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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

Português 
 
 
Atenção:  Considere o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 3. 
 
 

A vida é uma tapeçaria que elaboramos, enquanto somos urdidos dentro dela. Aqui e ali podemos escolher alguns fios, um 

tom, a espessura certa, ou até colaborar no desenho. 

Linhas de bordado podem ser cordas que amarram ou rédeas que se deixam manejar: nem sempre compreendemos a hora 

certa ou o jeito de as segurarmos. Nem todos somos bons condutores; ou não nos explicaram direito qual o desenho a seguir, nem 

qual a dose de liberdade que podíamos – com todos os riscos – assumir. 

(LUFT, L. O rio do meio. São Paulo: Mandarim, 1997, 3. ed, p. 105) 

 
 
1. O texto aponta para 
 

(A) a liberdade do ser humano em estabelecer os rumos de sua própria vida, sem deixar de reconhecer a existência de limites 
e dificuldades nesse direcionamento. 

 

(B) os conflitos que aparecem durante as primeiras fases da vida de uma pessoa, impedindo-a de se transformar num adulto 
consciente e capaz de resolver seus próprios problemas. 

 

(C) as falhas de uma formação inadequada a que estão sujeitos os seres humanos, impossibilitando-lhes um direcionamento 
dos rumos de sua vida segundo parâmetros socialmente aceitáveis. 

 

(D) o pleno desenvolvimento de potencialidades atingido por algumas pessoas, ainda que elas estejam subordinadas a 
estruturas sociais preestabelecidas. 

 

(E) o papel das normas sociais aceitas pelo grupo na determinação da vontade de cada um em relação aos objetivos de sua 
própria vida, normas que sempre preponderam sobre decisões de cunho pessoal. 

 

 
2. Entende-se corretamente que, no 2

o
 parágrafo, a autora aborda 

 
(A) a determinação no traçado de objetivos que possam nortear, desde o início, as escolhas que se colocam na vida de cada 

pessoa, impostas pelos valores cultivados no meio social em que se insere. 
 
(B) os problemas decorrentes de uma formação incompleta, ou até mesmo deformada, que resultam em futuros empecilhos na 

condução de uma vida menos subordinada às imposições do meio social. 
 
(C) a plena independência que deve constituir o legado de cada pessoa, possibilitando-lhe escolhas livres, desvinculadas das 

normas de comportamento adotadas pelo grupo social a que pertence. 
 
(D) as múltiplas maneiras de construção da melhor forma de viver, ou porque se deseja liberdade plena nas opções feitas, ou 

porque se torna mais fácil optar pelo pertencimento a um determinado grupo. 
 
(E) as dificuldades surgidas ao longo da vida, que podem resultar em avanços à medida que são superadas ou acabam se 

transformando em obstáculos verdadeiramente intransponíveis. 
 

 
3. ... enquanto somos urdidos dentro dela. 
 
 O verbo urdir na frase acima está transposto para a voz passiva. Dentre as opções abaixo, o verbo que admite essa 

transposição está em: 
 

(A) A vida é, para todos, comparável a uma tapeçaria de desenho, cores e espessura individuais. 
 

(B) Necessitamos, habitualmente, de orientação segura na tomada de decisões corretas em nossa vida. 
 

(C) Pessoas próximas colaboram conosco na definição de projetos ao longo de toda a vida. 
 

(D) Durante toda a vida, estamos sempre fazendo opções acerca de nossos objetivos. 
 

(E) As cores escolhidas para o bordado parecem ser o propósito definitivo de uma vida. 
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Atenção:  Considere o texto abaixo para responder às questões de números 4 a 7. 
 
 

De gramática e de linguagem 
 

E havia uma gramática que dizia assim: 

“Substantivo (concreto) é tudo quanto indica 

Pessoa, animal ou cousa: João, sabiá, caneta.” 

Eu gosto é das cousas. As cousas, sim!... 

As pessoas atrapalham. Estão em toda parte. Multiplicam-se em excesso. 

As cousas são quietas. Bastam-se. Não se metem com ninguém. 

Uma pedra. Um armário. Um ovo. (Ovo, nem sempre, 

Ovo pode estar choco: é inquietante...) 

As cousas vivem metidas com as suas cousas. 

E não exigem nada. 

Apenas que não as tirem do lugar onde estão. 

E João pode neste mesmo instante vir bater à nossa porta. 

Para quê? não importa: João vem! 

E há de estar triste ou alegre, reticente ou falastrão, 

Amigo ou adverso ... João só será definitivo 

Quando esticar a canela. Morre, João... 

Mas o bom, mesmo, são os adjetivos, 

Os puros adjetivos isentos de qualquer objeto. 

Verde. Macio. Áspero. Rente. Escuro. Luminoso. 

Sonoro. Lento. Eu sonho 

Com uma linguagem composta unicamente de adjetivos 

Como decerto é a linguagem das plantas e dos animais. 

Ainda mais: 

Eu sonho com um poema 

Cujas palavras sumarentas escorram 

Como a polpa de um fruto maduro em tua boca, 

Um poema que te mate de amor 

Antes mesmo que tu lhe saibas o misterioso sentido: 

Basta provares o seu gosto... 

(QUINTANA, M. Prosa e verso. Porto Alegre: Globo, 1978, p. 94) 

 
 
4. Atente para os versos abaixo: 
 
 E João pode neste mesmo instante vir bater à nossa porta. 

 Para quê? não importa: João vem! 

 E há de estar triste ou alegre, reticente ou falastrão, 

 Amigo ou adverso ... 
 
 Considerando-se o poema e, especialmente, os versos acima, é correto afirmar que o poeta 

 
(A) demonstra expectativa com a chegada de alguém, que lhe bata à porta a qualquer momento, embora não esteja disponível 

para bem acolher o visitante, pois está preso a divagações despertadas por antigas lições de gramática, e de ânimo bem 
pouco sociável. 

 
(B) se mostra descrente de que as interações sociais possam transcorrer normalmente, pois estão sujeitas a situações que 

causam desconforto, como a interferência inesperada de alguém, a interromper divagações em torno de antigas lem-
branças. 

 
(C) induz o leitor à conclusão de que os seres humanos, sujeitos a inúmeras variações de humor de acordo com as cir-

cunstâncias da vida, nem sempre se encontram disponíveis para os relacionamentos sociais, ainda que tenham aprendido 
as lições de bom comportamento. 

 
(D) aborda as imposições sociais que se encontram usualmente na sociedade, determinando que as pessoas se comportem 

segundo certas normas de educação estabelecidas por todo o grupo, sendo inaceitável transgredi-las como, por exemplo, 
invadindo o espaço alheio. 

 
(E) tece considerações, a partir de uma lição de gramática, a respeito de possíveis relacionamentos humanos e da insta-

bilidade que caracteriza estados de espírito a que estão habitualmente submetidas as pessoas, nos mais diferentes 
momentos da vida. 
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5. As pessoas atrapalham. Estão em toda parte. Multiplicam-se em excesso. 

 As cousas são quietas. Bastam-se. Não se metem com ninguém. 
 

 Os versos acima devem ser entendidos, considerando-se o teor do poema, como 
 
(A) explicações a respeito de que há um misterioso sentido nas palavras. 
(B) verdades poéticas que costumam contrariar o sentido comum, registrado em uma gramática. 
(C) questionamento da constatação de que o bom, mesmo, são os adjetivos. 
(D) tentativa de aproximação da linguagem das plantas e dos animais. 
(E) propósito de justificar a preferência expressa pelo poeta em relação às cousas. 

 
 
6. (Ovo, nem sempre, 

Ovo pode estar choco: é inquietante...) 
 

 O segmento isolado por parênteses introduz, no poema,  
 
(A) hipótese que contradiz o conhecimento tradicional popular. 
(B) objeção decorrente de uma pressuposição sobrevinda. 
(C) verdade inconteste, diante da repetição de um fato comum. 
(D) exagero ao constatar a ocorrência de um fato habitual. 
(E) dúvida que se sobrepõe ao que é aceito pelo senso comum. 

 
 
7. E havia uma gramática... 

 
 O verbo que possui o mesmo tipo de complemento que o verbo grifado acima está empregado em: 

 
(A) João só será definitivo... 
(B) Estão em toda parte. 
(C) E não exigem nada. 
(D) Eu sonho com um poema ... 
(E) As pessoas atrapalham. 

 
 
Atenção:  Considere o texto abaixo para responder às questões de números 8 a 11. 
 
 

Escrever sobre as mulheres do Sul não significa traçar um perfil único que as identifique e as diferencie das outras mulheres do 

restante do país. No Sul encontramos diferentes perfis femininos nos diversos períodos históricos: mulheres oriundas de etnias e 

classes sociais várias. 

[...] 

A idealização das mulheres em seus papéis familiares é muito semelhante àquelas idealizações divulgadas no final do século 

XVIII e início do século XX nos grandes centros europeus. Nas cidades do Sul, imagens idealizadas foram frequentes a partir da 

segunda metade do século XIX, durante a formação das elites nos centros urbanos. 

O crescimento das áreas urbanas, em meados do século XIX, foi impulsionado com a inclusão da região no comércio agrário-

exportador brasileiro como subsidiária, ou seja, como fornecedora de alimentos para o mercado interno. Os altos preços do café no 

mercado externo e a destinação da mão de obra escrava para a produção cafeeira provocaram o aumento da procura por alimentos e 

a consequente elevação de preços. Esse fato propiciou o surgimento de um novo grupo de pessoas mais abastadas nos centros 

urbanos da região Sul. 

Em cada capital do Sul, esses grupos assumiram configurações diferentes. [...] 

Num futuro próximo, esses grupos iriam promover os jornais responsáveis pela divulgação de modelos de comportamento, 

especialmente para as mulheres. Os jornais pareciam veicular um projeto civilizador com pretensão de construir novos homens e 

mulheres, divulgando imagens idealizadas para ambos os sexos. [...] 

Embora os jornais sulistas reproduzissem estereótipos existentes há séculos, faziam-no em um contexto específico, 

respondendo a uma conjuntura determinada, na qual a demonstração de distinção e a exposição de um certo verniz social implicavam 

em moldar as mulheres de uma determinada classe. Nas imagens dos jornais das cidades do Sul, e provavelmente em outras cidades 

do restante do país, as mães seriam responsáveis pelo progresso e a civilização, pois eram consideradas criadoras e educadoras das 

novas gerações. 
(Adaptado de: PEDRO, J. M. Mulheres do Sul. In: DEL PRIORE, M. (org.). História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto,  
2012, p. 278-282) 

 
 
8. No texto, a autora 

 
(A) alude a dificuldades de manutenção da sociedade conjugal, já durante o século XIX, devido à constante ausência da 

figura masculina, fato que resultava em maior liberdade para as mulheres. 
 
(B) insiste no papel predominante da figura masculina como mantenedora de atividades produtivas no Sul do país, apesar de 

inúmeros conflitos, enquanto a mulher seria responsável pela harmonia familiar. 
 
(C) salienta a importância da imprensa em certa época, no Sul do país, como incentivadora e divulgadora de modelos ideais 

de comportamento e, principalmente, de uma nova imagem da mulher. 
 
(D) atesta a responsabilidade dos produtores de café, na época, em relação ao aumento da desigualdade social, como 

consequência do encarecimento desse produto no mercado externo. 
 
(E) condena os estereótipos que os jornais sulistas há séculos reproduziam, ao defenderem que as mulheres só podiam 

alcançar realização pessoal se tivessem muitos filhos. 
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9. Identifica-se, no texto, distinção entre 
 
(A) as normas de comportamento adotadas por uma sociedade já instalada em áreas urbanas desenvolvidas e os costumes 

tradicionais, próprios das áreas rurais. 
 
(B) as mulheres dedicadas à vida familiar, como se propunha costumeiramente nessa época, e outras, liberadas, cuidando de 

seus próprios afazeres. 
 
(C) o conteúdo publicado em jornais do Sul em relação a modelos de comportamento e o que se encontrava nas demais 

publicações existentes no restante do país. 
 
(D) os grupos sociais mais abastados, principalmente de imigrantes, e a população de origem escrava, empregada no cultivo 

do café. 
 
(E) a economia baseada na exportação, que caracterizou algumas regiões brasileiras, e a da região Sul do país, voltada para 

o mercado interno. 
 
 
10. ... ou seja, como fornecedora de alimentos para o mercado interno. 

 
 A relação estabelecida entre os termos constantes do segmento sublinhado acima está reproduzida no segmento, também 

sublinhado, em: 
 
(A) Nas cidades do Sul ... 
 
(B)  ... e a exposição de um certo verniz social ... 
 
(C) ... implicavam em moldar as mulheres de uma determinada classe.  
 
(D) Nas imagens dos jornais das cidades do Sul ... 
 
(E) Os altos preços do café no mercado externo ... 

 

 
11. A idealização das mulheres em seus papéis familiares é muito semelhante àquelas idealizações divulgadas no final do século 

XVIII e início do século XX nos grandes centros europeus. 
 

 Mantém-se a correção no emprego do sinal indicativo de crase se o segmento grifado na frase acima for substituído por: 
 
(A) à uma determinada idealização divulgada. 

(B) à cada uma das idealizações divulgadas. 

(C) à algumas idealizações divulgadas. 

(D) à típica idealização divulgada. 

(E) à qualquer das idealizações divulgadas. 

 
 
12. O povoamento do Rio Grande do Sul atraiu uma população masculina eminentemente nômade. 

 A economia do Rio Grande do Sul baseava-se na pecuária extensiva. 

 A ocorrência de inúmeros conflitos e batalhas propiciava a ausência dos homens.  

 As mulheres assumiram a direção dos empreendimentos familiares. 

 As mulheres transpuseram os limites das tarefas definidas usualmente para seu sexo. 
 
 As frases acima se organizam em um único parágrafo, mantendo-se a correção e a clareza, em: 

 
(A) O povoamento do Rio Grande do Sul, cuja economia se baseava na pecuária extensiva, atraiu uma população masculina 

eminentemente nômade. A ocorrência de inúmeros conflitos e batalhas também propiciava a ausência dos homens. Ao 
assumir, então, a direção dos empreendimentos familiares, as mulheres transpuseram os limites das tarefas definidas 
usualmente para seu sexo. 

 
(B) Com uma população masculina eminentemente nômade, que povoou o Rio Grande do Sul, baseando-se na pecuária 

extensiva, cujas batalhas e conflitos propiciaram a ausência dos homens, as mulheres assumiram, não obstante, a direção 
dos empreendimentos familiares. Assim, elas transpuseram os limites das tarefas definidas usualmente para seu sexo. 

 
(C) A economia do Rio Grande do Sul baseava-se na pecuária extensiva, com um povoamento de população masculina 

eminentemente nômade. Além, ainda, da ocorrência de inúmeros conflitos e batalhas.  As mulheres assumiram, contudo, a 
direção dos empreendimentos familiares, onde transpuseram os limites das tarefas definidas usualmente para seu sexo. 

 
(D) As mulheres do Rio Grande do Sul, com uma população masculina eminentemente nômade e de economia baseada na 

pecuária extensiva, participando, além disso, de inúmeros conflitos e batalhas. Elas transpuseram assim os limites das 
tarefas definidas usualmente para seu sexo, ao assumir a direção dos empreendimentos familiares, com a constante 
ausência dos homens. 

 
(E) A população masculina, eminentemente nômade, do Rio Grande do Sul, onde a economia baseava-se na pecuária 

extensiva, além da ocorrência de inúmeros conflitos e batalhas. As mulheres assumiram a direção dos empreendimentos 
familiares, transpondo os limites das tarefas definidas usualmente para seu sexo, cuja causa foi propiciada pela constante 
ausência dos homens. 
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Raciocínio Lógico-Matemático 

 
13. Rafael quer criar uma senha de acesso para um arquivo de dados. Ele decidiu que a senha será um número de três algarismos, 

divisível por três, e com algarismo da centena igual a 5. Nessas condições, o total de senhas diferentes que Rafael pode criar é igual a 
 

(A) 33. 
 
(B) 27. 
 
(C) 34. 
 
(D) 28. 
 
(E) 41. 

 
 
14. Quando congelado, um certo líquido aumenta seu volume em 5%. Esse líquido será colocado em um recipiente de 840 mL que 

não sofre qualquer tipo de alteração na sua capacidade quando congelado. A quantidade máxima de líquido, em mililitros, que 
poderá ser colocada no recipiente para que, quando submetido ao congelamento, não haja transbordamento, é igual a 

 
(A) 818. 
 
(B) 798. 
 
(C) 820. 
 
(D) 800. 
 
(E) 758. 

 
 
15. Em um dia de trabalho, 35 funcionários de um escritório consomem 42 copos de café. Admitindo-se uma redução para a metade 

do consumo de café diário por pessoa, em um dia de trabalho 210 funcionários consumiriam um total de copos de café igual a 
 

(A) 145. 
 
(B) 350. 
 
(C) 252. 
 
(D) 175. 
 
(E) 126. 

 
 
16. Os 1200 funcionários de uma empresa participaram de uma pesquisa em que tinham que escolher apenas um dentre quatro 

possíveis benefícios dados pela empresa. Todos os funcionários responderam corretamente à pesquisa, cujos resultados estão 
registrados no gráfico de setores abaixo. 

 

plano de saúde14  salário anual
30%

o

participação
anual nos lucros

16%

plano de
previdência

privada
24%

  
 Dos funcionários que participaram da pesquisa, escolheram plano de saúde como benefício 
 

(A) 375. 
 
(B) 350. 
 
(C) 360. 
 
(D) 380. 
 
(E) 385. 

 
 
17. Há um diamante dentro de uma das três caixas fechadas e de cores diferentes (azul, branca, cinza). A etiqueta da caixa azul diz 

“o diamante não está aqui”, a da caixa branca diz “o diamante não está na caixa cinza”, e a da caixa cinza diz “o diamante está 
aqui”. Se apenas uma das etiquetas diz a verdade, então, a caixa em que está o diamante e a caixa com a etiqueta que diz a 
verdade são, respectivamente, 

 
(A) cinza e cinza. 
 
(B) cinza e azul. 
 
(C) azul e branca. 
 
(D) azul e cinza. 
 
(E) branca e azul. 
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18. Quatro estudantes, de idades 36, 27, 18 e 9 anos, estão fazendo uma prova. Sabe-se que: 
 

− somando as idades do mais novo com a de João se obtém a idade de Lucas; 

− um dos estudantes se chama Ronaldo; 

− o estudante mais velho tem o dobro da idade de Ademir. 

 
 Nas condições dadas, a soma das idades de João e Ademir, em anos, é igual a 
 

(A) 63. 
 
(B) 36. 
 
(C) 54. 
 
(D) 45. 
 
(E) 60. 

 

 
19. As pastas de um arquivo estão ordenadas com uma sequência de códigos, que segue sempre o mesmo padrão. Os códigos das 

quinze primeiras pastas desse arquivo são: A1, A2, A3, B1, B2, A4, A5, A6, B3, B4, A7, A8, A9, B5, B6. 
 
 De acordo com o padrão, a centésima pasta desse arquivo terá o código 
 

(A) A50. 
 
(B) B40. 
 
(C) B32. 
 
(D) B50. 
 
(E) A51. 

 

 
20. O estacionamento de um hospital cobra o valor fixo de R$ 5,00 por até duas horas de permanência do veículo, e 2 centavos por 

minuto que passar das duas primeiras horas de permanência. Um veículo que permanece das 9h28 de um dia até as 15h08 do 
dia seguinte terá que pagar ao estacionamento 

 
(A) R$ 39,20. 
 
(B) R$ 36,80. 
 
(C) R$ 41,80. 
 
(D) R$ 39,80. 
 
(E) R$ 38,20. 

 

 
Legislação 

 
 
21. Considere as seguintes condutas: 
 
 I. recusar fé a documentos públicos. 
 
 II. opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. 
 
 III. revelar segredo do qual se apropriou em razão do cargo. 
 
 Nos termos da Lei n

o
 8.112/90, é passível de advertência o mencionado em 

 
(A) I, apenas. 

 

(B) I e II, apenas. 

 

(C) I, II e III. 

 

(D) III, apenas. 

 

(E) II, apenas. 
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22. Considere as seguintes situações: 
 
 I. Após tomar posse em cargo público, um servidor federal deixou de entrar em exercício no prazo de quinze dias. 
 
 II. Servidor federal, não estável em outro cargo, não foi aprovado em estágio probatório. 
 
 III. Servidor federal, estável, não foi aprovado em estágio probatório para outro cargo. 
 
 Nos termos da Lei n

o
 8.112/90, cabe exoneração o previsto em 

 
(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I e II, apenas. 

(E) I, II e III. 

 
 
23. Sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, regulado pela Lei n

o
 9.784/99, é correto afirmar 

que 
 

(A) o ato de delegação da competência exercida pelos órgãos administrativos é irrevogável. 
 
(B) o recebimento de documentos será feito sempre mediante reconhecimento de firma. 
 
(C) a avocação temporária da competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior é permitida em caráter excepcional e 

por motivos relevantes devidamente justificados. 
 
(D) a única forma admitida para a intimação do interessado é a publicação na imprensa oficial. 
 
(E) a adoção de providências acauteladoras pela Administração Pública depende de prévia manifestação do interessado. 

 
 
24. Nos termos regulados pela Lei n

o
 8.429/92, é ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração 

Pública: 
 

(A) aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que 
tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, 
durante a atividade. 

 
(B) causar prejuízo ao erário ao liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer 

forma para a sua aplicação irregular. 
 
(C) causar prejuízo ao erário ao conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou 

regulamentares aplicáveis à espécie. 
 
(D) praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência. 
 
(E) perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o 

fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. 
 
 
25. Nos termos do Regimento Interno do TRT da 4

a
 Região, sobre os recursos é correto afirmar que 

 
(A) do despacho que recebe o Recurso de Revista é incabível Pedido de Reconsideração. 

(B) é incabível Recurso Ordinário no caso de Mandado de Segurança. 

(C) o Recurso Ordinário não está sujeito ao preparo. 

(D) o Agravo de Instrumento é dirigido à autoridade prolatora do despacho agravado e processado nos mesmos autos. 

(E) deverá ser reformado o despacho agravado no caso de empate do julgamento do Agravo Regimental. 

 

 
Noções de Informática  

 

26. Os navegadores geralmente oferecem opções de configuração que podem afetar a forma de acesso aos sites, a segurança e a 
privacidade durante a navegação e permitir o gerenciamento de extensões. Para entrar na área que permite a modificação das 
configurações das versões mais recentes do navegador 

 
(A) Google Chrome, deve-se digitar na linha de endereço chrome://settings. 

(B) Google Chrome, deve-se selecionar a ferramenta com o desenho de uma casa, no canto superior direito da tela. 

(C) Internet Explorer, deve-se digitar na linha de endereço msconfig://settings. 

(D) Mozilla Firefox, deve-se digitar na linha de endereço about://settings. 

(E) Internet Explorer, deve-se selecionar a ferramenta com desenho de uma estrela, no canto superior direito da tela. 
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27. Um técnico abriu duas janelas, uma ao lado da outra, na área de trabalho do Windows 7, em português. A janela da esquerda 
contém os arquivos e pastas de um pen-drive e a janela da direita, os arquivos e pastas de uma partição do HD. Usando o 
método arrastar e soltar, o técnico arrastou um arquivo da janela da esquerda para a janela da direita. Neste caso, o arquivo 
será 

 
(A) movido. 
 
(B) compactado. 
 
(C) apagado. 
 
(D) ocultado. 
 
(E) copiado. 

 

 
28. É uma característica do Microsoft Word 2013, em português: 
 

(A) A nova interface denominada Multitouch (anteriormente chamada de Metro) é a mesma do Windows 8. Há vários tons de 
cores, bem como sombras e sombreamentos que sugerem ambiente tridimensional.  

 

(B) A lista de documentos recentes deixou de ser exibida. No lugar da lista estão os tipos de formatos que o documento pode 
ter. 

 

(C) O Word 2013 utiliza a composição de texto por posicionamento de sub-pixel. É uma propriedade que permite suavizar 
fontes de tela e não pode ser desativada. 

 

(D) O Modo de Leitura do Word 2013 abre um documento de modo que pode-se percorrer o texto deslizando-o com o dedo em 
monitores touchscreen. 

 

(E) Podem-se abrir arquivos PDF, editá-los e salvá-los como arquivos em .DOCX, mas, quando aberto no Word 2013, o 
arquivo perde a estrutura do PDF, principalmente de elementos em tabelas. 

 

 
29. O texto abaixo foi copiado do site do Tribunal Regional do Trabalho da 4

a
 Região e colado em um novo documento de texto em 

branco no LibreOffice Writer versão 4.4, em português. 
 

 Trabalhador rural que desobedeceu ordem do patrão e caiu do cavalo não deve ser indenizado 
 

 No entendimento da 8a Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região (TRT-RS), um trabalhador rural foi culpado por 
cair de cavalo indomado e não deve ser indenizado pelo acidente, ainda que estivesse no desempenho de suas atividades 
laborais. Conforme as provas do processo, ele desobedeceu orientação explícita para que não montasse a égua, que recém havia 
chegado à propriedade. 

 

 Considere que o texto esteja sendo editado no Writer por um Técnico Judiciário e que ele marcou todo o texto usando o mouse. 
É uma ação correta clicar 
 
(A) com o botão direito do mouse e selecionar Retirar formatação original para limpar a formatação. 
 
(B) na aba Ferramentas e depois em Contagem de Palavras para saber quantas palavras e caracteres tem o texto. 
 
(C) na aba Layout, depois em Sombra... e clicar em  OK para inserir um efeito de sombra nos caracteres do texto. 
 
(D) com o botão esquerdo do mouse, selecionar Espaçamento e escolher DUPLO para aumentar o espaço entre as linhas 

do texto. 
 
(E) na aba Arquivo e depois em Salvar Como Word para salvar o texto em um arquivo com formato compatível com o 

Microsoft Word 2013. 
 
 
30. Em um computador com o Windows 7, em português, pode-se instalar mais de um sistema operacional, fornecendo ao usuário a 

opção de escolher qual deseja usar ao iniciar o computador. Este procedimento 
 
(A) é chamado de configuração de inicialização múltipla ou de inicialização dupla e exige pelo menos 2 discos rígidos na 

máquina, um para cada sistema operacional. 
 
(B) permite que o usuário mude de sistema operacional sem ter que reiniciar o computador sempre que desejar alternar para 

um sistema operacional diferente. 
 
(C) exige partições separadas para cada sistema operacional. Se o usuário estiver executando um sistema operacional, não 

poderá executar um programa instalado em outro sistema operacional. 
 
(D) facilita a instalação de uma versão mais antiga, como o Windows Vista ou o Windows XP, logo depois da instalação do 

Windows 7, sem causar problemas.   
 
(E) inviabiliza a instalação de uma versão mais nova, como o Windows 8, pois pode fazer o sistema parar de funcionar. Isso 

porque versões mais recentes não reconhecem os arquivos de inicialização do Windows 7 e os substituem. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Noções de Administração Pública 

 
31. A conquista da excelência nos serviços públicos decorre 

de um amplo conjunto de fatores, muitos dos quais asso-
ciados à incorporação de novas filosofias gerenciais, de 
novas tecnologias, de princípios e ferramentas da qualida-
de, do desempenho dos recursos humanos, com a efetiva 
participação e controle da sociedade, objetivando o aten-
dimento das necessidades do cidadão. O modelo de exce-
lência da Fundação Nacional da Qualidade – FNQ consis-
te na representação de um sistema gerencial constituído 
por diversos fundamentos a partir dos quais são estabe-
lecidos os critérios de excelência, estes que, por seu 
turno, 

 
(A) permitem às organizações medirem seus esforços 

para verificar se estão ou não sendo excelentes ou 
caminhando rumo à excelência. 

 
(B) correspondem à visão de futuro da organização. 
 
(C) contemplam o binômio liderança e constância de 

propósitos. 
 
(D) medem as relações de interdependência entre os 

diversos componentes da organização. 
 
(E) traduzem o denominado pensamento sistêmico, que 

é a compreensão dos fatores que afetam a organi-
zação e as medidas de aprimoramento necessárias. 

_________________________________________________________ 
 

32. O planejamento estratégico é uma metodologia de plane-
jamento gerencial de longo prazo, cuja principal funciona-
lidade é estabelecer a direção a ser seguida pela orga-
nização e contempla 

 
(A) o estabelecimento dos cenários, definidos pela rea-

lidade existente na organização. 
 
(B) o estabelecimento da visão de futuro da organi-

zação, que traduz a razão de ser da entidade. 
 
(C) a definição da missão da organização, que exerce a 

função orientadora da ação organizacional no longo 
prazo. 

 
(D) o diagnóstico institucional, consistente na análise 

interna, que identifica as ameaças e oportunidades 
da organização. 

 
(E) a fixação dos valores da organização, que devem 

ser passíveis de mensuração objetiva. 
_________________________________________________________ 
 

33. Processo pode ser conceituado como um conjunto de 
meios articulados de forma organizada para alcançar os 
resultados pretendidos e, nesse contexto, uma das 
classificações possíveis é a categorização dos processos 
como 

 
(A) principais, que resultam na entrega de algum bem 

ou serviço ao cliente final. 
 
(B) gerenciais, que são os processos internos que 

geram entregas dentro da organização. 
 
(C) secundários, que são externos à organização. 
 
(D) macroprocessos, que consolidam as atividades de 

caráter gerencial. 
 
(E) tarefa, que diz respeito estritamente a uma atividade 

de apoio. 

34. No bojo dos conceitos aplicáveis para o gerenciamento 
por projetos, pode-se apontar 

 
(A) o gerenciamento de escopo, o qual identifica os “pa-

cotes de trabalho”, que são as atividades que podem 
ser executadas de forma independente. 

 

(B) a EAP − Estrutura Analítica do Projeto, que consiste 
em uma representação gráfica de todo o trabalho do 
projeto. 

 

(C) o gerenciamento de riscos, que objetiva exclusiva-
mente assegurar que o projeto seja cumprido no pra-
zo estabelecido. 

 

(D) o COBIT, que está diretamente relacionado com o 
gerenciamento dos recursos humanos. 

 

(E) o gerenciamento da qualidade, que se opera por 
intermédio da identificação do denominado caminho 
crítico. 

_________________________________________________________ 
 

35. O critério de departamentalização denominado funcional 
corresponde ao grupamento de atividades 

 
(A) relacionadas de acordo com determinado produto ou 

serviço. 
 

(B) observando o grau de agregação de valor de cada 
etapa. 

 

(C) de acordo com a cadeia produtiva e com base na 
área geográfica de atuação. 

 

(D) agregando as etapas para produção do serviço vol-
tado à clientela correspondente. 

 

(E) relacionadas a uma mesma especialidade ou afins. 
_________________________________________________________ 
 

Noções de Gestão Pública 
 
36. Considere as afirmativas abaixo sobre o Ciclo PDCA. 

 

 I. É uma ferramenta que busca a lógica para fazer 
certo desde a primeira vez. 

 

 II. É um método utilizado para controlar e melhorar as 
atividades de um processo. 

 

 III. Também chamado de ciclo da melhoria contínua, é 

utilizado em processos de trabalho para maximizar 
a eficiência. 

 

 IV. Promove a redução dos níveis hierárquicos e trans-

fere as operações não essenciais para terceiros. 
 

 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I, III e IV. 
 

(B) I e III. 
 

(C) II e IV. 
 

(D) II e III. 
 

(E) I, II e III. 
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37. De acordo com o princípio orçamentário da universali-
dade, a Lei Orçamentária Anual deve conter todas as re-
ceitas e despesas do Estado, não alcançando, contudo, as 

 
(A) receitas provenientes de operações de crédito. 
 
(B) despesas e receitas operacionais das empresas 

estatais. 
 
(C) despesas dos poderes judiciário e legislativo. 
 
(D) despesas correntes. 
 
(E) despesas decorrentes de projetos inseridos no Plano 

Plurianual. 
_________________________________________________________ 
 

38. Constituem exemplos de despesa e receita extraorçamen-
tária, respectivamente, 
 
(A) pagamento do serviço da dívida pública e rendi-

mentos das disponibilidades de caixa do Tesouro. 
 
(B) pagamento de precatórios e superávit financeiro de 

exercício anteriores. 
 
(C) execução de restos a pagar não processados e 

excesso de arrecadação. 
 
(D) inversões financeiras e receitas proveniente da alie-

nação de ativos. 
 
(E) restituição de cauções e produto de operação de 

crédito por antecipação de receita orçamentária. 
_________________________________________________________ 
 

39. De acordo com a normatização do Conselho Nacional de 
Justiça, o planejamento estratégico no âmbito dos Tribu-
nais Regionais Federais 
 
(A) pode contemplar somente indicadores fixados no 

Plano Estratégico Nacional do Poder Judiciário. 
 
(B) não pode estabelecer metas de medição periódica. 
 
(C) possui abrangência máxima de 5 anos. 
 
(D) deve observar o conteúdo temático dos macro desa-

fios do Poder Judiciário. 
 
(E) são desvinculados das iniciativas estratégicas nacio-

nais. 
_________________________________________________________ 
 

40. Considere que em um procedimento licitatório na modali-
dade pregão, instaurado para a aquisição de material hos-
pitalar, encerrada a fase competitiva e ordenadas as pro-
postas, o pregoeiro tenha procedido à análise dos docu-
mentos de habilitação do licitante que apresentou a me-
lhor proposta. Referido procedimento, de acordo com as 
disposições da Lei n

o
 10.520/2002, afigura-se 

 
(A) correto e, verificado o atendimento das exigências fi-

xadas no edital, o referido licitante será declarado 
vencedor. 

 
(B) irregular, eis que a análise dos documentos de habi-

litação deve preceder a etapa competitiva. 
 
(C) correto desde que o pregão tenha sido instaurado 

para a formação de ata de registro de preços. 
 
(D) incorreto, eis que na modalidade licitatória pregão 

descabe o procedimento de habilitação. 
 
(E) facultativo, podendo ser adotado pelo pregoeiro caso 

haja dúvida sobre a exequibilidade da proposta apre-
sentada pelo licitante. 

 

Noções de Direito Constitucional 
 

41. Nos termos da disciplina constitucional dos direitos políti-
cos: 

 
(A) É possível a cassação dos direitos políticos, sua 

perda ou suspensão, que se dará nos casos de 
cancelamento da naturalização por sentença transi-
tada em julgado; incapacidade civil absoluta; conde-
nação criminal transitada em julgado, enquanto du-
rarem seus efeitos; recusa de cumprir obrigação a 
todos imposta ou prestação alternativa; improbidade 
administrativa. 

 

(B) Não é admissível a cassação dos direitos políticos, 
cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de 
cancelamento da naturalização por sentença tran-
sitada em julgado; incapacidade civil absoluta; con-
denação criminal transitada em julgado, enquanto 
durarem seus efeitos; recusa de cumprir obrigação a 
todos imposta ou prestação alternativa; improbidade 
administrativa. 

 

(C) A cassação dos direitos políticos só é permitida nos 
casos de improbidade administrativa, incapacidade 
civil absoluta e condenação por crime doloso. 

 

(D) A perda ou a suspensão dos direitos políticos não é 
possível nos casos de improbidade administrativa e 
de incapacidade civil absoluta. 

 

(E) O ordenamento jurídico constitucional brasileiro não 
admite a perda dos direitos políticos, mas apenas a 
respectiva suspensão. 

_________________________________________________________ 
 

42. Em relação à sua mutabilidade ou alterabilidade, as Cons-
tituições podem ser classificadas em: 

 
(A) flexíveis, rígidas, semirrígidas ou semiflexíveis, e 

superrígidas. 
 

(B) delegadas, outorgadas ou consensuais. 
 

(C) analíticas ou sintéticas. 
 

(D) escritas, costumeiras ou mistas. 
 

(E) originárias ou derivadas. 
_________________________________________________________ 
 

43. Acerca da imposição de limite de idade para a inscrição de 
candidatos em determinado concurso público, é 

 
(A) vedada essa prática pela Constituição Federal de 

forma absoluta. 
 

(B) permitida, desde que prevista em lei, considerada a 
natureza das atribuições do cargo. 

 

(C) permitida, desde que prevista em lei ou no edital, 
considerada a natureza das atribuições do cargo. 

 

(D) vedada essa prática pela Constituição Federal, 
exceto se houver previsão no edital. 

 

(E) permitida, desde que prevista no edital, considerada 
a natureza das atribuições do cargo. 
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44. Nos termos da Constituição Federal, Juiz do Trabalho no 
efetivo exercício das funções há dois anos e membro de 
Tribunal Regional do Trabalho nomeado pelo quinto 
constitucional gozarão de 

 
(A) estabilidade, ambos, desde logo. 
 

(B) estabilidade dentro de um ano, o primeiro, e vitali-
ciedade, desde logo, o segundo. 

 

(C) vitaliciedade dentro de um ano, o primeiro, e esta-
bilidade, desde logo, o segundo. 

 

(D) vitaliciedade, ambos, desde logo. 
 

(E) vitaliciedade, desde logo, o primeiro, e dentro de 
dois anos, o segundo. 

_________________________________________________________ 
 

45. Nos termos da Constituição Federal, são cargos privativos 
de brasileiros natos: 

 
(A) Presidente e Vice-Presidente da República, Minis-

tros do Supremo Tribunal Federal e do Superior 
Tribunal de Justiça, Presidentes da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal. 

 

(B) Presidente e Vice-Presidente da República, Ministro 
de Estado da Defesa, Ministros do Supremo Tribunal 
Federal e do Superior Tribunal de Justiça, integran-
tes da carreira diplomática. 

 

(C) Presidente e Vice-Presidente da Câmara dos Depu-
tados, Presidente e Vice-Presidente do Senado Fe-
deral, integrantes da carreira diplomática e das for-
ças armadas, qualquer que seja a patente. 

 

(D) Integrantes da carreira diplomática, oficial das forças 
armadas e Ministro de Estado da Defesa. 

 

(E) Presidente e Vice-Presidente da República, Sena-
dor e Ministro do Supremo Tribunal Federal. 

_________________________________________________________ 
 

Noções de Direito Processual de Trabalho 
 

46. Segundo a Lei n
o
 11.419/2006 as intimações serão feitas 

por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadas-
trarem na forma da referida lei, 

 
(A) devendo a consulta da referida intimação ocorrer no 

prazo de 48 horas improrrogáveis, contados da data 
do envio da intimação. 

 

(B) considerando realizada a intimação no dia seguinte 
em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao 
teor da intimação, desnecessária sua certificação. 

 

(C) devendo a consulta da referida intimação ocorrer em 
até 15 dias corridos contados da data do envio da 
intimação. 

 

(D) considerando realizada a intimação no primeiro dia 
útil após o dia que o intimando efetivar a consulta 
eletrônica ao teor da intimação, desnecessária sua 
certificação. 

 

(E) dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclu-
sive eletrônico. 

47. No tocante às custas e emolumentos, considere: 
 
 I. No caso de inversão do ônus da sucumbência em 

segundo grau, sem acréscimo ou atualização do 
valor das custas e se estas já foram devidamente 
recolhidas, descabe um novo pagamento pela parte 
vencida, ao recorrer. Deverá ao final, se sucum-
bente, reembolsar a quantia. 

 
 II. O reembolso das custas à parte vencedora faz-se 

necessário exceto na hipótese em que a parte 
vencida for pessoa isenta do seu pagamento, nos 
termos da lei. 

 
 III. Nos dissídios individuais, em regra, as custas rela-

tivas ao processo de conhecimento incidirão à base 
de 2% calculadas, quando houver extinção do pro-
cesso, sem julgamento do mérito, sobre o valor da 
causa. 

 
 IV. A isenção das custas alcança as entidades fisca-

lizadoras do exercício profissional. 
 
 Nos termos da jurisprudência sumulada do TST e regras 

contidas na Consolidação das Leis do Trabalho, está 
correto o que se afirma APENAS em 

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

(E) I e IV. 
_________________________________________________________ 
 

48. No tocante ao Recurso de Revista, conforme normas da 
Consolidação das Leis do Trabalho e súmula do TST, é 
certo que 

 
(A) não se conhece de recurso de revista se a decisão 

recorrida resolver determinado item do pedido por 
diversos fundamentos e a jurisprudência transcrita 
não abranger a todos. 

 
(B) o recurso de revista, dotado de efeito devolutivo e 

suspensivo, será interposto perante Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho, que, por decisão fun-
damentada, poderá recebê-lo ou denegá-lo.  

 
(C) sob pena de não conhecimento, é ônus da parte 

expor as razões do pedido de reforma, impugnando 
todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, 
sendo desnecessária a demonstração analítica de 
cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de 
súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrarie-
dade aponte. 

 
(D) das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais 

do Trabalho ou por suas Turmas, em execução de 
sentença caberá Recurso de Revista em todas as 
hipóteses legais. 

 
(E) o prazo para sua interposição é de quinze dias con-

tados da intimação da decisão recorrida. 
_________________________________________________________ 
 

49. Em janeiro de 2015, a reclamação trabalhista A foi inter-
posta pela Soraya em face da empresa privada M pos-
suindo R$ 30.000,00 como valor da causa. A reclamação 
trabalhista B foi interposta por Claudia em face da fun-
dação pública Z possuindo R$ 25.000,00 como valor da 
causa. E, a reclamação trabalhista C foi interposta por 
João em face da autarquia municipal X possuindo 
R$ 15.000,00 como valor da causa. Nestes casos, o 
procedimento Sumaríssimo  

 
(A) será submetido em todas as reclamações traba-

lhistas. 
 
(B) será submetido apenas nas reclamações trabalhistas 

A e B. 
 
(C) será submetido apenas na reclamação trabalhista A. 
 
(D) não será submetido em nenhuma das reclamações 

trabalhistas mencionadas. 
 
(E) será submetido apenas nas reclamações traba-

lhistas B e C. 

Caderno de Prova ’TA’, Tipo 001



 

TRT4R-Téc.Judiciário-Administrativa-TA 13 

50. A reclamação trabalhista escrita que obedecerá o proce-
dimento ordinário proposta por Vera Diva encontra-se de-
sacompanhada de documento indispensável à proposi-
tura da ação. Neste caso, conforme súmula do TST, em 
regra, o indeferimento da petição inicial 

 
(A) é incabível, uma vez que a parte poderá aditar a 

inicial a qualquer momento, sendo ônus da parte a 
juntada dos documentos que julgar pertinentes ao 
processo. 

 
 
(B) somente é cabível se, após intimada para suprir a 

irregularidade em cinco dias, a parte não o fizer. 
 
 
(C) deverá ocorrer de imediato uma vez que na justiça 

do trabalho não há intimação para supressão da irre-
gularidade, devendo a parte ajuizar nova reclama-
ção trabalhista. 

 
 
(D) somente é cabível se, após intimada para suprir a 

irregularidade em quinze dias, a parte não o fizer. 
 
 
(E) somente é cabível se, após intimada para suprir a ir-

regularidade em dez dias, a parte não o fizer. 
_________________________________________________________ 
 

51. Nos termos do entendimento jurisprudencial sumulado do 
TST, o recurso adesivo é 

 

(A) incompatível com o processo do trabalho em razão 
dos princípios inerentes as relações empregatícias. 

 
 
(B) compatível com o processo do trabalho e cabe nas 

hipóteses de interposição de recurso ordinário, de 
agravo de petição, de revista e de embargos. 

 
 
(C) compatível com o processo do trabalho e cabe 

apenas nas hipóteses de interposição de recurso or-
dinário e de agravo de petição. 

 
 
(D) compatível com o processo do trabalho e cabe 

apenas nas hipóteses de interposição de recurso or-
dinário e de revista. 

 
 
(E) compatível com o processo do trabalho e cabe 

apenas nas hipóteses de interposição de recurso 
ordinário. 

_________________________________________________________ 
 

52. Xisto arrematou um conjunto comercial pelo valor de 
R$ 200.000,00. No ato da arrematação depositou 
R$ 40.000,00. Neste caso, conforme previsão na 
Consolidação das Leis do Trabalho, Xisto 

 

(A) deverá depositar o restante dentro do prazo de 
48 horas. 

 

(B) depositou valor a menor uma vez que deveria ter 
depositado R$ 60.000,00. 

 

(C) depositou valor a maior uma vez que deveria ter 
depositado R$ 20.000,00. 

 

(D) deverá depositar o restante dentro do prazo de 
24 horas. 

 

(E) depositou valor a menor uma vez que deveria ter 
depositado R$ 80.000,00. 

 
Noções de Direito do Trabalho 

 
53. No tocante ao FGTS, considere: 
 
 I. O FGTS será regido por normas e diretrizes esta-

belecidas por um Conselho Curador, sendo que as 
suas decisões serão tomadas com a presença, no 
mínimo, de sete de seus membros, tendo o Pre-
sidente voto de qualidade. 

 
 II. À Caixa Econômica Federal, na qualidade de agen-

te operador, cabe expedir atos normativos relativos 
à alocação dos recursos para implementação dos 
programas aprovados pelo Conselho Curador. 

 
 III. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá 

ser movimentada na hipótese de despedida indire-
ta e de culpa recíproca. 

 
 IV. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá 

ser movimentada quando o trabalhador tiver idade 
igual ou superior a setenta anos. 

 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

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

_________________________________________________________ 
 

54. A Justiça do Trabalho reconheceu a culpa recíproca na res-
cisão do contrato de trabalho de Gabriela. Em consonância 
com Súmula do TST, Joana, advogada de Gabriela, comu-
nicará a sua cliente que ela possuirá direito a receber 

 
(A) cinquenta por cento do valor do aviso prévio, do dé-

cimo terceiro salário e das férias proporcionais. 
 
(B) aviso prévio integral de acordo com a nova le-

gislação vigente, décimo terceiro salário e férias 
proporcionais. 

 
(C) aviso prévio integral de acordo com a nova le-

gislação vigente, apenas. 
 
(D) décimo terceiro salário e férias proporcionais, 

apenas. 
 
(E) cinquenta por cento do valor do aviso prévio, bem 

como o décimo terceiro salário e as férias propor-
cionais na sua integralidade. 

_________________________________________________________ 
 

55. Katila, empregada da empresa Z, estava afastada de seu 
emprego em razão de uma doença cardíaca. Durante al-
guns meses Katila recebeu auxilio-doença previdenciário. 
Após 40 dias da cessação efetiva do benefício previden-
ciário, Katila ainda não retornou a seu emprego e não 
justificou o motivo de não retornar. Neste caso, conforme 
súmula do TST 

 
(A) o contrato de trabalho de Katila extinguiu-se após quin-

ze dias da cessação do benefício previdenciário, 
prazo legal, para que a empregada retorne ao 
emprego. 

 
(B) a empresa Z deverá aguardar o prazo legal de ses-

senta dias e somente após o decurso deste prazo 
poderá presumir o abandono de emprego. 

 
(C) não haverá presunção de abandono de emprego, 

uma vez que a empregada estava recebendo bene-
fício previdenciário, devendo a empresa Z convo
cá-la para retorno imediato ao trabalho através de 
prova escrita. 

 
(D) a empresa Z deverá aguardar o prazo legal de no-

venta dias e somente após o decurso deste prazo 
poderá presumir o abandono de emprego. 

 
(E) presume-se o abandono de emprego e a empresa Z 

poderá rescindir o contrato de trabalho com justa 
causa. 
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56. Com relação às férias, considere: 
 
 I. Os dias de férias gozados após o período legal de concessão deverão ser remunerados em dobro.  
 
 II. O empregado que se demite antes de complementar doze meses de serviço não tem direito a férias proporcionais. 
 
 III. A gratificação semestral não repercute no cálculo das férias. 
 
 IV. As faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho não são consideradas para os efeitos de duração de férias. 

 
 De acordo com o entendimento sumulado do TST, está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I e II. 

(B) I, III e IV. 

(C) II e IV. 

(D) I, II e III. 

(E) III e IV. 

 
 
57. Dalia prestou serviços suplementares com habitualidade para sua empregadora, a empresa X, durante 15 meses consecutivos. 

Conforme jurisprudência sumulada do TST, neste caso, a supressão parcial pelo empregador deste serviço suplementar 
 

(A) não assegura a Dalia qualquer direito a indenização uma vez que  a supressão foi parcial e não total. 

(B) não assegura a Dalia qualquer direito a indenização uma vez que se trata de serviço suplementar. 

(C) assegura a Dalia o direito a indenização correspondente ao valor de um mês das horas suprimidas parcialmente. 

(D) assegura a Dalia o direito a indenização correspondente ao valor de dois meses das horas suprimidas parcialmente. 

(E) assegura a Dalia o direito a indenização correspondente ao valor de seu último salário. 

 
 
58. Frederica celebrou contrato de trabalho por tempo determinado para trabalhar na empresa S. Durante o período do referido 

contrato, Frederica descobriu que está grávida.  Neste caso, de acordo com o entendimento sumulado do TST, Frederica 
 

(A) só terá direito a estabilidade provisória se foi previamente acordado pelas partes no contrato admissional as causas de 
estabilidade gestacional, independentemente de previsão em norma coletiva. 

 
(B) não terá direito a estabilidade provisória, tendo em vista que a estabilidade decorrente da gravidez só existe para os 

contratos de trabalho com prazo indeterminado. 
 
(C) terá direito a estabilidade provisória independentemente de seu contrato de trabalho ser por prazo determinado. 
 
(D) só terá direito a estabilidade provisória se foi previamente acordado pelas partes no contrato admissional as causas de 

estabilidade gestacional, bem como se estiver previsto em norma coletiva. 
 
(E) só terá direito a estabilidade gestacional se estiver previsto em norma coletiva, independentemente de prévio acordo entre 

as partes. 
 
 
59. Trata-se de hipótese de suspensão do contrato de trabalho: 
 

(A) aposentadoria por invalidez durante o prazo fixado na legislação própria para efetivação do benefício. 

(B) afastamento por até duas semanas em decorrência de aborto espontâneo. 

(C) descanso semanal remunerado. 

(D) intervalo intrajornada remunerado. 

(E) afastamento pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que comparecer em juízo. 

 
 
60. Marta, Carla e Camila eram empregadas da empresa Y. Marta requereu a rescisão de seu contrato de trabalho, cumprindo o 

período de aviso prévio. Carla teve seu contrato de trabalho rescindido sem justa causa sendo que seu aviso prévio foi inde-
nizado. Camila teve também seu contrato de trabalho extinto sem justa causa, mas seu aviso prévio foi trabalhado. Nestes 
casos, conforme súmula do TST, o pagamento relativo ao período de aviso prévio está sujeito a contribuição para o FGTS na 
rescisão contratual de 

 
(A) Carla e Camila, apenas. 

(B) Marta e Camila, apenas. 

(C) Camila, apenas. 

(D) Marta, Carla e Camila. 

(E) Carla, apenas. 
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Atenção: 

Conforme Edital do Concurso, Capítulo X, itens: 

 “7. Será atribuída nota ZERO à Prova de Redação que: 

a) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto; 

b) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em 
versos) ou qualquer fragmento do texto escrito fora do local apropriado; 

c) for assinada fora do local apropriado; 

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

e) for escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade; 

f) estiver em branco; 

g) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível. 

  8. A folha para rascunho da Redação no Caderno de Provas é de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma o rascunho 
elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova de Redação pela Banca Examinadora. 

  9. Na Prova de Redação, 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. 

10. A Prova de Redação terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, 
considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos.” 

 

Instruções: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

As Olimpíadas eram uma série de competições esportivas que, de quatro em quatro anos, 

reuniam atletas das cidades-estado que formavam a Grécia Antiga. Surgiram em 776 a.C. na cidade 

de Olímpia e se realizaram até 393 d.C. Tinham grande importância por seu caráter religioso, político 

e esportivo, e buscavam a harmonia entre cidades, com a trégua entre conflitos e guerras, além da 

valorização da saúde e do corpo saudável. Ressurgiram em 1896, com o objetivo de retomar os ideais 

olímpicos na interação entre os povos, e estiveram sujeitas a interferências políticas no decorrer do 

tempo. 

Os Jogos Panamericanos, mais recentes, também realizados de quatro em quatro anos, são 

evento multiesportivo, que tem por base os Jogos Olímpicos e, como indica o próprio nome, reúne 

atletas dos países do continente americano. 

Na atualidade, no entanto, parece haver confluência de interesses bastante diversos na 

realização desses eventos, de modo a acirrar o espírito competitivo e a expor o poder, até mesmo 

financeiro, de alguns países. 

 

 

Diante do que se expôs acima, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o seguinte 

tema: 

 
As competições esportivas internacionais como instrumento de  

manutenção da paz e da igualdade no mundo moderno 
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