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De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo

designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. Para

as devidas marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para os itens de 1 a 11

Podem ser fios demais caídos no travesseiro. Ou fios1

de menos percebidos na cabeça ao se olhar no espelho. No
fim das contas, o resultado é o mesmo: você está perdendo
cabelo.4

E não está sozinho. “A calvície atinge 50% da
população masculina”, diz o dermatologista Ademir Carvalho
Leite Jr. 7

Se tanta companhia não vale como consolo, a
vantagem de ter muita gente sofrendo com o problema é que
isso estimula as pesquisas científicas. “Há equipes estudando10

o uso de células-tronco para tratamento da calvície”, conta
Leite Jr. Também já foi descoberto que são oito os pares de
genes envolvidos no crescimento dos cabelos, segundo ele,13

o que abre possibilidades à pesquisa genética.
“Entre as perspectivas, está o desenvolvimento de

testes genéticos para diagnóstico da alopecia androgenética,16

ou seja, a ausência de cabelos provocada pela interação entre
os genes herdados e os hormônios masculinos. O teste pode
determinar o risco e os graus de calvície antes de sua19

manifestação, permitindo o tratamento precoce”, diz Arthur
Tykocinski, dermatologista da Santa Casa de São Paulo, que
aponta ainda, entre as novidades na área, os estudos para uso22

de robôs no processo de transplante de cabelos.
Iara Biderman. Folha de S.Paulo, 29/8/2008 (com adaptações).

Com relação às ideias, à organização e à tipologia do texto,
julgue os itens que se seguem.

1 Para apresentar o tema do texto, a autora recorre, no primeiro
parágrafo, a imagens que indiciam o início da calvície.

2 Com o emprego de “você” (R.3), a autora pressupõe o público
ideal a que dirige seu texto: homens que sofrem com a
calvície.

3 No primeiro parágrafo, verifica-se linguagem objetiva e
impessoal, que seria também adequada a correspondências
oficiais.

4 De acordo com a autora do texto, há um número significativo
de pessoas que sofrem com a calvície e por isso os cientistas
têm-se sentido mais estimulados a pesquisar o problema.

5 Conclui-se das informações do texto que os cientistas têm
considerado a alopecia androgenética como a principal causa
da calvície em homens.

6 A linguagem empregada no texto permite caracterizá-lo
como predominantemente informativo.

Ainda com relação ao texto, julgue os itens a seguir.

7 Segundo as regras de acentuação da língua portuguesa, as
palavras “células” e “genética” são acentuadas pelo mesmo
motivo.

8 Nas linhas 2 e 8, cada ocorrência da partícula se pertence a
uma classe de palavra diferente.

9 O sentido do verbo “ter” (R.9) equivale semanticamente, no
texto, ao sentido da forma verbal ‘Há’ (R.10).

10 Na linha 10, o sujeito da forma verbal ‘Há’ é o substantivo
‘equipes’.

11 De acordo com o contexto, na linha 19, o pronome ‘sua’
faz referência a ‘o risco e os graus de calvície’.

Texto para os itens de 12 a 20

Responsabilidade social

Novos valores culturais, que poderão vir a ajudar a1

reduzir o deficit e as desigualdades existentes em nosso país,

parecem estar sendo absorvidos pela população brasileira,

como o da cultura da responsabilidade social empresarial.4

Trata-se de uma maneira diferente de conduzir os negócios e

significa o estabelecimento de uma parceria empresa-

comunidade em que a empresa se torna corresponsável pelo7

desenvolvimento social da comunidade e pela preservação do

meio ambiente. As empresas estão começando a preencher

uma lacuna deixada pelo Estado, que já não consegue,10

sozinho, resolver todos os problemas sociais e ambientais que

enfrenta.

A responsabilidade social ajuda a atrair e a manter13

uma força de trabalho motivada e produtiva. Hoje, muitos

profissionais buscam fazer diferença na vida das pessoas,

além de obter sucesso na carreira. Pesquisas estão16

comprovando que, em idênticas condições de oferta de

trabalho, a maioria dos profissionais está optando por

trabalhar em uma empresa responsável. Nesse novo cenário,19

um movimento empresarial que começa a surgir é o de avaliar

as atividades de responsabilidade social que estão sendo

executadas. Dirigentes, clientes, investidores e a sociedade22

também passam a se preocupar em avaliar o grau com que a

responsabilidade social está sendo exercida pelas empresas.

E a sociedade começa a ter expectativas com relação à25

responsabilidade das empresas com as quais se relaciona.

Entre os diversos instrumentos existentes para medir o grau

de responsabilidade social de uma organização, destaca-se o28

balanço social. O balanço social é uma ferramenta de gestão

que permite demonstrar todas as ações sociais de cidadania

desenvolvidas em um determinado período, e está sendo31

utilizado por empresas, em todos os países, para avaliar o

nível da responsabilidade corporativa. Publicando o seu

balanço social, a empresa torna transparente a sua atuação e34

assume um efetivo compromisso com a ética e a

sustentabilidade social e ambiental do planeta.

A responsabilidade social agrega valor à marca,37

fortalece os vínculos comerciais e sociais da empresa, gera

valor e longevidade aos negócios, além de ser fator de

motivação para os empregados. Ao exercer a40

responsabilidade social, a empresa coloca todos os seus

produtos, serviços e recursos financeiros a serviço da

comunidade. Está ajudando a construir um mundo melhor43

para todos, e está lucrando com isso!

Elenice Roginski Santos. Responsabilidade social. In: Revista

Fae-Business, n.º 9, set./2004, p. 32-4 (com adaptações).
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A partir da leitura do texto Responsabilidade social, julgue os

itens a seguir.

12 Mantêm-se a correção gramatical e o sentido do texto ao

se substituir a expressão “poderão vir a ajudar” (R.1) por

ajudarão.

13 De acordo com as informações do texto, verifica-se que a

responsabilidade social não é apenas uma atitude de

filantropia desinteressada assumida por empresas.

14 Segundo a autora do texto, uma das atividades importantes

a serem desenvolvidas por empresas que atuam com

responsabilidade social é a publicação do chamado balanço

social, visto que este mostra quanto as empresas lucraram

com as atividades de auxílio à comunidade.

15 De acordo com o texto, a soma entre a busca por uma

carreira de sucesso e o interesse em atuar junto à comunidade

para suprir lacunas deixadas pelo Estado é uma das

características do cenário empresarial atual.

16 No segundo parágrafo, a expressão “Nesse novo cenário”

(R.19) constitui um recurso coesivo, dado que retoma as

ideias do parágrafo antecedente de forma sintética.

17 A vírgula logo após “organização” (R.28) justifica-se pelo

fato de os termos da oração não estarem na ordem direta.

18 Pelos sentidos do texto, a palavra “longevidade” (R.39)

poderia, sem prejuízo da informação original, ser substituída

por vitalidade.

19 O trecho “Ao exercer a responsabilidade social” (R.40-41)

expressa a causa do fato apresentado na oração subsequente.

20 Sem que haja alteração semântica ou incorreção gramatical,

a oração “a empresa coloca todos os seus produtos, serviços

e recursos financeiros a serviço da comunidade” (R.41-43)

pode ser substituída por: a firma disponibiliza todos

produtos, serviços e recursos financeiros à comunidades.

O dia 20 de janeiro de 2009 foi o dia O. A posse de

Barack Obama foi fato celebrado em todo o mundo. Há quase um

trator ideológico a apresentá-lo como um gestor de um novo dia

D, assemelhado simbolicamente ao ano de 1944, quando Dwight

David Eisenhower e Franklin Delano Roosevelt credenciaram-se

às páginas da história ao não terem titubeado, em dia de decisão

fundamental, apesar do frio e das névoas do Canal da Mancha.

José Flávio Sombra Saraiva. O mundo diante do dia O. In:

Correio Braziliense, 25/1/2009, p. 17 (com adaptações).

Considerando o texto acima apenas como referência inicial, julgue

os itens de 21 a 25, acerca da chegada de Barack Obama à

presidência dos Estados Unidos da América (EUA) e dos seus

impactos no mundo.

21 A chegada de Obama à presidência dos EUA significou

uma mudança radical na vida de todos os cidadãos

norte-americanos.

22 A saída de George W. Bush da presidência norte-americana

e a chegada de um afro-descendente ao posto mais

importante da política nos EUA tiveram valor simbólico

para a sociedade daquele país.

23 O fim imediato da presença norte-americana no Iraque,

com a já realizada retirada das tropas ianques desse país

do Oriente Médio, é o fato de maior impacto advindo

de Obama. 

24 Embora a situação do emprego seja satisfatória nos EUA, o

novo presidente promete um ciclo de pleno emprego no

seu país.

25 Semelhando ao dia D, a chegada de Obama ao poder fez

lembrar homens relevantes para a história dos EUA no

século XX, como Eisenhower e Roosevelt.

Com relação ao tema das artes e da literatura nacionais e suas

vinculações históricas ao contexto brasileiro, julgue os itens a

seguir.

26 A literatura no Brasil sempre ignora aspectos do

desenvolvimento social e econômico do país.

27 O modernismo arquitetônico no Brasil não obteve projeção

mundial ao ficar acanhado nos experimentos urbanos

do país.

28 A literatura brasileira e as artes em geral acompanharam

as tendências mundiais, mas criaram versões próprias

adaptadas ao seu meio.

29 A escultura barroca de Aleijadinho tem modesta relevância

para o estudo das artes sacras no país e até mesmo fora dele.

30 Carlos Drummond de Andrade deixou obra poética acessível

e de grande utilidade à formação das artes e da cultura

nacionais.

31 Primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras,

a escritora Rachel de Queiroz soube reagir à generalização

que empobrece o entendimento da cultura nordestina e à

avaliação medíocre do sertão.

A respeito dos temas de segurança interna e externa do Brasil,

bem como de aspectos relativos à defesa nacional, julgue os

próximos itens.

32 O controle dos grupos ligados ao narcotráfico e à violência

promovido nas periferias das grandes cidades é mantido

plena e satisfatoriamente pelo Estado.

33 A integridade territorial do Brasil e a garantia da soberania

nacional são obrigações do Estado nacional.

34 O Ministério da Defesa constitui parte relevante do Estado

nacional e tem igualdade jurídica aos ministérios do

Exército, da Marinha e da Aeronáutica.

35 A segurança das cidades brasileiras é responsabilidade do

poder público, mas é área de grande preocupação da

população em geral, diante dos níveis crescentes de

violência urbana no Brasil.
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Texto para os itens de 36 a 46

Proposições são frases que podem ser julgadas como

verdadeiras — V — ou falsas — F —, mas não como V e F

simultaneamente. As proposições simples são aquelas que não

contêm nenhuma outra proposição como parte delas. As

proposições compostas são construídas a partir de outras

proposições, usando-se símbolos lógicos, parênteses e colchetes

para que se evitem ambiguidades. As proposições são usualmente

simbolizadas por letras maiúsculas do alfabeto: A, B, C etc. Uma

proposição composta da forma AwB, chamada disjunção, deve ser

lida como “A ou B” e tem o valor lógico F, se A e B são F, e V,

nos demais casos. Uma proposição composta da forma AvB,

chamada conjunção, deve ser lida como “A e B” e tem valor

lógico V, se A e B são V, e F, nos demais casos. Além disso, ¬A,

que simboliza a negação da proposição A, é V, se A for F, e F, se

A for V.

A partir das informações do texto, julgue os itens a seguir.

36 A sequência de frases a seguir contém exatamente duas

proposições. 

< A sede do TRT/ES localiza-se no município de Cariacica.

< Por que existem juízes substitutos?

< Ele é um advogado talentoso.

37 A proposição “Carlos é juiz e é muito competente” tem como

negação a proposição “Carlos não é juiz nem é muito

competente”.

38 A proposição “A Constituição brasileira é moderna ou

precisa ser refeita” será V quando a proposição

“A Constituição brasileira não é moderna nem precisa ser

refeita” for F, e vice-versa.

39 Para todos os possíveis valores lógicos atribuídos às

proposições simples A e B, a proposição composta

[Av(¬B)]wB tem exatamente 3 valores lógicos V e um F.

40 Considere que uma proposição Q seja composta apenas das

proposições simples A e B e cujos valores lógicos V ocorram

somente nos casos apresentados na tabela abaixo.

A B Q

V F V

F F V

Nessa situação, uma forma simbólica correta para Q é

[Av(¬B)]w[(¬A)v(¬B)].

Considere que cada pessoa cujo nome está indicado na tabela

abaixo exerça apenas uma profissão. Se a célula que é o

cruzamento de uma linha com uma coluna apresenta o valor V,

então a pessoa correspondente àquela linha exerce a profissão

correspondente àquela coluna; se o valor for F, então a pessoa

correspondente à linha não exerce a profissão correspondente

àquela coluna. Assim, de acordo com a tabela, Júlio é

administrador, Flávio não é contador nem Mário é técnico de

informática.

nome
técnico em

informática
administrador contador

Flávio F

Júlio V

Mário F

Considerando as informações e a tabela apresentadas acima, é

correto afirmar que a proposição

41 “Flávio não é técnico em informática” é V. 

42 “Júlio não é técnico em informática e Mário é contador” é F.

43 “Mário não é contador ou Flávio é técnico em

informática” é V.

RASCUNHO
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Considere que cada uma das proposições seguintes tenha valor

lógico V.

I Tânia estava no escritório ou Jorge foi ao centro da cidade.

II Manuel declarou o imposto de renda na data correta e Carla

não pagou o condomínio.

III Jorge não foi ao centro da cidade.

A partir dessas proposições, é correto afirmar que a proposição

44 “Tânia não estava no escritório” tem, obrigatoriamente, valor

lógico V. 

45 “Carla pagou o condomínio” tem valor lógico F.

46 “Manuel declarou o imposto de renda na data correta e Jorge

foi ao centro da cidade” tem valor lógico V.

Em 2007, no estado do Espírito Santo, 313 dos 1.472

bacharéis em direito que se inscreveram no primeiro exame

do ano da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) conseguiram

aprovação.

Internet: <www.jornaldamidia.com.br> (com adaptações).

Em 2008, 39 dos 44 bacharéis provenientes da

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) que fizeram a

primeira fase do exame da OAB foram aprovados. 

Internet: <oglobo.globo.com.br> (com adaptações).

Com referência às informações contidas nos textos acima, julgue

os itens que se seguem.

47 Se um dos bacharéis em direito do estado do Espírito Santo

inscritos no primeiro exame da OAB, em 2007, fosse

escolhido aleatoriamente, a probabilidade de ele não ter sido

um dos aprovados no exame seria superior a 70% e inferior

a 80%.

48 Considerando que, na primeira fase do exame da OAB de

2008, 87,21% dos bacharéis em direito da Universidade

Federal de Pernambuco (UFPE) tenham sido aprovados, a

probabilidade de se escolher ao acaso um dos aprovados

entre os bacharéis da UFPE que fizeram esse exame será

maior que a probabilidade de se escolher ao acaso um dos

aprovados entre os bacharéis da UFES e que também fizeram

o exame da OAB.

49 Com relação à primeira fase do exame da OAB de 2008, caso

se deseje formar uma comissão composta por 6 bacharéis

provenientes da UFES, sendo 4 escolhidos entre os

aprovados e 2 entre os reprovados, haverá mais de 9 × 105

maneiras diferentes de se formar a referida comissão.

50 Se a UFES decidir distribuir dois prêmios entre seus

bacharéis em direito aprovados na primeira fase do exame da

OAB de 2008, e se os bacharéis premiados forem distintos,

haverá mais de 1.400 maneiras diferentes de serem

concedidos tais prêmios.

RASCUNHO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A respeito dos princípios fundamentais que regem a atuação da
República Federativa do Brasil, julgue os itens a seguir.

51 A República Federativa do Brasil é formada pela união
indissolúvel dos estados, dos municípios, do Distrito Federal
e dos territórios.

52 De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF), todo o
poder emana do povo, que o exerce exclusivamente por meio
de representantes eleitos diretamente.

53 Constitui princípio que rege a República Federativa do
Brasil em suas relações internacionais a concessão de asilo
político, vedada a extradição.

Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, julgue os
seguintes itens.

54 A disposição constitucional que prevê o direito dos
empregados à participação nos lucros ou resultados da
empresa constitui norma de eficácia limitada.

55 A norma constitucional que estabelece a liberdade quanto
ao exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão
constitui norma de eficácia plena.

De acordo com os direitos e garantias fundamentais, julgue os
itens que se seguem.

56 A CF assegura a todos o direito de reunião pacífica em locais
abertos ao público, desde que mediante autorização prévia
da autoridade competente e que não se frustre outra reunião
prevista para o mesmo local. 

57 A CF veda a interferência do Estado no funcionamento das
associações e cooperativas.

58 O Brasil se submeterá à jurisdição de Tribunal Penal
Internacional a cuja criação manifestar adesão.

59 Não há deportação nem expulsão de brasileiro.

No tocante à organização do Estado brasileiro, a CF

60 atribuiu à União a competência privativa para legislar sobre
consórcios e sorteios, razão pela qual é inconstitucional a
lei ou ato normativo estadual que institua loteria no âmbito
do estado.

61 considerou os cargos, empregos e funções públicas de acesso
exclusivo dos brasileiros natos e naturalizados.

62 estabeleceu a possibilidade de o presidente da República
delegar, ao advogado-geral da União, sua competência
para dispor, mediante decreto, sobre a organização e
o funcionamento da administração federal, quando isso
não implicar aumento de despesa nem criação ou
extinção de órgãos públicos.

63 conferiu ao Tribunal de Contas da União a tarefa de julgar as
contas dos administradores e demais responsáveis por
dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e
indireta da União, sem, contudo, atribuir-lhe a competência
para aplicar sanções aos responsáveis, nos casos de
ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, por ser a
referida competência exclusiva do Poder Judiciário,
observado o devido processo legal.

64 determinou que compete ao Supremo Tribunal Federal
processar e julgar originariamente o presidente da República
e os governadores dos estados e do Distrito Federal nos
crimes comuns.

65 estabeleceu que o Ministério Público é instituição
permanente, essencial à justiça, à qual compete representar
a União, judicial e extrajudicialmente.

Quanto ao poder hierárquico e ao poder disciplinar, julgue os

itens a seguir.

66 A remoção de servidor ocupante de cargo efetivo para

localidade muito distante da que originalmente ocupava, com

intuito de puni-lo, decorre do exercício do poder hierárquico.

67 A aplicação de penalidade criminal exclui a sanção

administrativa pelo mesmo fato objeto de apuração.

Julgue os seguintes itens de acordo com a Lei n.º 8.112/1990 e

suas posteriores alterações.

68 O Superior Tribunal de Justiça entende que o candidato

aprovado em concurso público dentro do limite das vagas

previstas em edital tem direito à nomeação.

69 O preenchimento dos requisitos para percepção de pensão

por morte tem como data de aferição o dia do óbito do autor

da herança.

70 As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito

podem ser compensadas a critério da chefia imediata e,

então, são consideradas como efetivo exercício.

71 O servidor reprovado no estágio probatório é demitido.

Com relação à improbidade administrativa, julgue os itens

que se seguem.

72 O indivíduo que for condenado por improbidade

administrativa à perda de direitos políticos não pode,

enquanto perdurarem os efeitos da decisão judicial, propor

ação popular.

73 Considere a seguinte situação hipotética.

José foi secretário de saúde do município Alfa e celebrou

contrato com a empresa Gama S.A., na data de 12/3/2004,

para manutenção dos equipamentos hospitalares da rede

pública de saúde de Alfa. Após investigação,

constatou-se a existência de esquema de corrupção com a

percepção de ilegais vantagens financeiras para assinatura da

avença, o que implicou seu afastamento definitivo do cargo

em 20/10/2004.

Nessa situação hipotética, a ação de improbidade estará

prescrita a partir de 19/4/2009.

74 A posse e o exercício de agente público em seu cargo ficam

condicionados à apresentação de declaração de bens e

valores que componham seu patrimônio, a fim de ser

arquivada no setor de pessoal do órgão.

Acerca de licitações públicas, julgue os próximos itens.

75 Após empate em todos os critérios definidos em

edital, uma empresa brasileira terá preferência em relação a

uma empresa suíça, na celebração de contrato administrativo

com o município de São Paulo.

76 A contratação de famoso cantor para se apresentar em praça

pública no aniversário de determinada cidade caracteriza um

dos casos de dispensa licitação.
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No que se refere ao direito do trabalho, julgue os itens seguintes.

77 As gorjetas pagas por clientes a um garçom em um

restaurante integram o seu salário para todos os efeitos

legais.

78 A condenação criminal do empregado configura justa causa

para sua dispensa, ainda que exista recurso pendente da

condenação.

79 Na despedida por justa causa, o empregado recebe

apenas as férias vencidas, se houver, e o saldo de salários.

80 Entende-se como rescisão indireta a cessação do

contrato de trabalho por iniciativa do empregado, tendo por

base alguma ação considerada justa causa praticada

pelo empregador.

81 A concessão do aviso prévio somente é cabível nos contratos

a prazo indeterminado.

82 A comunicação do aviso prévio pode ser feita verbalmente.

83 A mulher gestante adquire estabilidade a partir do momento

em que comunicar ao seu empregador o estado gravídico.

84 Considera-se menor, para os efeitos da Consolidação das

Leis do Trabalho (CLT), o trabalhador com idade entre 14

e 18 anos.

85 Havendo culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho,

o 13.º salário é devido pela metade.

86 O serviço militar obrigatório pode ser remunerado com valor

abaixo do salário mínimo.

87 O período de gozo de férias pode ser fracionado, mas o

fracionamento não pode ser inferior a 15 dias corridos.

88 Para que uma empresa possa conceder aos seus empregados

férias coletivas, deve solicitar a autorização prévia do

sindicado dos trabalhadores e da Superintendência Regional

do Trabalho.

Com relação a audiências no processo do trabalho, julgue os itens

a seguir.

89 Quando o reclamante não comparece à audiência una, o

arquivamento do processo pode ser determinado pelo juízo.

90 Caso não seja bem-sucedida a proposta conciliatória, a

audiência destinada à tentativa de conciliação e entrega da

defesa deve ocorrer no prazo mínimo de 10 dias após o

recebimento da contrafé pelo reclamado.

91 Após as razões finais, no procedimento ordinário, deve ser

procedida a segunda proposta de conciliação.

A respeito da organização e da competência da justiça do

trabalho, julgue os itens seguintes.

92 A justiça do trabalho tem competência para processar e

julgar as ações acerca de representação sindical, entre

sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos

e empregadores.

93 A incompetência em razão da matéria é de natureza absoluta

e, em assim sendo, deve ser declarada de ofício pelo juiz,

independentemente de provocação das partes do processo.

94 Um quinto dos lugares no Tribunal Superior do Trabalho e

nos tribunais regionais do trabalho será composto de

membros do Ministério Público com mais de cinco anos de

carreira e de advogados, também com mais de cinco anos de

carreira, indicados em lista tríplice pelos órgãos de

representação das respectivas classes.

Julgue os itens que se seguem, relativos aos serviços

auxiliares da justiça do trabalho.

95 No caso de avaliação, o oficial de justiça avaliador tem, para

cumprimento do ato, o prazo de cinco dias. Concluída a

avaliação no aludido prazo, contados da data da nomeação

do avaliador, deve seguir-se a arrematação, que é anunciada

por edital afixado na sede do juízo ou tribunal e publicado

no jornal local, se houver, com a antecedência de vinte dias.

96 Os distribuidores são designados pelo titular da vara do

trabalho.

97 Os serventuários que, sem motivo justificado, não realizarem

os atos dentro dos prazos fixados serão descontados em seus

vencimentos, em tantos dias quantos os do excesso.

Quanto ao processo judiciário do trabalho, julgue os itens

subsequentes.

98 A fim de evitar o enriquecimento indevido da parte autora,

a compensação ou a retenção pode ser arguida desde que não

tenha sido proferida sentença monocrática.

99 Nos dissídios individuais ou coletivos submetidos à

apreciação da justiça do trabalho, são, na medida do

possível, formuladas pelo juízo propostas de conciliação.

100 Inexistindo acordo, o juízo conciliatório converte-se

obrigatoriamente em arbitral e profere decisão na forma

prescrita no título Do Processo Judiciário do Trabalho,

da CLT.

A respeito da vigência e aplicação das normas jurídicas, julgue

os itens a seguir.

101 Com a publicação, ocorre a executoriedade da lei.

102 Caso o juiz não encontre nenhuma norma aplicável a

determinado caso concreto, deverá proceder à integração

normativa.
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O negócio concluído pelo representante em conflito de interesses

com o representado é anulável, se tal fato era ou devia ser do

conhecimento de quem com aquele tratou. No entanto, a lei

estabelece o prazo de 180 dias a contar da conclusão do negócio

ou da cessação da incapacidade, para pleitear-se a anulação.

Acerca desse assunto, julgue o item abaixo.

103 O prazo referido é um prazo decadencial, cujo objeto são os

direitos potestativos.

Com relação à disciplina do domicílio, julgue o item abaixo.

104 No Brasil, não se admite a pluralidade de domicílios.

Julgue os itens que se seguem, acerca da personalidade e da

capacidade.

105 A capacidade é a medida da personalidade, sendo que para

uns a capacidade é plena e para outros, limitada.

106 Considere a seguinte situação hipotética.

Carla está no sétimo mês de gestação e, tendo conhecimento

de que o bebê será do sexo feminino, escolheu o nome de

Isadora para a criança.

Nessa situação, Isadora é dotada de personalidade, podendo

receber em doação um imóvel.

107 As pessoas jurídicas têm personalidade distinta da dos seus

membros. No entanto, em caso de abuso da personalidade

jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela

confusão patrimonial, pode o juiz extinguir a pessoa jurídica

e atingir o patrimônio dos sócios.

Quanto à nulidade e à anulabilidade dos atos jurídicos, julgue os

seguintes itens.

108 A nulidade absoluta, embora envolva evidente interesse

social, somente será decretada pelo juiz, de ofício, para

favorecer pessoa absolutamente incapaz.

109 A simulação, considerada pela doutrina um vício social, é

causa de nulidade do negócio jurídico; no entanto, é possível

que subsista o negócio que se dissimulou.

110 Poderá haver anulação do negócio jurídico se o devedor

insolvente doar imóvel do seu patrimônio a um irmão seu.

Luzia ajuizou ação em face de Pedro, requerendo que o

juiz fixasse pensão alimentícia para o filho dos dois, hoje com

cinco anos de idade. Regularmente citado, Pedro apresentou

contestação.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item subsequente.

111 O juiz deverá extinguir o processo sem resolução de mérito

por ausência de uma das condições da ação.

A respeito dos atos processuais, julgue os itens que se seguem.

112 Caso o escrivão receba a petição inicial de uma ação de

indenização por perdas e danos, a primeira providência que

ele deverá adotar é entregar a petição ao juiz para

despachá-la.

113 Ao contrário do que ocorre com os prazos

estabelecidos pelo juiz, o prazo estabelecido pela lei é

contínuo e não se interrompe nos feriados.

114 Em que pese a citação válida ser essencial para o

desenvolvimento regular do processo, é possível que seja

suprida a sua falta ou nulidade. 

Célia ajuizou contra Ronaldo ação de separação judicial

com pedido de alimentos. No curso do processo, a autora passou

a residir em outra cidade, por necessidade da empresa na qual

trabalha.

Com base nessa situação hipotética, julgue o próximo item.

115 Considerando tratar-se de competência relativa, desde que

haja concordância do réu, será possível Célia ter deferido o

pedido de deslocamento do processo para a localidade onde

atualmente reside.

Paulo teve seu carro abalroado pelo veículo conduzido

por Eduardo. Como não logrou êxito em ver seu prejuízo

ressarcido por Eduardo, Paulo ajuizou ação de indenização.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

116 A ausência de indicação do rol de testemunhas na petição

inicial implicará preclusão, de forma que não será possível

a sua juntada posterior.

117 Deferida a petição inicial, Eduardo será citado para oferecer

contestação.

A respeito da disciplina do litisconsórcio, julgue o item seguinte.

118 No litisconsórcio unitário, existem atos que, praticados por

apenas um dos litisconsortes, aproveitarão a todos.

Diogo ajuizou ação contra Teresa, requerendo a sua

condenação ao pagamento de R$ 30 mil a título de danos morais

e R$ 20 mil a título de danos materiais, em razão de prejuízos

sofridos em decorrência de acidente de carro provocado pela ré.

Diogo juntou à inicial documentos comprobatórios dos danos

sofridos e requereu prova testemunhal e o depoimento pessoal de

Teresa. Devidamente citada, a ré contestou e foi marcada

audiência preliminar, na qual não houve acordo entre as partes.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.

119 Marcada audiência de instrução e julgamento e dada a

natureza do litígio, o juiz poderá determinar o

comparecimento de Diogo e Teresa ao início da audiência

para tentar conciliar as partes, ainda que não tenha obtido

acordo na audiência preliminar.

120 A audiência de instrução e julgamento poderá ser adiada se

Diogo e Teresa assim convencionarem.
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