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2.
PORTUGUÊS
Atenção: As questões de números 1 a 8 baseiam-se no texto
apresentado abaixo.

A frase que sintetiza corretamente o assunto principal do
texto é:
(A)

Mercado externo de álcool combustível é líder nas
vendas do produto.

(B)

Aumento da população brasileira garante consumo
do açúcar produzido no país.

(C)

Mercado interno de produção de álcool é insuficiente
para abastecer carros novos.

(D)

Novas unidades produtoras de açúcar e de álcool já
entraram em operação de emergência.

A safra atual de cana está prevista em 414 milhões de
toneladas e, para 2010/2011, há previsão de chegar a 560 milhões. O grande crescimento do setor sucroalcooleiro no Brasil
se dará, inicialmente, por causa do mercado interno. Os carros
bicombustíveis ou flex − que podem rodar tanto com gasolina
quanto com álcool − serão os principais responsáveis pela

(E)) Maior produção de carros bicombustíveis propicia
aumento na produção de álcool.

necessidade de expansão dos canaviais, pelo menos nos
próximos cinco anos.
Quanto ao mercado externo de álcool combustível, um
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_________________________________________________________

dos diretores do setor destaca que a curto prazo não há

3.

A justificativa apontada no texto para a ampliação de
investimentos no setor refere-se

expectativa muito grande, embora se fale muito do potencial do

(A)

Brasil. As expectativas são conservadoras, porque o mercado
externo é ainda muito incerto. “Nenhum país muda sua matriz

à certeza de aumento do consumo no mercado
externo.

(B)) às perspectivas otimistas quanto à expansão do
consumo interno.

energética dependendo apenas de um fornecedor, no caso, o
Brasil”, diz. Para que isso aconteça, é necessário que outros
países entrem forte na produção canavieira e na produção de

(C)

aos aumentos previstos nas futuras safras de canade-açúcar.

(D)

ao baixo consumo de açúcar, a ser ampliado por
demanda externa.

(E)

às necessárias mudanças na matriz energética
brasileira.

álcool.
Quanto ao açúcar, calcula-se um crescimento na demanda interna de 2% ao ano, historicamente vinculado ao
aumento da população, e de 3% no mercado externo, em
países para os quais o Brasil já exporta. De qualquer maneira,

_________________________________________________________

ancorado por projeções otimistas, principalmente em relação ao
mercado interno, o setor vem investindo pesado na instalação

4.

É correto afirmar que se encontra no texto uma relação de
proporcionalidade entre

de novas unidades produtoras, no oeste paulista e nos cerrados
(A)) aumento da população e crescimento da demanda
interna de açúcar.

mineiro, goiano e sul-matogrossense. Há 90 usinas em
processo de montagem ou que deverão ser montadas nos
próximos anos e que vão se juntar às 330 usinas já em

(B)

safra atual de cana e as previsões de safras para
2010.

(C)

número de usinas em funcionamento e as que se
encontram em montagem.

(D)

região de cultivo tradicional de cana e ampliação do
cultivo em outros Estados.

(E)

expansão de mercado de carros bicombustíveis e
previsão de aumento no mercado externo.

operação no País. Até 2010 deverão estar todas funcionando.
(Adaptado de Novo Mapa do Brasil. O Estado de S.Paulo, H26,
19 de março de 2006)

1.

De acordo com o texto,
(A)

(B)

o mercado interno de consumo de álcool encontrase atualmente em crise, devido ao aumento na
produção e na exportação de carros bicombustíveis.
as exportações brasileiras de álcool combustível superam, no momento, a capacidade de produção das
usinas, com conseqüente desabastecimento do setor.

(C)) o Brasil poderá tornar-se um grande exportador de
álcool combustível se outros países se voltarem para
a produção de veículos movidos por esse tipo de
energia.
(D)

a demanda maior de açúcar para o mercado exportador supera a de álcool combustível, exigindo a
instalação de novas usinas, para o necessário
aumento da produção.

_________________________________________________________

5.

− que podem rodar tanto com gasolina quanto com álo
cool − (1 parágrafo)
Os travessões isolam
(A)

opinião pessoal contrária à afirmativa anterior.

(B)

repetição da mesma idéia, com intenção de reforçar
a exposição de fatos.

(C)

ressalva necessária à clareza do desenvolvimento
das várias idéias do parágrafo.

(D)) comentário explicativo acrescentado ao parágrafo.
(E)

2

a indústria automobilística brasileira tem atualmente
sua expansão limitada, porque a produção de álcool
combustível também se encontra paralisada no país.

(E)

esclarecimento importante para evitar incoerência na
frase.
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6.

o

Nenhum país muda sua matriz energética... (2 parágrafo)

Atenção:

O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o
do grifado acima está na frase:

As questões de números 9 a 14 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

Permitir às empresas que utilizem, em projetos artísticos,
(A)

A safra atual de cana está prevista em 414 milhões
de toneladas...

parte do dinheiro que gastariam com tributos. É esse o espírito

(B)) ... que a curto prazo não há expectativa muito grande...

das leis de incentivo, sejam elas municipais, estaduais ou

(C)

As expectativas são conservadoras...

federais. A proposta é simples: como no orçamento da maioria

(D)

Para que isso aconteça...

dos governos os recursos destinados à cultura são geralmente

(E)

... que outros países entrem forte na produção
canavieira e na produção de álcool.

escassos, os artistas e produtores, em vez de recorrer ao

_________________________________________________________

Estado, procuram patrocínio da iniciativa privada, com o

7.

atraente argumento de que, sem desembolsar nenhum centavo,

A concordância está correta na seguinte frase:
(A)

(B)

Novas usinas de produção de álcool deve passar a
funcionar dentro de cinco anos, possibilitando lucros
que deve beneficiar o setor.
Deveria entrar em funcionamento noventa novas usinas de produção de álcool, número que se somarão
às unidades já existentes no País.

(C)) Espera-se aumento considerável na fabricação de
carros que utilizam o álcool como combustível, com
estimativas otimistas para o setor.
(D)

(E)

Investimentos no setor alcooleiro tem sido feito para
que se amplie as exportações à medida que a
tecnologia brasileira desperte interesse mundial.
A preferência na compra de carros bicombustíveis
propiciariam aumento no consumo de álcool, e
também no volume de exportações do produto.

_________________________________________________________

8.

São muito boas as perspectivas para o agronegócio brasileiro.
O País tem grande estoque de terras apropriadas para a
agricultura.
Há expressivo aumento da demanda mundial por produtos
agrícolas.
As frases acima organizam-se em um único período com
clareza, lógica e correção em:
(A)) Tendo em vista o expressivo aumento da demanda
mundial por produtos agrícolas e o grande estoque de
terras apropriadas para a agricultura no País, são muito boas as perspectivas para o agronegócio brasileiro.
(B)

É muito bom ter as perspectivas para o agronegócio
brasileiro, conquanto há expressivo aumento na
demanda mundial de produtos agrícolas, visto que o
País tem grande estoque de terras apropriadas para
a agricultura.

(C)

O País tem grande estoque de terras apropriadas para
a agricultura, com o expressivo aumento da demanda
mundial por produtos agrícolas, porisso é muito bom
pelas perspectivas para o agronegócio brasileiro.

(D)

Há expressivo aumento da demanda mundial por
produtos agrícolas, entretanto o País, com grande
estoque de terras apropriadas para a agricultura,
que têm tido muito boas perspectivas para o agronegócio brasileiro.

(E)

O agronegócio brasileiro, com suas boas perspectivas no País de grande estoque de terras apropriadas para a agricultura, são sem dúvida um
expressivo aumento que a demanda mundial faz dos
produtos agrícolas.
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além do que gastaria em impostos, o empresário poderá
vincular sua marca àquele livro, show, produção de artesanato
ou outra ação desse tipo.
A Lei Rouanet é o principal instrumento de captação de
recursos para iniciativas culturais no Brasil. Por meio dela, as
empresas podem investir em produções até 4% do imposto de
renda devido e deduzir o valor na hora de pagar ao Fisco. A
verba investida só não é abatida integralmente em investimentos em filmes de ficção − que já têm uma lei específica − e
em projetos de música popular, cuja dedução é de 30% do valor
aplicado. Pessoas físicas também podem patrocinar iniciativas
culturais, com um desconto de, no máximo, 6% do imposto de
renda.
Há, ainda, as leis de incentivo à cultura estaduais, que
oferecem geralmente abatimentos no Imposto sobre Comércio
de Mercadorias e Serviços (ICMS), e municipais, que isentam
os investimentos do pagamento do Imposto sobre Serviços (ISS)
ou do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
(IPTU).
(Adaptado de Alan Infante, Vida Bosch, out/nov/dez 2005, p. 43)

9.

De acordo com o texto, é correto afirmar que
(A)

filmes de ficção e projetos de música popular são
atividades que se desenvolvem de forma independente, sem patrocínio oficial.

(B)

leis de incentivo à cultura beneficiam pessoas jurídicas, com abatimentos em impostos devidos, mas
deixam de lado pessoas físicas.

(C)

a participação da iniciativa privada em projetos
culturais limita-se, no Brasil, a financiar, principalmente, atividades que envolvem a música popular.

(D)

novas propostas de orçamento, em qualquer das
esferas de governo, deverão incluir recursos destinados a incentivar atividades culturais.

(E)) os descontos em impostos devidos, previstos nas
leis de incentivo a projetos culturais, variam de
acordo com a esfera oficial de onde aqueles se
originam.
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10.

... como no orçamento da maioria dos governos os
recursos destinados à cultura são geralmente escassos...

13.

31/05/06 - 09:38

O termo grifado está substituído por um pronome equivalente, de modo INCORRETO, no segmento:

o

(1 parágrafo)

(A)

que utilizem parte do dinheiro = que a utilizem.

(B)

sem desembolsar nenhum centavo = sem desembolsá-lo.

(C)

que oferecem geralmente abatimentos = que os oferecem.

(D)

também podem patrocinar iniciativas culturais = podem patrociná-las.

A frase acima introduz, no contexto, a noção de
(A)

conseqüência.

(B)

finalidade.

(C)

restrição.

(D)) causa.
(E)

(E)) o empresário poderá vincular sua marca = poderá

condição.

_________________________________________________________
vincular-lhe.
_________________________________________________________

11.

O texto permite afirmar que o argumento é atraente porque

14.

Pessoas físicas também podem patrocinar iniciativas
o
culturais. (2 parágrafo)

I. destinar recursos a atividades culturais possibilita
Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma
verbal passa a ser:

maiores lucros às empresas, visto que elas são
desobrigadas do pagamento de tributos aos órgãos
oficiais;

(A)

pode ser patrocinado.

II. há igualdade de tratamento entre pessoas jurídicas
e pessoas físicas na redução dos valores que
devem ser pagos em impostos, nos vários âmbitos
de governo;

(B)) podem ser patrocinadas.
(C)

pode ter sido patrocinado.

(D)

têm o poder de patrocinar.

(E)

estarão podendo patrocinar.

III. associa o nome da empresa patrocinadora a eventos
que despertam o interesse de um público maior, ou
mesmo a situações voltadas para o âmbito social.

Está correto APENAS o que se afirma em:
(A)

I.

(B)

II.

_________________________________________________________

(C)) III.
(D)

I e II.

(E)

II e III.

_________________________________________________________

12.

... além do que gastaria em impostos, o empresário
o
poderá vincular sua marca... (1 parágrafo)
O emprego das formas verbais grifadas acima indica,
respectivamente,
(A)) hipótese futura e um fato real.
(B)
(C)
(D)
(E)

4

15.

Considere o final de um pedido endereçado a um industrial, em que um Diretor Cultural busca patrocínio para
suas atividades.

Dirijo-me a ...... para solicitar ...... atenção a nosso
pedido, tornando possível a montagem de tão importante
peça que, sem dúvida, atrairá grande público.
Atenciosamente,
Diretor do Grupo de Teatro Raios e Trovões

A ......
Senhor Peri dos Montes Verdes
Diretor-Presidente da Artefatos Quaisquer
Nesta Cidade

As lacunas estão corretamente preenchidas, respectivamente, por
(A)

V.Exa.

- vossa - V.Exa.

(B)

Sua Exa. - vossa - Sua Exa.

(C)

Sua Sa. - vossa - V.Sa.

condição incerta e ação habitual.
fato dado como certo e repetição de ação futura.
ação repetida no presente e desejo a ser concretizado.
certeza na concretização de um fato e possibilidade
futura.

(D)) V.Sa.

- sua

- Sua Sa.

(E)

- sua

- V.Sa.

V.Sa.

TRT20R-D04
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Atenção:

As questões de números 16 a 20 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

17.

A forma verbal que pode ser empregada também no
plural, permanecendo a frase correta, está grifada em:
(A)

A maior parte desse contingente é de imigrantes...

(B)

É formado por cidadãos do mundo próspero...

(C)

... a cada ano aumenta o número de franceses...

(D)

... à que saía do país no fim do século XIX...

Em todo o mundo, há 175 milhões de pessoas vivendo e
trabalhando fora do país em que nasceram. A maior parte desse
contingente é de imigrantes de países pobres em busca de
melhores empregos no Primeiro Mundo. Outro êxodo, mais
discreto mas igualmente intenso, percorre um caminho dife(E)) Um dos tipos que caracteriza os novos migrantes...

rente. É formado por cidadãos do mundo próspero que vão viver

_________________________________________________________

em outros países. Emprego e qualidade de vida estão no topo
dessa migração.

18.

Uma semelhança entre os dois fluxos é a de que ambos
se dirigem sobretudo aos países ricos. O número de ameri-

Considere as formas verbais que aparecem no texto saem
e saía. A mesma relação existente entre ambas, quanto à
flexão, está no par
(A)

vão

e

foi.

(B)) estão

e

estava.

(C)

fogem

e

fugiu.

(D)

dirigem

e

dirigira.

(E)

trabalham

e

trabalharia.

canos que vivem fora dos Estados Unidos cresceu; a cada ano
aumenta o número de franceses que moram no exterior; Inglaterra e Alemanha, que nas últimas décadas foram inundadas
por levas de imigrantes, bateram recentemente o recorde histórico em emigração. Desde a II Guerra não se viam tantos
alemães de mudança para o exterior. No ano passado, a

_________________________________________________________

quantidade foi equivalente à que saía do país no fim do século

XIX − época das grandes migrações, quando 44 milhões de

19.

pessoas fugiram da pobreza na Europa, em busca de opor-

Sempre há profissionais dispostos ...... trabalhar em
lugares distantes, especialmente em atividades ligadas
...... áreas de ciência e tecnologia, se ...... essas atividades
estiver associada a qualidade de vida.

tunidades no Novo Mundo.
As
lacunas
estão
respectivamente, por

Um dos tipos que caracteriza os novos migrantes, que

corretamente

preenchidas,

saem de países ricos, é o de profissionais que encontram no
exterior oportunidade de investir na carreira, se possível
conciliando trabalho com qualidade de vida. A globalização da
economia é o principal catalisador dessa tendência.
(Adaptado de José Eduardo Barella, Veja, 14 de setembro de
2005, p. 100)

16.

De acordo com o texto,

(A)

a

- as

- à

(B)

à

- às

- à

(C)

à

- às

- a

(D)) a

- às

- a

(E)

- as

- a

a

_________________________________________________________

(A)) permanecem ainda hoje movimentos migratórios de
número expressivo, envolvendo profissionais qualificados que se deslocam entre países ricos, devido à
globalização da economia.
(B)

(C)

o chamado Novo Mundo continua atraindo profissionais formados em países mais ricos, por oferecer
melhores condições de vida e de salários do que as
encontradas na Europa.
a possibilidade de enriquecimento caracterizou o
movimento migratório em fins do século XIX, e a
migração que ocorre atualmente se faz pelos
mesmos motivos.

(D)

as grandes dificuldades da vida na Europa justificam
os altos índices de migração de profissionais altamente capacitados, mesmo para países mais pobres, em busca de bons empregos.

(E)

a globalização da economia possibilitou aos países
mais pobres a oferta de melhores empregos, contrariamente ao que ocorre em países mais ricos, permitindo aos trabalhadores maior mobilidade geográfica.

TRT20R-D04

20.

Há palavras escritas do modo INCORRETO na frase:
(A)

Gozar a vida com qualidade é objetivo de muitos
profissionais que não hesitam em deixar seu país de
origem, para trabalhar no exterior.

(B)

Países emergentes têm apresentado desenvolvimento consistente em produção científica, indicador
seguro dos benefícios trazidos pela globalização.

(C)) Produção científica está deixando de ser previlégio
dos países mais ricos, pois dados rescentes apontam salto qualitativo em ciência e tecnologia na Ásia.
(D)

Observa-se um aspecto reverso em relação ao
fenômeno de migração: profissionais altamente habilitados e capazes emigram do primeiro mundo,
atualmente.

(E)

A capacidade de um país de produzir sua própria
tecnologia torna-se excelente instrumento de percepção da solidez de seu desenvolvimento.
5
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24.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21.

No que tange às penalidades disciplinares, considere:

I. Configura abandono de cargo punível com suspensão, a ausência intencional do servidor ao serviço
por mais de 30 dias consecutivos.

o

Nos termos do disposto na Lei n 8.112/90, a reversão
(A)

31/05/06 - 09:38

constitui forma de provimento derivado que culmina
com o retorno à atividade do servidor posto em disponibilidade.

II. Ao servidor que faltar ao serviço, sem causa justifi-

(B)) é o retorno à atividade do servidor aposentado por
invalidez, quando, por junta médica oficial, forem
declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.

III. Quanto às infrações puníveis com destituição de

(C)

cada, por 60 dias, intercaladamente, durante o período de 12 meses, será aplicada a pena de demissão.
cargo em comissão, a ação disciplinar prescreverá
em até 10 anos.

IV. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade
do inativo que houver praticado, na atividade, falta
punível com a demissão.

é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício,
no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança
de sede.

(D)

resulta da investidura do servidor estável em cargo
de atribuições e responsabilidades compatíveis com
a limitação que tenha sofrido em sua capacidade
física.

(E)

constitui ato administrativo discricionário pelo qual o
agente exonerado reingressa no serviço público.

Está correto APENAS o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E))

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

_________________________________________________________

25.

Em matéria de espécies de atos administrativos considere:

_________________________________________________________

22.

I. Atos administrativos ordinatórios internos contendo

o

Tendo em vista a Lei n 8.112/90, e em relação às férias
dos servidores públicos civis da União, é INCORRETO
afirmar que
(A)

determinações e instruções que a Corregedoria ou
tribunais expedem para regularização e uniformização dos serviços, especialmente os de Justiça, com
o objetivo de evitar erros e omissões na observância da lei.

para o primeiro período aquisitivo de férias serão
exigidos 12 meses de exercício.

(B)

as férias, dentre outras hipóteses, poderão ser
interrompidas por motivo de calamidade pública ou
comoção interna.

(C)

é permitido o parcelamento das férias em até três
etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e
no interesse da administração pública.

II. Atos administrativos normativos expedidos pelas
altas autoridades do Executivo (mas não pelo Chefe
do Executivo) ou pelos presidentes dos tribunais,
órgãos legislativos e colegiados administrativos, para
disciplinar matéria de sua competência específica.
Esses atos administrativos dizem respeito, técnica e
respectivamente,
(A)
(B)
(C))
(D)
(E)

(D)) o servidor terá direito a 30 dias de férias, que podem
ser cumuladas por até 3 períodos, no caso de necessidade do serviço.

às circulares e às deliberações.
às ordens de serviço e aos regimentos.
aos provimentos e às resoluções.
às portarias e aos regulamentos.
às resoluções e às instruções normativas.

_________________________________________________________

(E)

é vedado levar à conta de férias qualquer falta ao
serviço.

_________________________________________________________

23.

26.

Em relação aos atributos do ato administrativo considere:

I. Uma das conseqüências da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da
prova de invalidade do ato administrativo para
quem a invoca.

O servidor que NÃO entrar em exercício dentro do prazo
legal de
(A)) 15 dias, contados da data da posse, será exonerado
do cargo.
(B)

(C)

30 dias, contados do ato de provimento, será afastado provisoriamente do cargo.

II. A eficácia do ato administrativo é a disponibilidade
do ato para produzir imediatamente seus efeitos
finais, ao passo que a exeqüibilidade do ato administrativo é, tão somente, aptidão para atuar.

III. O atributo da imperatividade do ato administrativo,
como sendo aquele que impõe a coercibilidade para
seu cumprimento ou execução, não está presente
em todos os atos, a exemplo dos atos enunciativos.

60 dias, contados da publicação do ato de provimento, poderá ser posto em disponibilidade.

Está correto APENAS o que se afirma em:
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(D)

15 dias, contados da data da nomeação, poderá ser
afastado do cargo.

(E)

30 dias, contados da data da posse, será posto em
disponibilidade.

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

I.
I e II.
I e III.
II e III.
III.
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27.

Os brasileiros naturalizados na forma da lei, podem exercer, dentre outros, os cargos de

31.

Considere as assertivas abaixo.

I. O alistamento e o voto são obrigatórios para os
(A)) Governador de Estado e Ministro da Justiça.
(B)

maiores de 16 anos e facultativos para os analfabetos e maiores de 65 anos.

Ministro do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça.

II. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em

(C)

Oficial das Forças Armadas e da Carreira Diplomática.

vigor, três meses após a sua publicação, não se
aplicando à eleição que ocorra até seis meses da
data de sua vigência.

(D)

Presidente da Câmara dos Deputados e de Senador.

III. São inelegíveis, no território de jurisdição do titular,

(E)

Vice-Presidente da República e Presidente do Senado Federal.

o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins,
até o terceiro grau, salvo por adoção, do Presidente
da República ou de Governador do Distrito Federal.

_________________________________________________________

28.

IV. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a

Dentre outros direitos sociais, NÃO é assegurado aos
trabalhadores domésticos
(A)

Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da
diplomação, instruída a ação com provas de abuso
do poder econômico, corrupção ou fraude.

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo
menos, um terço a mais do que o salário normal.

(B)

a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em
convenção ou acordo coletivo.

(C)

o repouso semanal remunerado, preferencialmente
aos domingos.

V. Dentre outras, é condição de elegibilidade para os
cargos de Vice-governador e Deputado Federal, a
idade mínima de 30 e 21 anos, respectivamente.
Está correto APENAS o que se afirma em:
(A)

I e II.

(D)) o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.

(B)

I, III e V.

(E)

(C)

I e IV.

(D)

II, IV e V.

a licença-paternidade, nos termos fixados em lei.

_________________________________________________________

29.

Em relação aos Direitos Individuais e Coletivos é correto
afirmar que
(A)

é plena a liberdade de associação, inclusive a de
caráter paramilitar.

(E)) IV e V.
_________________________________________________________

(B)) ninguém poderá ser compelido a associar-se ou
permanecer associado.
(C)

as associações só poderão ser compulsoriamente
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por
decisão administrativa da autoridade competente.

(D)

somente poderão ser criadas associações e cooperativas, mediante autorização da autoridade competente, permitida a interferência estatal em seu funcionamento.

(E)

as entidades associativas, quando expressamente
autorizadas pela autoridade estatal competente,
poderão representar seus filiados administrativamente, vedada a representação judicial.

_________________________________________________________

30.

Compete privativamente a União legislar, dentre outras
hipóteses, sobre direito

32.

Nos termos da Constituição Federal, o Tribunal Superior
do Trabalho compor-se-á de
(A)

vinte e um Ministros, escolhidos dentre brasileiros
com mais de trinta e cinco e menos de sessenta
anos, nomeados pelo Presidente do Senado Federal
após aprovação pela maioria simples do Congresso
Nacional.

(B)

vinte e cinco Ministros, escolhidos dentre brasileiros
com mais de trinta e menos de sessenta e cinco
anos, nomeados pelo Presidente do Congresso
Nacional, após aprovação pela maioria absoluta da
Câmara dos Deputados.

(C)) vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros
com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e
cinco anos, nomeados pelo Presidente da República
após aprovação pela maioria absoluta do Senado
Federal.
(D)

dezenove Ministros, escolhidos dentre brasileiros
com mais de trinta e menos de sessenta e cinco
anos, nomeados pelo Presidente da Câmara dos
Deputados após aprovação pela maioria simples dos
seus membros.

(E)

dezessete Ministros, escolhidos dentre brasileiros
com mais de trinta e cinco e menos de sessenta
anos, nomeados pelo Presidente do Senado Federal
após aprovação pela maioria absoluta dos seus
membros.

(A)) comercial.
(B)

tributário.

(C)

financeiro.

(D)

econômico.

(E)

urbanístico.

TRT20R-D04
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33.

Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de
ausência se alguém desaparecer
(A)

(B)

38.

31/05/06 - 09:38

Considere as assertivas a respeito da responsabilidade
civil:

I. O empregador é responsável pela reparação civil

em campanha, após ter sido feito prisioneiro e não
for libertado no prazo de 5 anos, ainda que a guerra
não tenha terminado.

por atos praticados por seus empregados no exercício do trabalho que lhes competir, ainda que não
haja culpa de sua parte.

de seu domicílio e não for encontrado no prazo de
10 anos.

II. A responsabilidade civil é independente da criminal,

em campanha e não for encontrado na constância
da guerra.

podendo, por isso, questionar-se sobre a existência
do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

(D)) de seu domicílio, quando estava em perigo de vida e
for extremamente provável a sua morte.

III. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano

(C)

(E)

por este causado, se não provar culpa da vítima ou
força maior.

de seu domicílio e não for encontrado no prazo de
20 anos.

Está correto APENAS o que se afirma em:

_________________________________________________________

34.

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

A personalidade civil da pessoa começa
(A)

com a concepção.

(B)) com o nascimento com vida.
(C)

aos 16 anos de idade.

(D)

aos 18 anos de idade.

(E)

aos 21 anos de idade.

_________________________________________________________

39.

_________________________________________________________

35.

As autarquias e as organizações religiosas são, respectivamente, pessoas jurídicas de direito

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força
de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso
de horas em um dia for compensado pela correspondente
diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no
período máximo de

(A)

público interno e de direito público externo.

(B)

público externo e de direito público interno.

(C)

privado e de direito público interno.

(A)) um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho
previstas, nem seja ultrapassado o Iimite máximo de
dez horas diárias.

(D)

privado e de direito público externo.

(B)

dois anos, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o Iimite máximo
de doze horas diárias.

Tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o
militar, o marítimo e o preso. O domicílio do

(C)

seis meses, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o Iimite máximo de nove horas diárias.

(A)

marítimo é o local em que o navio estiver ancorado.

(D)

(B)

militar da aeronáutica é o local onde a aeronave
estiver matriculada.

um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho
previstas, nem seja ultrapassado o Iimite máximo de
doze horas diárias.

(E)

dois anos, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o Iimite máximo
de dez horas diárias.

(E)) público interno e de direito privado.
_________________________________________________________

36.

(C)) incapaz é o de seu representante ou assistente.
(D)

(E)

servidor público é o local em que tiver fixado residência com ânimo definitivo.

_________________________________________________________

preso é o local em que residia antes de ser detido.

_________________________________________________________

37.

40.

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, em
relação às férias é correto afirmar que
(A)

as ausências motivadas por acidente do trabalho,
em regra, são descontáveis do período aquisitivo de
férias.

(B)

o período das férias não será computado, para todos
os efeitos, como tempo de serviço.

(C)

A respeito da prescrição é correto afirmar:
(A)

A prescrição iniciada contra uma pessoa cessa com
sua morte e não continua a correr contra o seu
sucessor.

(B)

A interrupção da prescrição ocorrerá tantas vezes
quantas forem as causas interruptivas incidentais.

o empregado que tiver 4 faltas injustificadas durante
o período aquisitivo terá direito de gozar 24 dias
corridos de férias.

(C)

Os prazos prescricionais podem ser alterados por
acordo das partes.

(D)) o adicional noturno será computado no salário que
servirá de base ao cálculo da remuneração das
férias.

(D)) A interrupção da prescrição produzida contra o
devedor principal prejudica o fiador.
(E)
8

I e II.
I e III.
II.
II e III.
III.

A prescrição ocorrerá em 20 anos quando a lei não
lhe haja fixado prazo menor.

(E)

aos menores de 18 anos e aos maiores de 50 anos
de idade, as férias poderão ser concedidas em 2 períodos, um dos quais não poderá ser inferior a 10
dias corridos.
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41.

João falsificou documentos para obtenção de horas extras
não prestadas. Neste caso, João praticou
(A)
(B))
(C)
(D)
(E)

45.

incontinência de conduta.
ato de improbidade.
ato de indisciplina.
ato de insubordinação.
ato de desídia.

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, a
falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao
empregado o direito
(A)

aos salários correspondentes ao prazo do aviso,
garantida, somente em algumas hipóteses, a integração desse período no seu tempo de serviço.

(B)

ao recebimento de uma multa no valor de 50% sobre
o valor do último salário recebido, garantida sempre
a integração desse período no seu tempo de serviço.

(C)

ao recebimento de uma multa no valor de 50% sobre
o valor do último salário recebido, garantida, somente em algumas hipóteses, a integração desse
período no seu tempo de serviço.

_________________________________________________________

42.

Considere as seguintes assertivas a respeito do salário
mínimo:

I. Salário mínimo é a contraprestação mínima devida
e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, exceto ao trabalhador rural, sem distinção
de sexo, por dia normal de serviço.

(D)) aos salários correspondentes ao prazo do aviso,
garantida sempre a integração desse período no seu
tempo de serviço.

II. Quando o empregador fornecer, in natura, uma ou

(E)

mais das parcelas do salário mínimo, o salário mínimo pago em dinheiro não será inferior a 40% do
salário mínimo fixado para a região.

III. Quando o salário mínimo mensal do empregado à

_________________________________________________________

comissão for integrado por parte fixa e parte variável, ser-lhe-á sempre garantido o salário mínimo,
vedado qualquer desconto em mês subseqüente a
título de compensação.

46.

I e II.
I e III.
II.
II e III.
III.

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, a
hora do trabalho noturno será computada como de
(A)
(B)
(C))
(D)
(E)

(C)

inclusão do dia do começo e exclusão do dia do
vencimento, sendo que são contínuos e irreleváveis.

(D)

inclusão do dia do começo e exclusão do dia do vencimento, sendo que não são contínuos e são irreleváveis.

(E)

inclusão do dia do começo e exclusão do dia do
vencimento, sendo que são contínuos e releváveis.

_________________________________________________________

47.

sessenta minutos.
cinqüenta e quatro minutos e vinte segundos.
cinqüenta e dois minutos e trinta segundos.
cinqüenta minutos e sessenta segundos.
quarenta e cinco minutos e cinqüenta segundos.

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, em
relação ao Procedimento Sumaríssimo é correto afirmar
que
(A)

nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo o pedido poderá ser incerto ou indeterminado, podendo indicar valor aproximado.

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, em
relação a remuneração do empregado, é correto afirmar
que

(B)

os dissídios individuais cujo valor não exceda a
sessenta vezes o salário mínimo vigente na data do
ajuizamento da reclamação ficam submetidos ao
procedimento sumaríssimo.

(A)) a habitação e a alimentação fornecidas como salário-utilidade deverão atender aos fins a que se destinam e não poderão exceder, respectivamente, a
25% e 20% do salário-contratual.

(C)

a sentença mencionará os elementos de convicção
do juízo, com resumo dos fatos relevantes ocorridos
em audiência, sendo indispensável o relatório.

(D)

_________________________________________________________

44.

exclusão do dia do começo e inclusão do dia do
vencimento, sendo que são contínuos e releváveis.

(B)) exclusão do dia do começo e inclusão do dia do
vencimento, sendo que são contínuos e irreleváveis.

_________________________________________________________

43.

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, os
prazos processuais contam-se com
(A)

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, está
correto APENAS o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E))

ao recebimento de uma multa de 3 vezes o salário
mínimo vigente à época, garantida, somente em algumas hipóteses, a integração desse período no seu
tempo de serviço.

(B)

as comissões, percentagens e abonos pagos pelo
empregador não integram o salário.

as testemunhas, até o máximo de três para cada
parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação.

(C)

incluem-se nos salários as ajudas de custo, assim
como as diárias para viagem que não excedam de
50% do salário percebido pelo empregado.

(E)) nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta indicação do nome e endereço
do reclamado.

(D)

equipamentos e outros acessórios fornecidos aos
empregados e utilizados no local de trabalho, para a
prestação do serviço serão considerados salário in
natura.

(E)

em regra, o pagamento do salário, qualquer que seja
a modalidade do trabalho, pode ser estipulado por
período superior a 1 mês, salvo no que concerne a
comissões e percentagens.

TRT20R-D04

_________________________________________________________

48.

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, das
decisões do Juiz nas execuções caberá
(A)
(B)
(C))
(D)
(E)

embargos, no prazo de 10 dias.
embargos, no prazo de 8 dias.
agravo de Petição, no prazo de 8 dias.
agravo de Petição, no prazo de 10 dias.
recurso Ordinário, no prazo de 8 dias.
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49.

De acordo com a Consolidação da Leis do Trabalho, garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado

52.

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, em
regra, a competência das Varas do Trabalho é determinada pela localidade onde

(A)) 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exeqüente para impugnação.

(A)

o empregado, reclamante ou reclamado, foi contratado para prestar serviços, exceto se foi contratado
no estrangeiro.

(B)

5 dias para apresentar embargos, cabendo ao exeqüente o prazo de 10 dias para impugnação.

(B)

está sediada a empresa empregadora ou o domicílio
do empregador quando este for pessoa física.

(C)

8 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exeqüente para impugnação.

(C)) o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro.

(D)

8 dias para apresentar embargos, cabendo ao exeqüente o prazo de 10 dias para impugnação.

(D)

(E)

10 dias para apresentar embargos, cabendo igual
prazo ao exeqüente para impugnação.

o empregado, reclamante ou reclamado, foi contratado para prestar serviços, inclusive se foi contratado no estrangeiro.

(E)

está a filial mais próxima da empresa empregadora
ou o domicílio do empregador quando este for pessoa física.

_________________________________________________________

50.

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, em
relação à audiência é correto afirmar que
(A)

(B)

(C)

_________________________________________________________

53.

o não comparecimento do reclamado à audiência
importa em execução direta dos valores requeridos
pelo reclamante, ocorrendo a confissão quanto à
matéria de direito.

(E)

II. Sentença estrangeira definitiva traduzida, mas não
homologada pela Justiça brasileira.

III. Sentença homologatória de transação, ainda que

é facultado ao empregador fazer-se substituir pelo
gerente, ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato, mas as declarações deste não
obrigarão o proponente.

verse sobre matéria não posta em juízo.

IV. Documento particular assinado pelo devedor, mas
não subscrito por testemunhas.

o não comparecimento do reclamante à audiência
importa em confissão quanto à matéria de fato.

se não for possível, por motivo de força maior,
concluir a audiência no mesmo dia, o juiz marcará a
sua continuação para a primeira desimpedida, sendo
obrigatória nova notificação.

São títulos executivos judiciais APENAS os indicados em:
(A)
(B))
(C)
(D)
(E)
54.

Considere as seguintes assertivas a respeito das Exceções:

I. O juiz é obrigado a dar-se por suspeito, e pode ser
recusado, quando tiver parentesco por consangüinidade ou afinidade até o terceiro grau civil em
relação à pessoa dos litigantes.

vista dos autos ao exceto, por 5 dias improrrogáveis.

III. Nas causas da jurisdição da Justiça do Trabalho,
em regra, as exceções de suspeição ou incompetência não suspendem o feito.
De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, está
correto APENAS o que se afirma em:

A apelação interposta de sentença que condenar à prestação de alimentos será recebida
(A)

no efeito que o juiz considerar mais adequado ao
caso concreto.

(B)

só no efeito suspensivo.

(C)

no efeito suspensivo e devolutivo.

(D)

no efeito suspensivo, se houver pedido expresso do
recorrido.

(E)) só no efeito devolutivo.
_________________________________________________________

55.

No que concerne à Jurisdição e à Ação, de acordo com o
Código de Processo Civil, é correto afirmar que
(A)

a jurisdição civil contenciosa e voluntária é exercida
pelos juízes e membros do Ministério Público em
todo o território nacional.

(B)

o juiz prestará a tutela jurisdicional ainda que não
haja requerimento da parte ou do interessado, nos
casos e formas legais.
para propor ou contestar ação basta ter legitimidade.

(A)) I.

10

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

_________________________________________________________

_________________________________________________________

II. Apresentada a exceção de incompetência abrir-se-á

Considere os seguintes documentos:

I. Sentença penal condenatória transitada em julgado.

(D)) terminada a instrução, poderão as partes aduzir
razões finais, em prazo não excedente de 10 minutos para cada uma.

51.

31/05/06 - 09:38

(B)

II.

(C)

(C)

I e II.

(D)) ninguém poderá pleitear, em regra, em nome próprio, direito alheio.

(D)

I e III.

(E)

II e III.

(E)

o interesse do autor não pode limitar-se à declaração de inexistência de relação jurídica.
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56.

NÃO é causa de suspensão do processo a
(A))
(B)
(C)
(D)
(E)

convenção de arbitragem.
morte do procurador de uma parte.
oposição de exceção de suspeição do juiz.
morte de quaisquer das partes.
oposição de exceção de impedimento do juiz.

_________________________________________________________

57.

De acordo com o Código de Processo Civil considere as
seguintes assertivas sobre a resposta do réu:

I. O réu poderá oferecer, no prazo de 15 dias, em petição escrita, dirigida ao juiz da causa, contestação,
exceção e reconvenção.

II. A contestação e a reconvenção serão oferecidas simultaneamente, em peças autônomas, sendo a
reconvenção processada em apenso aos autos
principais.

III. Na contestação, antes de discutir o mérito da causa, o réu deverá alegar coisa julgada.

IV. A desistência da ação, ou a existência de causa
que a extinga, obsta o prosseguimento da reconvenção.
Está correto APENAS o que se afirma em:
(A)
(B)
(C))
(D)
(E)

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

_________________________________________________________

58.

De acordo com o Código de Processo Civil, NÃO constitui
requisito essencial da petição inicial a indicação
(A)
(B)
(C)
(D)
(E))

do domicílio e residência do autor e do réu.
do valor da causa.
dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido.
do requerimento para citação do réu.
da denominação adequada da ação.

_________________________________________________________

59.

De acordo com o Código de Processo Civil considere as
seguintes assertivas sobre a revelia:

I. O revel poderá intervir no processo em qualquer
fase, recebendo-o no estado em que se encontra.

II. Versando o litígio sobre direitos indisponíveis, não
serão considerados verdadeiros os fatos afirmados
pelo autor, se o réu não contestar a ação.

III. Ocorrendo a revelia, o autor poderá alterar o pedido, sem promover nova citação do réu.
Está correto APENAS o que se afirma em:
(A)
(B))
(C)
(D)
(E)

I.
I e II.
I e III.
II.
II e III.

_________________________________________________________

60.

Podem depor como testemunhas todas as pessoas,
EXCETO as incapazes, impedidas ou suspeitas. Segundo o
Código de Processo Civil, são impedidas, dentre outras, as
que
(A)

tiverem sido condenadas por crime de falso testemunho, havendo transitado em julgado a sentença.

(B)
(C)

tiverem interesse no litígio.
forem inimigas capitais da parte.

(D)) assistiram ou tenham assistido as partes.
(E) forem interditas por demência.
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