro meses antes de findo o período do estágio
probatório.

(B)

dois meses antes de findo o período do estágio probatório.

(C)

três meses antes de findo o período do estágio probatório.

(D)

um mês antes de findo o período do estágio probatório.

(E)

seis meses antes de findo o período do estágio probatório.
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(B)

a pena de suspensão não pode ser convertida em
multa.

(C)

o cancelamento das penalidades de advertência e
de suspensão surte efeitos retroativos.

(D)

ao caso de conduta escandalosa na repartição é
aplicada a suspensão de 30 dias.

(E)

os antecedentes funcionais são considerados na
aplicação das penalidades.
o

Nos termos da Lei n 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, algumas pessoas têm prioridade na tramitação processual. Num determinado dia foram protocolizados cinco
processos. No processo A figura como parte um homem
de 61 anos; no B uma mulher de 45 anos portadora de
deficiência física; no C um homem de 45 anos portador de
esclerose múltipla; no D um jovem de 24 anos portador da
síndrome da imunodeficiência adquirida; no E uma mulher
de 61 anos. Nos termos desse regramento, terão tramitação prioritária os processos
B, C, D e E.
C, D e E.
A, B, C, D e E.
A, C, D e E.
B, C e D.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

16.

a suspensão será aplicada no caso de violação das
proibições que não tipifiquem infração sujeita à
penalidade de destituição de cargo em comissão.

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

Utilizando o mesmo código, pode-se deduzir que o
resultado da soma S + H é igual a
(A)

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

15.

o

A Lei n 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais, estabelece que as penalidades disciplinares são: advertência, suspensão, demissão,
cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição
de cargo em comissão e destituição de função comissionada. Nos termos desse regramento legal, é regra atinente às penalidades:

No julgamento de matéria judiciária, recursos administrativos e infrações disciplinares, o Regimento Interno do
TRT/BA prevê que NÃO poderão integrar o mesmo órgão
fracionário do Tribunal, nem atuar simultaneamente, inclusive no Tribunal Pleno,
(A)

cônjuges.

(B)

cônjuges e companheiros.

(C)

cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos
o
ou afins, em linha reta ou colateral, até o 1 grau.

(D)

cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos
o
ou afins, em linha reta ou colateral, até o 2 grau.

(E)

cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos
o
ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3 grau.

_________________________________________________________

20.

O Regimento Interno do TRT/BA regula os casos de
substituições. Caso haja a necessidade do afastamento do
Vice-Presidente, durante o segundo ano de mandato, ele
será substituído, na forma da lei, pelo
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Presidente, de forma cumulativa.
Corregedor Regional.
Vice-Corregedor Regional.
Desembargador mais antigo.
Presidente do Órgão Especial.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Noções de Direito do Trabalho e Noções de
Direito Processual do Trabalho

Noções de Direito Constitucional
21.

26.

A Constituição Federal de 1988 é conhecida como “cidadã”, uma vez que estabeleceu grandes avanços no que
diz respeito às relações sociais. Nessa lei maior, os valores sociais do trabalho são considerados para a República Federativa do Brasil um
(A)

fundamento.

(B)

objetivo fundamental.

(C)

princípio de relação internacional.

(D)

direito supranacional.

(E)

dever supranacional.

O Direito do Trabalho possui princípios próprios que norteiam a sua aplicação. Assim, o postulado informando que
na matéria trabalhista importa mais o que ocorre na prática do que o que está inserido em documentos é conhecido como princípio da
(A)

intangibilidade contratual.

(B)

primazia da realidade.

(C)

continuidade da relação de emprego.

(D)

integralidade salarial.

(E)

flexibilização.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

22.

27.

Uma casa localizada no município de Salvador foi invadida
pela polícia em razão de um chamado telefônico. Esse
fato gerou grande discussão na comunidade soteropoo
litana porque, nos termos do artigo 5 , XI, da Constituição
Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, NÃO
podendo a polícia nela penetrar ainda que

(A)

exclusividade na prestação dos serviços.

(B)

não eventualidade dos serviços.

em caso de flagrante delito.

(C)

onerosidade dos serviços prestados.

(C)

em caso de desastre.

(D)

prestação pessoal dos serviços.

(D)

por determinação judicial, à noite.

(E)

subordinação jurídica do empregado ao empregador.

(E)

para prestar socorro.

(A)

com o consentimento do morador.

(B)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

23.

A Consolidação das Leis do Trabalho − CLT prevê requisitos indispensáveis para configuração do contrato individual de trabalho, que é o acordo tácito ou expresso,
correspondente a uma relação de emprego. Assim, conforme normas legais, NÃO é requisito da relação de emprego:

28.

A exigência, pela sociedade, dos chamados direitos sociais teve como marco a Revolução Industrial no século XIX; tais direitos passaram a figurar nas constituições
pela primeira vez no início do Século XX. No Brasil, mais
o
especificamente no termos do artigo 6 da Constituição
Federal, é direito social
(A)

a inadmissibilidade de obtenção de provas ilícitas no
processo.

(B)

a proteção à maternidade e à infância.

(C)

a garantia do direito à herança.

(D)

o direito autoral pelo tempo que a lei fixar.

(E)

a garantia ao direito à propriedade.

Por força de disposições contidas na CLT, as condições
ajustadas entre as partes nos contratos individuais de
trabalho
(A)

podem ser alteradas de maneira unilateral pelo empregador, ainda que resulte dessa modificação prejuízo indireto ao trabalhador, diante do poder de direção do empregador.

(B)

não podem ser alteradas em nenhuma hipótese
diante do princípio da continuidade do contrato de
trabalho.

(C)

podem ser alteradas por mútuo consentimento, e
ainda assim, desde que não causem prejuízos diretos ou indiretos ao empregado.

(D)

podem ser alterados por mútuo consentimento mesmo que causem prejuízos apenas indiretos ao empregado.

(E)

não podem ser alteradas em relação ao local de trabalho e a reversão de cargo de confiança sem a participação do sindicato dos trabalhadores.

_________________________________________________________

24.

Em 1990, um americano, encantado com a Bahia, decidiu
viver em Salvador. Fixou residência e, depois de naturalizado brasileiro, decidiu que gostaria de atuar na área pública. Nesse caso, ele poderá satisfazer seu desejo e
preparar-se para ser
(A)

_________________________________________________________

Diplomata.

(B)

Ministro do Supremo Tribunal Federal.

(C)

Prefeito.

(D)

Oficial das Forças Armadas.

(E)

Ministro de Estado da Defesa.

29.

Conforme normas contidas na Constituição Federal e na
Consolidação das Leis do Trabalho,
(A)

é considerado trabalho em regime de tempo parcial
aquele cuja duração não exceda a 30 horas semanais.

(B)

São entes federativos da República brasileira a União, os
Estados, os Municípios e o Distrito Federal, com suas
competências estabelecidas na Constituição Federal. É
competência da União legislar privativamente sobre

a duração normal do trabalho poderá ser acrescida
por até quatro horas suplementares por dia,
mediante acordo verbal ou escrito entre empregado
e empregador.

(C)

os empregados sob o regime de tempo parcial
poderão prestar até duas horas extras por dia, desde
que haja ajuste por meio de norma coletiva.

(A)

trânsito.

(D)

(B)

proteção do meio ambiente.

a hora do trabalho noturno urbano será computada
como de 52 minutos e 30 segundos.

(C)

previdência social.

(E)

(D)

orçamento.

(E)

junta comercial.

as variações de horário no registro de ponto não
excedentes de cinco minutos, observado o limite
máximo de dez minutos diários, serão descontadas,
bem como computadas como jornada extraordinária.

_________________________________________________________

25.
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30.

Considera-se salário a contraprestação paga pelo empregador ao trabalhador em razão dos serviços prestados,
podendo ser paga uma parte em dinheiro e outra em
prestações in natura. Conforme previsto em lei, serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas
pelo empregador:
(A)

vestuários e uniformes utilizados no local de trabalho
para prestação dos serviços.

(B)

matrícula e mensalidade de faculdade cursada pelo
empregado.

(C)

assistência médica e odontológica mediante seguro
de saúde.

(D)

seguro de vida e de acidentes pessoais.

(E)

aluguel de casa utilizada pelo empregado como
vantagem pela prestação dos serviços.

33.

Da decisão proferida pela Vara do Trabalho cabe recurso
(A)

de revista, independentemente da matéria decidida.

(B)

ordinário, independentemente da matéria decidida.

(C)

extraordinário, se a decisão versar sobre matéria
constitucional.

(D)

de revista, se a decisão versar sobre matéria constitucional.

(E)

ordinário, se a decisão versar sobre matéria constitucional.

_________________________________________________________

34.

O direito processual comum
(A)

não se aplica ao processo do trabalho.

(B)

tem aplicação naquilo que favoreça ao trabalhador
reclamante.

(C)

é fonte subsidiária do direito processual do trabalho
nas hipóteses expressamente autorizadas por lei.

_________________________________________________________

(D)

se aplica, de forma irrestrita, ao processo do trabalho.

31.

(E)

é fonte subsidiária do direito processual do trabalho,
em caso de omissão e naquilo que não for incompatível.

A informatização do processo judicial é um importante
meio de agilizar o andamento dos processos que tramitam
no Poder Judiciário. Em relação ao uso de meio eletrônico
na tramitação de processos judiciais, é INCORRETO
afirmar:
(A)

As intimações feitas por meio eletrônico, inclusive da
Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para
todos os efeitos legais.

(B)

O envio de petições, de recursos e a prática de atos
processuais em geral por meio eletrônico serão
admitidos mediante uso de assinatura eletrônica.

(C)

Para fins de comunicação eletrônica dos atos processuais, considera-se como data da publicação o
primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da
informação no Diário da Justiça eletrônico.

(D)

Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até às 18 horas do seu último
dia.

(E)

Considera-se realizado o ato processual por meio
eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do
Poder Judiciário, do qual deverá ser fornecido
protocolo eletrônico.

_________________________________________________________

35.

A reclamada é notificada, via postal, recebendo a notificação na quarta-feira, dia 12, sendo conferido o prazo de
8 dias para a prática de um ato processual. O dia 20, uma
quinta feira, é feriado nacional, e, na sexta-feira, dia 21, não
haverá expediente na Justiça do Trabalho. O último dia de
prazo para cumprimento do ato processual será o dia
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

Noções de Direito Administrativo
36.

O município de Salvador contratou, por intermédio
de licitação, na modalidade pregão, que foi instituída pela
o
Lei n 10.520/2002, empresa especializada na prestação
de serviços de informática. Considerando a modalidade
licitatória escolhida pelo administrador municipal, é correto
afirmar que
(A)

a contratação é de grande vulto, porque a modalidade licitatória escolhida aplica-se às contratações
cujo valor estimado seja superior a R$ 1.500.000,00
(um milhão e quinhentos mil reais).

(B)

a Administração contratou serviços comuns de informática, considerados aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificações
usuais no mercado.

(C)

participaram do certame no mínimo três licitantes
convidados pela Administração, porque o pregão é a
modalidade de licitação que se realiza entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número
mínimo de 3 pela unidade administrativa.

_________________________________________________________

32.

Conforme previsão constitucional, a competência da Justiça do Trabalho abrange

19.
20.
24.
25.
26.

(A)

as ações oriundas da relação de trabalho.

(B)

os conflitos decorrentes das relações de emprego e,
mediante lei especial, outras controvérsias decorrentes de relações de trabalho, exceto as que envolvam
representação sindical.

(C)

todos os conflitos decorrentes de relações de trabalho e alguns casos de relações de emprego, sempre nos termos da lei específica.

(D)

os conflitos decorrentes de relações de emprego e,
mediante lei ou convenção coletiva, outras controvérsias decorrentes de relação de trabalho.

a contratação é de pequeno vulto, porque a modalidade licitatória escolhida aplica-se às contratações cujo valor estimado seja de até R$ 8.000,00
(oito mil reais).

(E)

para o julgamento e classificação das propostas foi
adotado o critério técnica e preço, porque o pregão é
a modalidade licitatória aplicável às licitações destinadas a contratar objeto que possa ser executado
com diferentes metodologias ou tecnologias de
domínio restrito no mercado, pontuando-se as vantagens e qualidades oferecidas para cada produto
ou solução.

(D)

(E)

todos os conflitos decorrentes das relações de trabalho, exceto naqueles em que forem parte os entes
de direito público externo e da Administração pública
direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
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37.

Os contratos administrativos distinguem-se dos contratos
privados, dentre outras razões, pela presença, nos primeiros, das denominadas cláusulas exorbitantes, também
chamadas de cláusulas de privilégio ou de prerrogativa.
Exemplificam essas, as cláusulas que

(A)

asseguram a uma das partes o direito ao reequilíbrio
econômico-financeiro do contrato.

(B)

estabeleçam o preço e as condições de pagamento,
os créditos, a data base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do inadimplemento das obrigações
e a do efetivo pagamento.

(C)

39.

A Administração pública, ao desempenhar o poder regulamentar, exerce função de natureza
(A)

executiva, cuja formalização se processa, basicamente, por decretos e regulamentos, que são atos
emanados apenas do Chefe do Executivo para
complementar as leis.

(B)

normativa, porquanto expede atos de efeitos gerais
e abstratos, cuja formalização se processa, basicamente, por decretos, que são atos emanados do
Chefe do Executivo para complementar as leis, inserido-se no poder regulamentar os atos normativos
editados por outras autoridades administrativas, como é o caso de instruções normativas, resoluções e
portarias.

(C)

normativa, cuja formalização se processa, basicamente, por decretos e regulamentos, que são atos
emanados do Chefe do Executivo para complementar as leis, não se inserindo no poder regulamentar
os atos normativos editados por outras autoridades
administrativas.

(D)

legislativa, porque expede normas com efeitos
individuais e concretos, cuja formalização se processa, basicamente, por decretos e regulamentos, que
são atos emanados do chefe do executivo para explicitação das leis, não se inserindo no poder regulamentar os atos normativos editados por outras
autoridades administrativas.

(E)

executiva, porque expede atos gerais e abstratos
emanados do Poder Executivo, cuja formalização se
processa, basicamente, por decretos e regulamentos, que são atos emanados do Chefe do Executivo
para complementar as leis, inserido-se, por essa
razão, no poder regulamentar os atos normativos
editados por outras autoridades administrativas, como é o caso de instruções normativas, resoluções e
portarias.

estabeleçam o objeto da avença e seus elementos
característicos.

(D)

asseguram à Administração o poder de aplicar penalidades ao contratado e de responsabilizá-lo sem
a necessidade de recurso ao judiciário.

(E)

estabeleçam o crédito pelo qual ocorrerá a despesa,
com indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica.

_________________________________________________________

38.

No que diz respeito ao controle que o Poder Judiciário
exerce sobre os atos administrativos, é correto afirmar que
os atos administrativos discricionários

_________________________________________________________

(A)

não se distinguem dos denominados atos administrativos vinculados, isso em razão do alargamento do princípio da legalidade ocorrido a partir
da Constituição Federal de 1988.

(B)

têm todos os elementos definidos em lei, cabendo
ao judiciário examinar, em todos os aspectos, a conformidade do ato com a lei.

(C)

(D)

(E)
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possibilita o controle judicial, mas terá que respeitar
o espaço de escolha e decisão administrativa, nos
limites em que assegurado à Administração pela lei.

não há restringem o controle exercido pelo Poder
Judiciário, a partir da Constituição Federal de 1988,
em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

não pode ser controlado pelo Poder Judiciário,
estando sujeito, no entanto, à revogação, que
consiste na retirada do ato que se dá por razões de
oportunidade e conveniência.

40.

o

A Lei n 8.429/1992 cuida da denominada Ação de
Improbidade Administrativa. Para os fins da referida lei,
pode ser identificado como sujeito ativo da ação de improbidade, ou seja, como autor ímprobo da conduta aquele que pratica o ato de improbidade, concorre para sua
prática ou dela obtém benefícios. Considerando o sistema
adotado pela lei, é correto afirmar que
(A)

é imprescindível manter vínculo jurídico formal com
o Estado para sofrer os seus influxos, porque a norma é dirigida aos agentes públicos.

(B)

os agentes públicos integrantes do Poder Executivo
sujeitam-se aos seus influxos, que, no entanto, não
alcançam os integrantes das Casas legislativas, os
magistrados e membros do Ministério Público.

(C)

os empregados de empresas públicas e sociedades
de economia mista, por não se qualificarem tecnicamente como servidores públicos, mas como empregados privados, não podem ter a si atribuída a autoria de conduta de improbidade.

(D)

um dirigente de entidade privada subvencionada
pelo Poder Público pode ser sujeito ativo do ato de
improbidade, desde que pratique conduta tipificável
como tal.

(E)

os agentes políticos e os agentes colaboradores não
se sujeitam aos seus influxos, porque não se enquadram, para os efeitos legais, como agentes
públicos.
TRT5R-An.Jud.-Administrativa-C03
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44.
Gestão Pública
41.

A finalidade da Comunicação Governamental, segundo
PALUDO (2010), deve contemplar

Sobre Estrutura Organizacional, considere os conceitos a
seguir:

(A)

todas as ações e atividades desempenhadas pelo
governo e seus órgãos para apresentar as informações e a prestação de contas.

I.

de Staff: é planejada e formalmente representada
em organogramas.

(B)

II.

Informal: deriva da interação social, reconhecida
oficialmente na organização, é também denominada Personograma.

a estratégica de planejamento voltada ao contexto
de uma empresa, utilizando a assessoria de imprensa e a comunicação interna.

(C)

o processo político de interação no qual prevalecem
a expressão, a interpretação e o diálogo.

(D)

os sistemas de transmissão de mensagens para um
público vasto, disperso e heterogêneo, utilizando
áreas da imprensa periódica, rádio, televisão e cinema.

(E)

o estabelecimento da comunicação em um ambiente
eticamente desafiador, rapidamente mutável, politicamente sensível, movido a conflitos, culturalmente
diversificado, utilizando mídias digitais e tradicionais.

III.

de Linha ou Linear: baseia-se nas operações e tem
como característica a especialidade das funções.

IV.

de Comissão: segundo Cury (2000), baseia-se na
chefia colegiada para a tomada de decisões
políticas e estratégicas da empresa.

Está correto o que se afirma em
(A)

I, II e III, apenas.

(B)

II, III e IV, apenas.

(C)

I, II, III e IV.

(D)

I, II e IV, apenas.

(E)

I e IV, apenas.

_________________________________________________________

45.

A Gestão por Processos otimiza os resultados das organizações públicas, uma vez que desmistifica a burocracia enraizada, melhorando os processos de atendimento e aumentando a eficácia. A gestão por processo exige
das organizações

_________________________________________________________

(A)

a definição da cadeia de valor.

42.

(B)

a redução de custos e de erros na execução das
atividades.

O processo de Planejamento Estratégico torna-se uma
prática essencial na Administração, seja ela pública ou
privada, devido

(C)

a obrigatoriedade intrínseca de fixação de metas e
prazos para orientação e prevenção dos meios para
alcançá-los.

o auxilio para implementação da estratégia organizacional.

(D)

(B)

ao benefício que este processo traz às organizações, dentre eles destaca-se a elevação da eficiência, eficácia e efetividade da organização.

a permissão para que as atividades sejam feitas de
forma integrada, avaliadas e sempre com foco no
resultado final.

(E)

o investimento em TI, pessoas e agregação de valor
aos clientes.

(C)

ao fato do Planejamento Estratégico reforçar o
modelo de Gestão Burocrático.

(D)

ao fato de ser um instrumento de ação pública e
reconhecido como uma imposição constitucional.

(A)

_________________________________________________________

46.

É característica da Administração Pública Gerencial
(A)

definir procedimentos para contratação de pessoal e
compra de bens e serviços.

(B)

apoiar-se na noção geral de interesse público.

(C)

utilizar indicadores de desempenho em contratos de
gestão.

_________________________________________________________

(D)

satisfazer as demandas do cidadão.

43.

(E)

ser autorreferente.

(E)

ao estímulo que ele representa no desenvolvimento
econômico, tendo como preocupação o bem comum.

Considere:

I. É o planejamento de curto prazo e refere-se
geralmente à operação específica.

II. Trata de objetivos globais e definidos no longo
prazo.

III. Traz, geralmente, objetivos divisionais ou departamentais relacionados com as áreas da organização.
Referem-se respectivamente aos planejamentos Tático e
Estratégico, o que consta em
(A)

III e I.

(B)

I e II.

(C)

I e III.

(D)

II e III.
III e II.

(E)

TRT5R-An.Jud.-Administrativa-C03

_________________________________________________________

47.

O Planejamento pode ser entendido como um processo interativo que se desdobra em etapas diferenciadas e, sendo o planejamento a racionalização do processo decisório,
essas etapas têm, necessariamente, o mesmo sentido daquelas identificadas no processo de decisão.
(Pereira, José Matias. Manual de Gestão Pública Contemporânea. São Paulo: Atlas 2008)

Dentre as fases do Planejamento Estratégico, NÃO se
inclui
(A)

a operação.

(B)

a análise SWOT.

(C)

a visão de futuro.

(D)

o plano de implementação de objetivos.

(E)

a estratégia a ser adotada.
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52.
Noções de Orçamento Público
48.

a

O contabilista do Tribunal Regional do Trabalho da 5 Região − Bahia − TRT/BA verificou que no mês de janeiro
ocorreram fatos relacionados a: serviços de terceiros, contribuição de previdência social e instalações. Dessa forma,
os lançamentos contábeis referentes a esses fatos envolveram, respectivamente, despesas
(A)

corrente, corrente e corrente.

(B)

corrente, corrente e de capital.

(C)

corrente, de capital e de capital.

(D)

de capital, corrente e de capital.

(E)

de capital, de capital e corrente.

_________________________________________________________

49.

A execução do orçamento do TRT/BA necessitou da abertura de crédito adicional para reforço de dotação orçamentária. Nesse caso, deverá ser aberto um crédito
(A)

suplementar, autorizado por lei.

(B)

especial, autorizado por lei.

(C)

extraordinário, autorizado por lei.

(D)

especial, autorizado por decreto do executivo.

(E)

suplementar, autorizado por decreto do executivo.

A Lei de Responsabilidade Fiscal − LRF estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal dos administradores dos órgãos
públicos, o que inclui o TRT/BA. Nos termos previstos nesse regramento, a despesa objeto de dotação específica e
suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico,
de forma que somadas todas as despesas da mesma
espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de
trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos
para o exercício, é considerada adequada com
(A)

a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

(B)

o Plano Plurianual.

(C)

a Lei Orçamentária Anual.

(D)

o relatório resumido da execução orçamentária.

(E)

o relatório de gestão fiscal.

(A)

compatibilidade com o Plano Plurianual ou com a Lei
de Diretrizes Orçamentárias.

(B)

indicação dos recursos necessários, não sendo
admitidos os provenientes de anulação de despesa.

(C)

análise por uma comissão mista permanente de Senadores e Deputados.

(D)

possibilidade de alteração limitada a 40% do
orçamento inicialmente previsto.

(E)

possibilidade única de alteração ser para dotação de
pessoal e encargos.

_________________________________________________________

Noções de Administração de Recursos Humanos
53.

_________________________________________________________

50.

A previsão das receitas que serão destinadas para que o
TRT/BA possa realizar suas despesas para o exercício de
sua competência constitucional integra a proposta do
orçamento da União. É regra atinente às emendas para a
alteração dessa proposta a

Em um contexto em constantes mudanças e transformações, o processo de Avaliação do Desempenho torna-se
cada vez mais necessário nas organizações para verificar
(A)

os rumos, rápida e continuamente, para eventuais
correções ou alterações.

(B)

os indicadores ligados ao cliente.

(C)

a comparação de funcionários de dois a dois.

(D)

o entrosamento com o treinamento.

(E)

a responsabilidade de linha e a função de staff.

_________________________________________________________

54.

Considere:

I. O líder procura ser um membro igual aos outros do
grupo e não define como as tarefas devem ser executadas. É objetivo e quando critica ou elogia limitase aos fatos.

II. O líder baseia-se na maturidade dos integrantes
para definir sua forma de atuação.

III. É o grupo que decide sobre a divisão de tarefas e
escolhe os companheiros sem a participação direta
do líder.

_________________________________________________________

51.
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Dentre as obrigações estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal − LRF ao Presidente do TRT/BA está a
de assinar documento que tem, entre outras informações,
um comparativo com os limites para a despesa com pessoal, distinguindo inativos e pensionistas. Esse documento é
(A)

o relatório resumido da execução orçamentária.

(B)

o parecer prévio.

(C)

a prestação de contas.

(D)

o plano de execução orçamentária.

(E)

o relatório de gestão fiscal.

Os estilos de liderança I, II e III correspondem respectivamente a:
(A)

I − Democrático, II − Situacional, III − Liberal.

(B)

I − Liberal, II − Autocrático, III − Democrático.

(C)

I − Situacional, II − Democrático, III − Autocrático.

(D)

I − Liberal, II − Autocrático, III − Situacional.

(E)

I − Democrático, II − Liberal, III − Situacional.
TRT5R-An.Jud.-Administrativa-C03
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55.

O desempenho organizacional é influenciado por um
conjunto de práticas de gestão de pessoas e isso tem a
capacidade de aumentar a vantagem competitividade organizacional. Essa descrição corresponde aos pressupostos que sustentam a
(A)

política de indicadores de pessoas.

(B)

gestão estratégica de pessoas.

(C)

assessoria de RH.

(D)

gestão de performance organizacional.

(E)

definição de estratégia organizacional.

Noções de Administração de Recursos Materiais
58.

_________________________________________________________

56.

O indivíduo, o grupo, a organização e a comunidade são
sistemas dinâmicos e vivos de adaptação, ajustamento e
reorganização, como condição básica de sua sobrevivência em um ambiente de mudança.

Considerando o conceito apresentado, NÃO corresponde
a um tipo de mudança nas organizações:

(B)

I.

UEPS, o custo dos itens que saírem do estoque
será repercutido no custo dos itens comprados recentemente, permitindo reduzir os lucros.

II.

PEPS, o custo dos itens que saírem do estoque
impactará nos custos de armazenagem, pois serão
comparados aos custos mais antigos.

III.

CUSTO PADRÃO, o custo dos itens que saírem do
estoque estará previsto no planejamento orçamentário e será um “custo ideal” a ser perseguido.

Está correto o que se afirma em

(Chiavenato, 2009).

(A)

O responsável pela área de armazenagem precisa rever o
método de avaliação de estoques para reduzir os custos.
Se ele usar o método

(A)

I, apenas.

(B)

I e II, apenas.

(C)

I, II e III.

(D)

II e III, apenas.

(E)

III, apenas.

Produtos e serviços.
Estrutural.

_________________________________________________________

(C)

Tecnológica.

(D)

Cultural.

(E)

Contingencial.

59.

Essa definição refere-se ao modelo denominado

_________________________________________________________

57.

Consiste em emitir um pedido de compras, com qualidade
igual ao Lote Econômico (ou outro, a critério do administrador de materiais), sempre que o nível de estoques atingir o ponto de pedido.

Reflete o grau de satisfação do pessoal com o ambiente
interno da empresa. Está vinculado à motivação, à lealdade e à identificação com a empresa, à colaboração entre as pessoas, ao interesse no trabalho, à facilidade das
comunicações internas, aos relacionamentos entre as pessoas, aos sentimentos e emoções, à integração da equipe
e outras variáveis intervenientes, conforme definidas por
Likert.
(Lacombe, 2011)

(A)

Sistema de duas gavetas.

(B)

Reposição Periódica.

(C)

Sistemas híbridos de estoque.

(D)

Lote econômico com desconto.

(E)

Reposição Contínua.

_________________________________________________________

O conceito de Likert converge para
(A)

o treinamento e desenvolvimento de pessoal.

(B)

a cultura organizacional.

(C)

a avaliação do desempenho.

(D)

o clima organizacional.

(E)

a comunicação empresarial.

TRT5R-An.Jud.-Administrativa-C03

60.

As perdas e alterações sofridas pelo patrimônio mobiliário
público, por conta da depreciação e outros fatores, serão
reconhecidos em obediência ao Princípio da
(A)

Legalidade.

(B)

Prudência.

(C)

Transparência.

(D)

Competência.

(E)

Hegemonia.
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DISCURSIVA-REDAÇÃO
Atenção:
−
−
−
−

Deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas.
Conforme Edital do Concurso, será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva-Redação que for assinada, na folha de respostas definitiva, fora do
campo de assinatura do candidato, apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato.
NÃO é necessária a colocação de Título na Prova Discursiva-Redação.
Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova Discursiva-Redação.

Para Roberto Mangabeira Unger, o Brasil “fervilha de energia humana”, mas é um país “no qual a maioria não tem
como transformar essa energia em ação fecunda”.
(Folha de São Paulo. Opinião. 09/05/2013)

Algumas das propostas de superação desse impasse, sob a óptica de Unger, incluem:
“Seguir rumo a um modelo de desenvolvimento que assegure a primazia dos interesses do trabalho e da produção.
Fazer, portanto, com que a democratização de oportunidades para trabalhar e produzir seja o próprio motor do crescimento
econômico.”
(Adaptado de: law. harvard. edu/unger)

Considerando o que está transcrito acima, redija um texto dissertativo-argumentativo, posicionando-se a respeito do
seguinte tema:
Crescimento econômico, trabalho e aprofundamento do ideário democrático.
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