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2 TRT16-Português2 

 

PORTUGUÊS 
 

Atenção:   As questões de números 1 a 10 baseiam-se no 
texto apresentado abaixo. 

 
 

O país é o mesmo. O dia, mês e ano também. Brasil, 

28 de abril de 2009. No Rio Grande do Sul, o índice de chuvas 

está 96% abaixo do que seria normal neste período. A taxa de 

umidade despencou para menos de 20%, enquanto o saudável 

é praticamente o dobro. Tudo é seca e insolação. Brasil, 28 de 

abril de 2009. No Piauí os moradores enfrentam as piores 

cheias dos últimos 25 anos. Chove sem parar. Cidades estão 

ilhadas. Cerca de 100 mil pessoas ficaram desabrigadas. 

"O tempo anda louco", eis a frase leiga e padrão que 

mais se fala e mais se ouve nas queixas em relação às radicais 

discrepâncias climáticas. Vale para o Norte e Nordeste do país, 

vale para a região Sul também. A mais nova e polêmica 

explicação para tais fenômenos é uma revolucionária teoria 

sobre as chuvas, chamada "bomba biótica", e pode mudar os 

conceitos da meteorologia tradicional. 

Olhemos, agora, por exemplo, não para a loucura do 

tempo em um único país, mas sim para a "loucura a dois". Por 

que chove tanto em algumas regiões distantes da costa, como 

no interior da Amazônia, enquanto países como a Austrália se 

transformam em deserto? Dois cientistas russos sustentam, 

embasados na metodologia da bomba biótica, que as florestas 

são responsáveis pela criação dos ventos e a distribuição da 

chuva ao redor do planeta – como uma espécie de coração que 

bombeia a umidade. Esse modelo questiona a meteorologia 

convencional, que explica a movimentação do ar sobretudo pela 

diferença de temperatura entre os oceanos e a terra. Ao falarem 

de chuva aqui e de seca acolá, eles acabam falando de um dos 

mais atuais e globalizados temas: a devastação das matas. 

Para o biogeoquímico Donato Nobre, do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia e principal proponente da 

linha da bomba biótica no Brasil, somente ela é que explica com 

clareza a contradição entre a seca e a aridez que estão 

minguando as lavouras na região Sul e as chuvas intensas que 

transbordam o Norte e o Nordeste. 

De acordo, porém, com o professor americano David 

Adams, da Universidade do Estado do Amazonas, os físicos 

russos estão supervalorizando a força da bomba biótica. 

(Adaptado de Maíra Magro. Istoé , 6/5/2009, p. 98-99) 

 
 
1. A frase que sintetiza corretamente o assunto do texto é: 

 
(A) Nova teoria científica busca explicações para os 

contrastes do clima em diferentes regiões do 
planeta. 

 
(B) Meteorologia tradicional explica as recentes 

discrepâncias climáticas que ocorrem no Brasil. 
 
(C) Diferenças regionais acentuadas nas regiões bra-

sileiras podem explicar alternância entre aridez e 
inundações. 

 
(D) Cientistas se perdem em meio às novas teorias que 

tentam explicar fenômenos climáticos extremos. 
 
(E) A direção dos ventos na Amazônia justifica todos os 

excessos dos fenômenos climáticos no Brasil. 
_________________________________________________________ 
 

2. A expressão "loucura a dois" refere-se, no 3o parágrafo, 
 
(A) à situação climática tanto nas regiões Norte e 

Nordeste quanto na região Sul do país.  
 
(B) a países em situação geográfica e climática bem 

diversificada. 
 
(C) às chuvas torrenciais e às secas destruidoras das 

lavouras. 
 
(D) a cientistas que divergem em suas explicações 

sobre as variações climáticas. 
 
(E) à divergência entre metodologias de análise das 

condições climáticas. 
_________________________________________________________ 
 

3. Em relação ao 1o parágrafo do texto, está correto o que se 
afirma em: 
 
(A) Considerando-se o assunto central do texto, não se 

justificam as informações referentes ao clima que 
aparecem nesse parágrafo. 

 
(B) As informações nele constantes tentam comprovar a 

afirmativa dos cientistas russos de que as florestas 
são determinantes para o clima. 

 
(C) As referências ao clima nas regiões brasileiras 

servem para demonstrar que pode haver um certo 
equívoco na teoria dos cientistas russos. 

 
(D) A descrição das catástrofes que ocorrem no Brasil 

vai justificar a imagem da bomba, criada pela nova 
teoria científica. 

 
(E) Desenha-se nele um quadro de contrastes causados 

pelas condições climáticas, para justificar todo o 
desenvolvimento posterior.  
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4. Ao falarem de chuva ...  (3o parágrafo) 
 

A frase acima está corretamente transcrita, sem alteração 
do sentido original, em: 
 

(A) À medida que falam de chuva ... 

(B) Como falam de chuva ... 

(C) Visto que falam de chuva ... 

(D) Conquanto falem de chuva ... 

(E) Quando falam de chuva ... 

_________________________________________________________ 
 

5. ... eles acabam falando de um dos mais atuais e globa-
lizados temas: a devastação das matas.  (3o parágrafo) 
 

O emprego dos dois-pontos assinala, no contexto, 
 

(A) introdução de comentário repetitivo. 

(B) especificação da expressão anterior a eles. 

(C) transcrição exata da fala dos especialistas.  

(D) segmento que apresenta sequência de fatos.  

(E) reforço no sentido da afirmativa anterior. 

_________________________________________________________ 
 

6. ... eis a frase leiga e padrão que mais se fala e mais se 
ouve nas queixas ...  (2o parágrafo) 
 

O segmento grifado acima pode ser corretamente 
substituído, sem alteração do sentido original, por: 
 

(A) mais é falada e mais é ouvida. 

(B) mais tinham falado e mais tinham ouvido. 

(C) mais se falaram e mais se ouviram. 

(D) mais foram falados e mais foram ouvidos. 

(E) mais vem sendo falado e mais vem sendo ouvido. 

_________________________________________________________ 
 

7. Olhemos, agora, por exemplo... (3o parágrafo) 
 

O verbo flexionado de forma idêntica à do grifado acima 
está também grifado na frase: 
 

(A) Chegamos, sem dúvida, a uma situação crítica em 
relação às condições climáticas no país.  

 

(B) Vemos, no momento, situações extremas de seca ou 
de excesso de chuvas. 

 

(C) Devemos ser solidários com os desabrigados pelas 
inundações.  

 

(D) Façamos nossa parte, agindo como cidadãos 
conscientes da necessária preservação das 
florestas. 

 

(E) Observamos sinais evidentes de que o clima no 
planeta deriva de um sistema bastante desregulado. 

8. A concordância verbal e nominal está inteiramente correta 
na frase: 
 
(A) A existência de florestas em várias regiões é 

garantia de melhor distribuição de chuvas, por conta 
da umidade que gera as nuvens. 

 
(B) Vale para todo mundo as explicações para os fenô-

menos climáticos extremos que está ocorrendo em 
diversos países. 

 
(C) A água nas regiões quentes de florestas evaporam 

mais do que nos oceanos, e o fluxo de ar úmido se 
dirige para o continente. 

 
(D) Sempre haverão pesquisadores dispostos a 

questionar as bases de novas teorias, até que elas 
os convença de sua validade. 

 
(E) É somente acima de 20% que as taxas de umidade 

do ar se torna saudável para que as pessoas 
respirem normalmente. 

_________________________________________________________ 
 

9. A frase em que há palavras escritas de modo 
INCORRETO é: 
 
(A) Alguns estudiosos reagem com sensatez às recen-

tes explicações, considerando se o papel da bomba 
biótica é realmente crucial na circulação do ar. 

 
(B) Se for comprovada a correção da nova teoria, a 

preservação das florestas torna-se essencial para 
garantir a qualidade de vida em todo o planeta. 

 
(C) O desmatamento indescriminado, que reduz os 

índices de chuvas e altera o ciclo das águas, pode 
transformar um continente em um estenso e 
inabitável deserto. 

 
(D) Com ventos mais próximos ao mar, o ar úmido 

resultante da evaporação da água do oceano é 
puxado para o continente, distribuindo a chuva ao 
redor do planeta. 

 
(E) A aridez que sempre caracterizou as paisagens do 

Nordeste brasileiro aparece agora, para assombro 
de todos, na região Sul, comprometendo as safras 
de grãos. 

_________________________________________________________ 
 

10. O vapor liberado pela transpiração das árvores sobe na 
atmosfera. 
 
O vapor encontra camadas de ar frio. 
 
O vapor se condensa e forma as nuvens. 

 
As frases acima encontram-se articuladas em um único 
período, com clareza, correção e lógica, em: 
 
(A) A fim de ser liberado pela transpiração das árvores, 

o vapor que se condensa formando as nuvens, 
quando encontra camadas de ar frio na atmosfera. 

 
(B) Ao subir na atmosfera, o vapor liberado pela 

transpiração das árvores encontra camadas de ar 
frio e se condensa, formando as nuvens. 

 
(C) O vapor que encontra camadas de ar frio se con-

densa e formam as nuvens, quando é liberado pela 
transpiração das árvores, subindo na atmosfera. 

 
(D) O vapor se condensa formando as nuvens, sendo 

liberado pela transpiração das árvores que sobem 
na atmosfera, com as camadas de ar frio. 

 
(E) O vapor, quando vai subindo na atmosfera com o 

vapor da transpiração das árvores, vão encontrar 
camadas de ar frio se condensando e formando as 
nuvens. 
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Atenção:  As questões de números 11 a 19 baseiam-se no 
texto apresentado abaixo. 

 

Assegurar e expandir mercados, aumentar a 

lucratividade e garantir a sobrevivência da organização, não 

apenas no presente, mas em um futuro cercado de incertezas. 

Todas essas palavras de ordem remetem a uma ideia central: 

vantagem competitiva. As empresas são progressivamente 

pressionadas por fatores como preço, qualidade, diversificação, 

customização e assim por diante. Dentre os atributos 

valorizados pelos consumidores, cada vez mais o desempenho 

ambiental das organizações tende a influir sobre as decisões de 

compra. 

Diante dessa realidade, o tema sustentabilidade 

ambiental passou a despertar o interesse de pesquisadores nas 

áreas de gestão, estratégia e estudos organizacionais. Um 

estudo realizado na Fundação Getúlio Vargas tomou como 

referência a cadeia produtiva da indústria da saúde no Brasil.  A 

análise explorou, entre outros aspectos, como os fatores 

confiança e cooperação podem ser decisivos para iniciativas 

que visem avanços consistentes no desempenho ambiental do 

setor. Avaliou-se, ainda, o papel das políticas ambientais para 

os serviços de saúde e como estas poderiam melhor atender a 

suas especificidades, favorecendo um desenvolvimento mais 

sustentável. 

Na indústria da saúde destacamos uma extensa e 

diversificada cadeia de fornecedores que suprem produtos, 

serviços, tecnologias, instalações, equipamentos e demais 

recursos imprescindíveis à concretização das atividades de 

diagnóstico, terapia e reabilitação que compõem a assistência 

propriamente dita. 

Um grande hospital consome regularmente cerca de 30 

mil itens de uma grande variedade de fornecedores de 

diferentes setores. Os estabelecimentos de saúde são sujeitos a 

licenciamento ambiental e são caracterizados, segundo a 

legislação, como geradores de resíduos, emissões e efluentes 

perigosos, além de grandes consumidores de energia e água. 

No entanto, torna-se difícil minimizar esses impactos sem o 

comprometimento dos fornecedores no desenvolvimento de 

tecnologias mais eficientes e processos menos poluentes. Fica 

claro que não bastam restrições legais, são também 

importantes os estímulos para que haja cooperação entre os 

elementos da cadeia na adoção de medidas efetivas. 

(Adaptado de Vital Ribeiro. Adiante , março de 2006, p. 61-62) 

11. De acordo com o texto, a expressão vantagem competitiva 
(1o parágrafo) refere-se ao fato de que 
 
(A) os pesquisadores voltados para os estudos 

organizacionais passaram a se preocupar especial-
mente com o desempenho ambiental das empresas. 

 
(B) as organizações devem preocupar-se com as 

políticas de preservação do meio ambiente, além do 
atendimento às exigências do mercado. 

 
(C) uma organização deve primar pela excelência de 

suas ações, até mesmo agressivas, no sentido de 
superar os competidores. 

 
(D) as incertezas quanto às ações futuras da empresa 

são pautadas em garantias que constam de fatores 
diferenciados, como preço e qualidade. 

 
(E) as pressões comerciais geralmente se sobrepõem à 

qualidade dos serviços a serem prestados aos 
consumidores. 

_________________________________________________________ 
 

12. Em relação aos estabelecimentos de saúde, observa-se 
que há no texto 
 
(A) denúncia das más condições em que atua esse 

setor da saúde no país, sem o devido controle das 
autoridades responsáveis ou de uma legislação mais 
rigorosa. 

 
(B) crítica severa, por serem eles agentes efetivos de 

poluição ambiental, além de seu excessivo consumo 
das fontes de energia e de água. 

 
(C) reflexão acerca de possíveis novos modelos de 

gestão no sentido de reduzir o consumo de água e 
de energia e controlar perigos de contaminação do 
meio ambiente. 

 
(D) considerações pessimistas a respeito da impossi-

bilidade de se fazerem os ajustes necessários ao 
bom funcionamento do setor, por ausência de um 
modelo único de gestão. 

 
(E) preocupação com a eficácia das propostas de 

redução dos impactos causados por esse setor, o 
maior responsável pela emissão de resíduos e o que 
mais consome recursos naturais. 

_________________________________________________________ 
 

13. Uma conclusão pertinente e coerente do texto deverá ser: 
 
(A) Restrições de ordem legal têm sido, atualmente, os 

únicos mecanismos eficazes de controle do eventual 
comprometimento das condições ambientais pelo 
setor da saúde no Brasil. 

 
(B) A indústria da saúde no Brasil tem contribuído de 

modo bastante controverso para a degradação do 
meio ambiente, por ser também a maior geradora de 
elementos poluidores. 

 
(C) Torna-se necessário o desenvolvimento de proces-

sos menos poluentes e de tecnologia mais eficiente 
em toda a cadeia de fornecimento e de assistência 
da indústria da saúde. 

 
(D) Estudos realizados no setor da saúde detectaram 

alto índice de poluição decorrente do crescimento 
das atividades do setor, pouco voltado para o con-
trole ambiental.  

 
(E) Será quase impossível controlar a poluição decor-

rente do funcionamento do setor da saúde no país, 
tendo-se em vista o número de ações e de produtos 
envolvidos em suas atividades. 
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14. Tomando-se por base o 1o parágrafo do texto, está 
INCORRETO o que se afirma em: 
 
(A) As ações discriminadas se relacionam com as áreas 

de gestão, estratégia e estudos organizacionais, tal 
como é retomado no parágrafo seguinte. 

 
(B) O início do parágrafo indica uma sequência de 

ações que são geralmente tomadas como lema 
dentro de uma organização. 

 
(C) As orações com verbos no infinitivo podem ser 

substituídas por expressões substantivas, como: a 
expansão de mercados, o aumento da lucratividade, 
a garantia da sobrevivência etc. 

 
(D) Todo o parágrafo antecipa o assunto central do 

texto, já que as ações se referem diretamente à 
indústria da saúde. 

 
(E) Considera-se o respeito às condições ideais do meio 

ambiente como uma das preocupações inerentes às 
atividades empresariais, independentemente da área 
de atuação.  

_________________________________________________________ 
 

15. O segmento do texto cujo sentido está corretamente 
transcrito em outras palavras é: 
 
(A) favorecendo um desenvolvimento mais susten-

tável = garantindo que os lucros sejam mantidos. 
 
(B) garantir a sobrevivência da organização = permitir 

que se mantenha de forma adequada. 
 
(C) são progressivamente pressionadas por fatores = o 

progresso exige diversas medidas. 
 
(D) para iniciativas que visem avanços consis-

tentes = com objetivos de atuação eficazes. 
 
(E) o papel das políticas ambientais = o desempenho 

das medidas direcionadas para o ambiente. 
_________________________________________________________ 
 

16. Na indústria da saúde destacamos uma extensa e 
diversificada cadeia de fornecedores ... (3o parágrafo) 
 
A frase cujo verbo exige o mesmo tipo de complemento 
que o grifado acima é: 
 
(A) ...  são também importantes os estímulos ... 
 
(B) Todas essas palavras de ordem remetem a uma 

ideia central ... 
 
(C) ... a influir sobre as decisões de compra. 
 
(D) ...  a despertar o interesse de pesquisadores ... 
 
(E) ... melhor atender a suas especificidades ... 

_________________________________________________________ 
 

17. O segmento grifado abaixo que está substituído de modo 
INCORRETO pelo pronome correspondente é: 
 
(A) minimizar esses impactos = minimizá-los. 
 
(B) destacamos uma extensa e diversificada cadeia de 

fornecedores = destacamo-la. 
 
(C) favorecendo um desenvolvimento mais susten-

tável = favorecendo-o.  
 
(D) passou a despertar o interesse de pesquisa-

dores = despertar-lhes. 
 
(E) que suprem produtos = que os suprem. 

18. A frase corretamente pontuada é: 
 
(A) A indústria de assistência à saúde no Brasil, que 

envolve mais de 70 mil estabelecimentos, pode ter 
uma importante contribuição no campo da susten-
tabilidade ambiental. 

 
(B) A indústria, de assistência à saúde no Brasil que 

envolve mais de 70 mil estabelecimentos, pode ter 
uma importante contribuição no campo da susten-
tabilidade ambiental. 

 
(C) A indústria de assistência à saúde no Brasil que 

envolve, mais de 70 mil estabelecimentos, pode ter 
uma importante contribuição no campo, da susten-
tabilidade ambiental. 

 
(D) A indústria de assistência, à saúde no Brasil que 

envolve mais de 70 mil estabelecimentos pode, ter 
uma importante contribuição no campo da susten-
tabilidade ambiental. 

 
(E) A indústria de assistência à saúde no Brasil que 

envolve mais de 70 mil estabelecimentos pode ter, 
uma importante contribuição, no campo da susten-
tabilidade ambiental. 

_________________________________________________________ 
 

19. Lado ...... lado das restrições legais, são importantes os 
estímulos ...... medidas educativas, que permitam avanços 
em direção ...... um desenvolvimento sustentável do setor 
da saúde. 

 
As lacunas da frase acima estarão corretamente 
preenchidas, respectivamente, por 

 
(A) à − a − à 
 
(B) à − a − a 
 
(C) a − a − a 
 
(D) a − à − a 
 
(E) a − à − à 

_________________________________________________________ 
 

20. Considere as afirmativas seguintes sobre redação de 
documentos. 

 
 I. Correspondência oficial utilizada por autoridades, 

para tratar de assuntos de serviço ou de interesse 
da Administração. 

 
 II. Com estrutura específica, esse documento deve, de 

início, ser numerado em ordem sequencial, com 
sigla do órgão expedidor e data. 

 
 III. Na exposição do assunto, os parágrafos devem ser 

numerados, com exceção do primeiro e do fecho. 
 
 IV. Encerra o assunto a fórmula Atenciosamente ou 

Respeitosamente, seguida da assinatura e do cargo 
do emitente. 

 
Trata-se de 
 
(A) requerimento. 

(B) ata. 

(C) parecer. 

(D) portaria. 

(E) ofício. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. Nos termos da Constituição Federal é garantido a aquele 

que se achar ameaçado de sofrer coação em sua 
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de 
poder e a qualquer cidadão que vise anular ato lesivo ao 
patrimônio público, à moralidade, entre outros, respectiva-
mente, o 
 
(A) descumprimento de preceito fundamental e da ação 

penal pública.  
(B) mandado de segurança e da ação civil pública.  
(C) habeas corpus e da ação popular.  
(D) mandado de injunção e do habeas data.  
(E) habeas data e da ação de improbidade. 

_________________________________________________________ 
 

22. Em relação aos direitos e deveres individuais e coletivos, 
pode-se afirmar que 
 
(A) é livre a manifestação do pensamento, sendo 

permitido, em qualquer caso, o anonimato.  
 
(B) a expressão da atividade científica depende de 

censura ou licença. 
 
(C) é assegurada, nos termos da lei, a prestação de 

assistência religiosa nas entidades civis de inter-
nação coletiva, vedada nas militares.  

 
(D) homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações. 
 
(E) é plena a liberdade de associação, inclusive a de 

caráter paramilitar. 
_________________________________________________________ 
 

23. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social, 
 
(A) o seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do 

empregado. 
 
(B) o repouso mensal remunerado, preferencialmente 

aos sábados e domingos. 
 
(C) a remuneração do trabalho noturno inferior, no 

máximo em vinte por cento à do diurno. 
 
(D) a proteção do salário na forma da lei, constituindo 

crime sua retenção dolosa. 
 
(E) o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, 

sendo no máximo de trinta dias, nos termos da lei. 
_________________________________________________________ 
 

24. Considere as seguintes assertivas: 
 

 I. É garantido o seguro-desemprego em caso de 
desemprego voluntário ou involuntário.  

 II. O décimo terceiro salário deve ser calculado com 
base na remuneração integral ou no valor da 
aposentadoria.  

 III. Para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de 
revezamento, a jornada é de seis horas, salvo 
negociação coletiva.  

 IV. O aposentado tem o direito de votar nas orga-
nizações sindicais, salvo o de ser votado.  

 V. É assegurada a igualdade de direitos entre o tra-
balhador com vínculo empregatício permanente e o 
trabalhador avulso. 

 
Está correto o que se afirma APENAS em  

 
(A) III e IV. 

(B) II, III e V. 

(C) I, II e IV. 

(D) I, IV e V. 

(E) I e III. 

25. Em relação ao Poder Legislativo, é INCORRETO afirmar: 
 
(A) A Câmara dos Deputados compõe-se de represen-

tantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em 
cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal. 

 
(B) A representação de cada Estado e do Distrito Fe-

deral no Senado será renovada de quatro em quatro 
anos, alternadamente, por um e dois terços. 

 
(C) O Senado Federal compõe-se de representantes 

dos Estados e Territórios, eleitos segundo o princípio 
proporcional. 

 
(D) Cada Senador será eleito com dois suplentes.  
 
(E) No Congresso Nacional, cada legislatura terá a du-

ração de quatro anos. 
_________________________________________________________ 
 

26. A estabilidade dos servidores públicos nomeados para 
cargo de provimento efetivo em virtude de concurso pú-
blico se dará após três anos 
 
(A) da proclamação do resultado do concurso. 
 
(B) de efetivo exercício.  
 
(C) da sua posse.  
 
(D) da sua nomeação. 
 
(E) da publicação da sua nomeação em diário oficial. 

_________________________________________________________ 
 

27. Assinale a assertiva INCORRETA. 
 
(A) O Presidente da República tomará posse em sessão 

do Senado Federal e o Vice-Presidente perante a 
Câmara dos Deputados. 

 
(B) Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer 

impedimento legal de candidato, convocar-se-á, 
dentre os remanescentes, o de maior votação. 

 
(C) O mandato do Presidente da República é de quatro 

anos e terá início em primeiro de janeiro do ano 
seguinte ao da sua eleição. 

 
(D) O Vice-Presidente da República não poderá, sem 

licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País 
por período superior a quinze dias, sob pena de 
perda do cargo. 

 
(E) Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e 

suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Presidente.  
_________________________________________________________ 
 

28. A competência em razão da matéria, da função e do ter-
ritório, na Justiça do Trabalho, são consideradas, res-
pectivamente,  
 
(A) absoluta, absoluta e relativa. 
(B) relativa, absoluta e absoluta. 
(C) absoluta, relativa e absoluta. 
(D) relativa, relativa e absoluta. 
(E) relativa, absoluta e relativa. 

_________________________________________________________ 
 

29. A compensação 
 
(A) pode ser determinada pelo juiz de ofício se a dívida 

for constatada na fase da execução da sentença. 
 
(B) pode ser alegada pelo reclamante na inicial, quando 

tratar-se de dívida de natureza comercial. 
 
(C) pode ocorrer com dívida de natureza civil, desde que 

entre as mesmas partes. 
 
(D) só pode ser arguida na contestação, jamais no curso 

do processo ou na fase recursal. 
 
(E) consiste no direito do reclamado reter alguma quan-

tia do reclamante, até que a dívida deste seja quitada. 
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30. A respeito da representação no Direito Processual do 
Trabalho, é INCORRETO afirmar: 
 
(A) O empregador pode fazer-se substituir, na audiên-

cia, por preposto, que tenha conhecimento do fato. 
 
(B) Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho é 

obrigatória a representação do empregado por advo-
gado na Justiça do Trabalho. 

 
(C) Os Sindicatos não poderão representar os empre-

gados nas ações individuais, uma vez que essa 
legitimidade só é permitida nas ações coletivas. 

 
(D) Se, por motivo relevante, não puder comparecer à 

audiência, o empregado poderá fazer-se representar 
por outro empregado que pertença à mesma 
profissão. 

 
(E) Em se tratando de reclamatória plúrima, os empre-

gados poderão fazer-se representar pelo sindicato 
de sua categoria. 

_________________________________________________________ 
 

31. Considere as seguintes assertivas relativas ao processo 
do trabalho: 
 

 I. Válido é o instrumento de mandato com prazo de-
terminado que contém cláusula estabelecendo a 
prevalência dos poderes para atuar até o final da 
demanda. 

 
 II. Diante da existência de previsão, no mandato, 

fixando termo para sua juntada, o instrumento de 
mandato só tem validade se anexado ao processo 
dentro do aludido prazo. 

 
 III. São inválidos os atos praticados pelo substabele-

cido, se no mandato, não houver poderes expres-
sos para substabelecer. 

 
Está correto o que se afirma APENAS em 
 
(A) I e II. 
(B) III. 
(C) I e III. 
(D) II e III. 
(E) I. 

_________________________________________________________ 
 

32. No processo do trabalho, intimada ou notificada a parte no 
sábado, o início do prazo 
 
(A) dar-se-á no domingo e a contagem no primeiro dia 

útil subsequente. 
 
(B) e a contagem dar-se-ão no próprio sábado.  
 
(C) dar-se-á no próprio sábado e a contagem no 

primeiro dia útil subsequente. 
 
(D) dar-se-á no primeiro dia útil imediato e a contagem 

no subsequente. 
 
(E) e a contagem dar-se-ão no primeiro dia útil 

subsequente. 
_________________________________________________________ 
 

33. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, com 
relação às custas, é correto afirmar: 
 
(A) A Ordem dos Advogados do Brasil é isenta do pa-

gamento de custas.  
 
(B) Sempre que houver acordo, se de outra forma não 

for convencionado, o pagamento das custas caberá 
em partes iguais aos litigantes.  

 
(C) Nos dissídios individuais julgados extintos sem 

resolução do mérito as custas incidirão a base de 
1% sobre o valor da causa. 

 
(D) Nos dissídios individuais julgados totalmente impro-

cedentes as custas incidirão a base de 1% sobre o 
valor da causa ou sobre o valor que o juiz fixar. 

 
(E) As fundações públicas federais não são isentas do 

pagamento das custas. 

34. Os Tribunais Regionais do Trabalho terão um quinto de 
sua composição de advogados e membros do Ministério 
Público do Trabalho com mais de  
 
(A) cinco anos de efetiva atividade profissional ou efe-

tivo exercício, nomeados pelo Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho. 

 
(B) cinco anos de efetiva atividade profissional ou efe-

tivo exercício, nomeados pelo Presidente da Re-
pública. 

 
(C) dez anos de efetiva atividade profissional ou efetivo 

exercício, nomeados pelo Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho. 

 
(D) dez anos de efetiva atividade profissional ou efetivo 

exercício, nomeados pelo Presidente do Supremo 
Tribunal Federal. 

 
(E) dez anos de efetiva atividade profissional ou efetivo 

exercício, nomeados pelo Presidente da República. 
_________________________________________________________ 
 

35. João ajuizou reclamação trabalhista em face de sua ex-
empregadora, a empresa X. Considerando que Manoela é 
parente consanguíneo de João de terceiro grau; que 
Marcela é parente por afinidade de segundo grau de João 
e que Mirela é parente por afinidade de terceiro grau de 
João. Está (ão) impedida (s) de depor 
 
(A) Marcela, apenas. 
(B) Manoela, apenas. 
(C) Marcela e Mirela, apenas. 
(D) Manoela e Marcela, apenas. 
(E) Manoela, Marcela e Mirela. 

_________________________________________________________ 
 

36. Considere as seguintes assertivas a respeito do proce-
dimento sumaríssimo: 
 

 I. Havendo perícia, o prazo para a manifestação 
sobre o laudo será comum e de cinco dias.  

 
 II. Os dissídios individuais cujo valor não exceda a 

sessenta vezes o salário mínimo vigente na data  
do ajuizamento da reclamação trabalhista ficam 
submetidos ao procedimento sumaríssimo. 

 
 III. As testemunhas, até no máximo duas para cada 

parte, comparecerão à audiência independente-
mente de intimação.  

 
 IV. Em regra, se a parte apresentar documentos em 

audiência, esta será interrompida, devendo a parte 
contrária se manifestar no prazo improrrogável de 
cinco dias. 

 
De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, está 
correto o que se afirma APENAS em 
 
(A) I e IV. 
(B) I, II e III. 
(C) I e III. 
(D) II, III e IV. 
(E) III e IV. 

_________________________________________________________ 
 

37. Considere: 
 

 I. Lei ordinária. 
 II. Medida provisória. 
 III. sentenças normativas. 
 IV. Convenção Coletiva de Trabalho. 
 V. Acordo Coletivo de Trabalho. 

 
São Fontes de origem estatal as indicadas APENAS em 
 
(A) I, II e V. 
(B) I e II. 
(C) I, II, IV e V. 
(D) I, II e III. 
(E) IV e V. 
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38. Mário é analista de sistemas e labora com habitualidade 
para duas empresas. Em ambas as empresas possui dia e 
horário de trabalho pré-estipulado, recebe salário, bem 
como recebe ordens de superiores hierárquicos, porém 
labora apenas duas horas por dia na empresa Y. Conside-
rando que Mário não possui dependência econômica com 
a empresa Y, uma vez que seu salário representa 10% de 
seus rendimentos, mas possui dependência econômica 
com a empresa X em que seu salário representa 90% de 
seus rendimentos, é certo que Mário 
 
(A) poderia ser considerado empregado de ambas as 

empresas desde que seu salário na empresa Y 
representasse mais de 50% de seus rendimentos. 

 
(B) pode ser considerado empregado de ambas as em-

presas tendo em vista que a dependência econômica 
não é requisito específico do contrato de emprego. 

 
(C) não pode ser considerado empregado da empresa 

Y, uma vez que se considera empregado toda pes-
soa física que prestar serviços de natureza não 
eventual a empregador, sob a dependência deste. 

 
(D) poderia ser considerado empregado de ambas as 

empresas desde que laborasse mais que cinco 
horas de trabalho na empresa Y. 

 
(E) só pode ser considerado empregado de uma das em-

presas, tendo em vista que há expressa proibição legal 
de pessoa física possuir dois contratos de trabalho. 

_________________________________________________________ 
 

39. Joana é viúva e cria cinco filhos. Em sua residência possui 
quatro empregados: Cida, Maria, Débora e Osvaldo. Cida 
é a cozinheira; Débora é a auxiliar do lar com as funções 
de lavar louças, lavar e passar roupas, bem como arrumar 
toda a casa; Maria é a baba de seus filhos e Osvaldo foi 
contratado como motorista da família com a função 
principal de levar e buscar seus cinco filhos na escola. 
Considerando que a comida feita por Cida possui grande 
qualidade, Joana faz da sua residência um restaurante no 
horário do almoço. Nesse caso, NÃO é(são) 
considerado(s) empregado(s) domésticos 

 
(A) Osvaldo, apenas. 
 
(B) Cida e Débora, apenas. 
 
(C) Cida, Débora, Osvaldo e Maria. 
 
(D) Cida, apenas. 
 
(E) Cida, Débora e Maria, apenas. 

_________________________________________________________ 
 

40. Com relação ao Aviso Prévio é certo que 
 
(A) em regra, é válida a concessão do aviso prévio na 

fluência da garantia de emprego. 
 
(B) o pagamento relativo ao período do aviso prévio inde-

nizado não está sujeito à contribuição para o FGTS. 
 
(C) o pagamento relativo ao período do aviso prévio tra-

balhado não está sujeito à contribuição para o FGTS. 
 
(D) a gratificação semestral não repercute no cálculo do 

aviso prévio, ainda que indenizado. 
 
(E) no cálculo do aviso prévio estão incluídas as gorje-

tas, havendo expressa disposição legal neste sen-
tido. 

41. Douglas laborava na empresa X desde Janeiro de 2002 
sendo que em Janeiro de 2008 foi dispensado com justa 
causa. Em Janeiro de 2009, Douglas ajuizou reclamação 
trabalhista em face de sua ex-empregadora. Neste caso, 
em regra, não estarão prescritos direitos trabalhistas do 
ano de  
 
(A) 2004 em diante. 

(B) 2006 em diante. 

(C) 2003 em diante. 

(D) 2002 em diante. 

(E) 2007 em diante. 

_________________________________________________________ 
 

42. Marta labora para a empresa Z, possuindo jornada de 
trabalho diária de cinco horas. De acordo com a Conso-
lidação das Leis do Trabalho, ela terá obrigatoriamente um 
intervalo intrajornada de, no mínimo, 
 

(A) 30 minutos. 

(B) 10 minutos. 

(C) 15 minutos. 

(D) 60 minutos.  

(E) 45 minutos. 

_________________________________________________________ 
 

43. Com relação à extinção do contrato individual de trabalho 
por justa causa praticado pelo empregado, é correto 
afirmar: 
 
(A) A gravidade do ato praticado pelo empregado é um 

elemento objetivo da justa causa. 
 
(B) O empregado que descumpre norma contida em 

circular interna da empresa pratica ato de insu-
bordinação. 

 
(C) O ônus da prova da existência de justa causa para a 

dispensa do empregado é do próprio empregado.  
 
(D) Em regra, o empregador poderá aplicar dupla pu-

nição pelo mesmo ato praticado pelo empregado. 
 
(E) Para haver justa causa é necessário que o empre-

gado seja condenado criminalmente com sentença 
proferida em primeira instância. 

_________________________________________________________ 
 

44. Considere: 
 

 I. Gorjetas fornecidas espontaneamente pelo cliente 
ao empregado. 

 
 II. Ajudas de custo. 
 
 III. Diária de viagem que não excedam 50% do salário 

percebido pelo empregado. 
 
 IV. Gratificações ajustadas e abonos pagos pelo 

empregador. 
 

Compreendem-se na remuneração do empregado para 
todos os efeitos os itens indicados APENAS em 
 
(A) I, II e IV. 

(B) II e III. 

(C) I, II e III. 

(D) II, III e IV. 

(E) I e IV. 
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45. O empregado que se demite sem antes completar doze 
meses de serviço 
 
(A) só tem direito a férias proporcionais se houver 

previsão em convenção coletiva da categoria ou 
acordo normativo. 

 

(B) tem direito a férias proporcionais. 
 

(C) não tem direito a férias proporcionais em nenhuma 
hipótese. 

 

(D) tem direito a férias proporcionais reduzida da 
metade. 

 

(E) só tem direito a férias proporcionais se houver 
dispositivo contratual específico. 

_________________________________________________________ 
 

46. Mercedes, servidora pública federal, no exercício de suas 
funções, e, em razão de grave dano causado a órgão 
público, foi condenada a pagar indenização pecuniária por 
perdas e danos, a cumprir 2 anos de reclusão e 10 (dias) 
multa, e ainda sofreu a pena de demissão. Nesse caso, é 
correto afirmar que  
 
(A) as sanções civil, penal e administrativa não podem 

cumular-se em razão de sua natureza e por proi-
bição legal. 

 

(B) as sanções civil e administrativa podem cumular-se, 
o que não ocorre com a penal por ser restritiva de 
liberdade. 

 

(C) a sanção penal, por ser a mais grave, abrange as 
demais, e assim não podem cumular-se. 

 

(D) as sanções civil, penal e administrativa podem 
cumular-se, porque são independentes entre si. 

 

(E) a sanção administrativa é a única que pode ser 
imposta porque a pessoa é servidora pública e a 
questão é funcional.  

_________________________________________________________ 
 

47. Benedito, técnico judiciário, pretende entrar em gozo de 
férias em parcelas. Nesse caso, é certo que, 
 
(A) as férias não podem ser parceladas, mas permiti- 

do o gozo de vinte dias e a indenização de dez 
dias. 

 

(B) no parcelamento de férias, o servidor não receberá o 
valor do adicional de um terço dos vencimentos. 

 

(C) as férias poderão ser parceladas em até três etapas, 
sendo imprescindíveis o pedido do servidor e o 
interesse da administração pública. 

 

(D) o parcelamento de férias é permitido, desde que em 
duas parcelas, em períodos de quinze dias e a 
critério da administração pública. 

 

(E) estando em gozo de férias parceladas, elas podem 
ser interrompidas, desde que por motivo relevante 
apresentado pelo servidor. 

48. Frederico, após exercer o cargo de técnico judiciário pelo 
período de 35 anos, aposentou-se por tempo de serviço. 
Posteriormente, teve cassada a sua aposentadoria, quan-
do se apurou que estava em débito com o erário. Nesse 
caso, Frederico deverá quitar o débito 
 
(A) no prazo legal de sessenta dias, sendo que a não 

quitação do débito dentro do prazo, implicará sua 
inscrição em dívida ativa. 

 
(B) no prazo de trinta dias, improrrogável, sendo que a 

não quitação do débito nesse prazo, implica na sua 
inscrição em dívida  passiva. 

 
(C) caso seja obrigado por decisão judicial, sendo que a 

não quitação do débito implicará em arresto de seus 
proventos. 

 
(D) no prazo marcado pela administração pública, sob 

pena de ser instaurado processo administrativo 
disciplinar para a penhora de sua remuneração. 

 
(E) dentro do prazo de noventa dias, sendo que pela 

não quitação do débito no prazo legal sofrerá pena-
lidade estatutária de destituição do cargo. 

_________________________________________________________ 
 

49. Victor foi nomeado técnico judiciário junto ao Tribunal 
Regional do Trabalho. Entretanto na data de publicação 
do ato de provimento Victor encontrava-se afastado 
servindo no juri, na qualidade de jurado. Nesse caso, o 
prazo legal para sua posse 
 
(A) continuará de dez dias, permitida a procuração com 

poderes gerais. 
 
(B) não sofrerá qualquer alteração quanto ao seu início 

e término. 
 
(C) será prorrogado por mais trinta dias, sendo vedada a 

procuração. 
 
(D) será contado do término do impedimento. 
 
(E) será alterado para quinze dias contados da data do 

julgamento. 
_________________________________________________________ 
 

50. Determinada Prefeitura Municipal pretende realizar obras 
de urbanização no entorno da área onde está localizado o 
imóvel do Tribunal Regional do Trabalho. Nesse caso, é 
correto afirmar que  
 
(A) o ato tem natureza de vinculação, visto que a opor-

tunidade à conveniência dessas obras estão sempre 
atreladas à lei, cabendo ao administrador proceder 
de forma estrita, ainda que presente o interesse 
coletivo. 

 
(B) a discricionariedade do administrador municipal é 

plena, afastando-se quaisquer limites quanto à lega-
lidade ou ao interesse público, por ser uma prer-
rogativa própria e imprescindível do cargo. 

 
(C) o administrador municipal não poderá praticar os 

atos relacionados a essa obra com liberdade de 
escolha de seu conteúdo e do modo de sua rea-
lização sem a prévia autorização do Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho. 

 
(D) sendo um ato de natureza discricionária por parte do 

Município, não terá o administrador municipal qual-
quer margem de liberdade para escolher essa ou 
aquela conduta, salvo instaurar o processo de 
urbanização.  

 
(E) não caberá ao Judiciário dizer se tais obras são ou 

não prioritárias ou urgentes, podendo apenas inva-
lidar os atos manifestamente ilegais, resultantes de 
abuso de poder ou desvio de finalidade. 
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