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Q1.

Vocação de escritor

Os escritores, como os oficiais das forças armadas, são promovidos, seja por merecimento, seja por antiguidade. Alguns

impõem-se ao público e aos seus pares em poucos golpes de audácia e talento. São os escritores natos, de vocação imperiosa e

irresistível. Outros - e talvez seja este o meu caso - crescem na estima da classe intelectual graças à continuidade de um trabalho de

muitos e muitos anos. Escrevem por força do ofício, mas é possível que preferissem permanecer como leitores inveterados.

Quando vejo e revejo a minha vida, que já vai longa, passam-me pela memória várias imagens, as mais antigas às vezes, mais

nítidas que as recentes. Verifico então, não sem surpresa, que fiz muitas coisas com as quais não contava e deixei de fazer outras

tantas que planejara, é verdade que no plano superficial da vontade, não das forças mais profundas da personalidade.

Na minha meninice, sonhei muito em ser poeta. Depois, já na adolescência, na hora difícil de optar por uma profissão, desejei

ser médico, como meu pai, casando, de certo modo, clínica e literatura. Já no fim dos estudos superiores, na falta de melhor, tentei

ser professor de filosofia, matéria que, apesar de não ter “a cabeça metafísica”, ensinei por bastante tempo em colégios estaduais,

sem qualquer proveito para Aristóteles e Kant, mas com imenso prazer pessoal e alguma aquiescência dos alunos. Não podia

imaginar que, levado, certa vez, a escrever uma crítica de teatro, estava definindo, para sempre, o meu futuro. Confesso que tenho

orgulho em haver contribuído, na medida das minhas forças, para que o teatro saísse da posição humilhante de primo pobre que

ocupava entre as artes literárias brasileiras.

(Adaptado de: PRADO, Décio de Almeida. Seres, coisas, lugares. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, 181-182)

É clara, coesa e correta a redação deste livre comentário sobre o texto:

• A) Desde sua meninice confiava o autor de que seria um poeta, se bem que depois o pai o inspirara a ser médico, quando ele

talvez se dispusesse a unir as vocações.

• B) Ensinando filosofia, a despeito de não tirar proveito de Kant e Aristóteles, cujas obras ensinava, nem por isso excluiu-se no

autor o prazer com que lhes aquiescia.

• C) Sem falsa modéstia, o autor não hesita em reconhecer que contribuiu para a tarefa de situar com maior dignidade o teatro

brasileiro em nosso cenário cultural.

• D) Lembra-nos o texto que muitas vezes a gente é levado para realizarmos desejos ocultos, sem ignorar que os realiza, em

vez daqueles que nos parecem claros.

• E) Os intelectuais detêm uma forma de reconhecer a vocação cultural alheia cujos critérios são bastante diversos dos que

lhes promove o público em geral.
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Q2.

O museu é considerado um instrumento de neutralização – e talvez o seja de fato. Os objetos que nele se encontram reunidos

trazem o testemunho de disputas sociais, de conflitos políticos e religiosos. Muitas obras antigas celebram vitórias militares e

conquistas: a maior parte presta homenagem às potências dominantes, suas financiadoras. As obras modernas são, mais

genericamente, animadas pelo espírito crítico: elas protestam contra os fatos da realidade, os poderes, o estado das coisas. O museu

reúne todas essas manifestações de sentido oposto. Expõe tudo junto em nome de um valor que se presume partilhado por elas: a

qualidade artística. Suas diferenças funcionais, suas divergências políticas são apagadas. A violência de que participavam, ou que

combatiam, é esquecida. O museu parece assim desempenhar um papel de pacificação social. A guerra das imagens extingue-se na

pacificação dos museus.

Todos os objetos reunidos ali têm como princípio o fato de terem sido retirados de seu contexto. Desde então, dois pontos de

vista concorrentes são possíveis. De acordo com o primeiro, o museu é por excelência o lugar de advento da Arte enquanto tal,

separada de seus pretextos, libertada de suas sujeições. Para o segundo, e pela mesma razão, é um "depósito de despojos". Por um

lado, o museu facilita o acesso das obras a um status estético que as exalta. Por outro, as reduz a um destino igualmente estético,

mas, desta vez, concebido como um estado letárgico.

A colocação em museu foi descrita e denunciada frequentemente como uma desvitalização do simbólico, e a musealização

progressiva dos objetos de uso como outros tantos escândalos sucessivos. Ainda seria preciso perguntar sobre a razão do

"escândalo". Para que haja escândalo, é necessário que tenha havido atentado ao sagrado. Diante de cada crítica escandalizada

dirigida ao museu, seria interessante desvendar que valor foi previamente sacralizado. A Religião? A Arte? A singularidade absoluta

da obra? A Revolta? A Vida autêntica? A integridade do Contexto original? Estranha inversão de perspectiva. Porque, simul-

taneamente, a crítica mais comum contra o museu apresenta-o como sendo, ele próprio, um órgão de sacralização. O museu, por

retirar as obras de sua origem, é realmente "o lugar simbólico onde o trabalho de abstração assume seu caráter mais violento e mais

ultrajante". Porém, esse trabalho de abstração e esse efeito de alienação operam em toda parte. É a ação do tempo, conjugada com

nossa ilusão da presença mantida e da arte conservada.



(Adaptado de: GALARD, Jean. Beleza Exorbitante. São Paulo, Fap.-Unifesp, 2012, p. 68-71)

Atente para as afirmativas abaixo.

I. Em ... presta homenagem às potências dominantes... (1º parágrafo), o sinal indicativo de crase pode ser suprimido

excluindo-se também o artigo definido, sem prejuízo para a correção.

II. O acento em "têm" (2º parágrafo) é de caráter diferencial, em razão da semelhança com a forma singular "tem",

diferentemente do acento aplicado a "porém" (3º parágrafo), devido à tonicidade da última sílaba, terminada em "em".

III. Os acentos nos termos "excelência" (2º parágrafo) e "necessário" (3º parágrafo) devem-se à mesma razão.

Está correto o que consta em

• A) I, II e III.

• B) I, apenas.

• C) I e III, apenas.

• D) II, apenas.

• E) II e III, apenas.
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Q3.

Vocação de escritor

Os escritores, como os oficiais das forças armadas, são promovidos, seja por merecimento, seja por antiguidade. Alguns

impõem-se ao público e aos seus pares em poucos golpes de audácia e talento. São os escritores natos, de vocação imperiosa e

irresistível. Outros - e talvez seja este o meu caso - crescem na estima da classe intelectual graças à continuidade de um trabalho de

muitos e muitos anos. Escrevem por força do ofício, mas é possível que preferissem permanecer como leitores inveterados.

Quando vejo e revejo a minha vida, que já vai longa, passam-me pela memória várias imagens, as mais antigas às vezes, mais

nítidas que as recentes. Verifico então, não sem surpresa, que fiz muitas coisas com as quais não contava e deixei de fazer outras

tantas que planejara, é verdade que no plano superficial da vontade, não das forças mais profundas da personalidade.

Na minha meninice, sonhei muito em ser poeta. Depois, já na adolescência, na hora difícil de optar por uma profissão, desejei

ser médico, como meu pai, casando, de certo modo, clínica e literatura. Já no fim dos estudos superiores, na falta de melhor, tentei

ser professor de filosofia, matéria que, apesar de não ter “a cabeça metafísica”, ensinei por bastante tempo em colégios estaduais,

sem qualquer proveito para Aristóteles e Kant, mas com imenso prazer pessoal e alguma aquiescência dos alunos. Não podia

imaginar que, levado, certa vez, a escrever uma crítica de teatro, estava definindo, para sempre, o meu futuro. Confesso que tenho

orgulho em haver contribuído, na medida das minhas forças, para que o teatro saísse da posição humilhante de primo pobre que

ocupava entre as artes literárias brasileiras.

(Adaptado de: PRADO, Décio de Almeida. Seres, coisas, lugares. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, 181-182)

O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com o elemento sublinhado em:

• A) Não ( faltar) ao autor, a despeito de suas vocações aparentes, bastante ânimo para reerguer o prestígio do teatro nacional.

• B) Quando a alguém não ( ocorrer) atender seus impulsos primeiros, é possível que venha a atender sua vocação essencial.

• C) Diante das condições que ( atravessar), naqueles anos, o teatro nacional, não hesitou o autor em buscar redimi-lo.

• D) Seria preciso que o ( recomendar) amigos para a função de crítico teatral para que o autor efetivamente se consagrasse

nesse trabalho.

• E) Aos alunos de colégio ( brindar) o professor com suas aulas sobre Kant e Aristóteles, de modo modesto, segundo ele mesmo confessa.
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Q4.

#PARTIU VIVER?

Sabe o que eu mais acho incrível nas redes sociais?

Como as pessoas acabam se tornando diferentes do que são.

Diferentes mesmo. Todo mundo é bonito, sai de casa

maquiado, com o cabelo certinho, come um prato digno de chef

e leva essa vida de comercial de margarina. Eu tenho perfil em

quase tudo o que é rede, mas também tenho uma teoria que

funciona, pra mim pelo menos: quanto mais ativo você está na

internet, mais chato está seu dia a dia. Sério, eu acredito nisso.

Boa parte das pessoas, nas redes sociais, vive a vida

que queria viver. Dá a impressão de que a internet se

transformou em um trailer do seu dia a dia. Mas qualquer trailer

no cinema parece interessante. Mais do que o filme em si. É só

editar e apagar os defeitinhos com um filtro poderoso.

Eu mesma não vou curtir sair com o cabelo arrepiado em

foto, o problema é acreditar que a vida alheia é assim, 100%

irretocável e divertida. Qualquer pessoa viva experimenta

momentos de tristeza, tédio, preguiça, falta de inspiração,

comida feia no prato, cabelo rebelde, olheira, dúvida sobre um

tema... Supernormal não ser perfeito, não ter uma opinião

formada sobre algo. Anormal mesmo é essa vida plástica que a

gente nota pelo Snapchat, Facebook e Instagram.

(Adaptado de Scherma, Mariana, 01/10/2015. Disponível em:

<www.cronicadodia.com.br/2015/10/partiu-viver-mariana-scher-

ma.html>. Acessado em: 01/10/2015)

A colocação pronominal está correta em:

• A) As pessoas têm dedicado-se a compartilhar fotos de

várias situações.

• B) Ela repara como tornam-se diferentes algumas pessoas nas redes sociais.

• C) A autora parece incomodar-se com algumas postagens nas redes sociais.

• D) Há vários recursos digitais que prestam-se a corrigir

os defeitos das imagens.

• E) Atualmente, as pessoas sempre lembram-se de

sorrir ao serem fotografadas.
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Q5.

[Civilização e sofrimento]

É uma afirmação corrente que boa parte da culpa dos sofrimentos humanos vem do que é chamado de nossa civilização.

Seríamos bem mais felizes se a abandonássemos e retrocedêssemos a condições primitivas, satisfazendo nossos instintos básicos.

Tal asserção me parece espantosa, porque é fato estabelecido – como quer que se defina o conceito de civilização – que tudo aquilo

com que nos protegemos da ameaça das fontes do sofrer é parte da civilização.

Como é que tantas pessoas chegaram a partilhar esse ponto de vista de surpreendente hostilidade à civilização? Acho que

uma profunda insatisfação com o estado civilizacional existente preparou o solo no qual, em determinadas ocasiões históricas,

formou-se essa condenação.

(Adaptado de: FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Penguin & Companhia das Letras,

2011, p. 31)

Todas as formas verbais têm emprego plenamente adequado na seguinte frase:

• A) Teríamos sido bem mais felizes se abandonarmos as normas da civilização, vindo a retroceder aos hábitos primitivos.

• B) Seremos mais felizes se havermos de satisfazer nossos instintos mais primários, que há tanto abandonáramos.

• C) Não importa como se a defina, é imperativo que a civilização se mantenha consolidada como projeto humano.

• D) Deverão haver ainda mais hostilidades contra a civilização, caso se viesse a insistir no bem maior da vida primitiva.



• E) Será espantoso se, em pleno processo civilizatório, virmos a renunciar ao que já nos guiara por tanto tempo.
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Q6.

Conversa sobre o liberalismo

O liberalismo promoveu uma ideia curiosa: para fazer a felicidade de todos (ou, ao menos, da maioria), não seria necessário

decidir qual é o bem comum e, logo, impor aos cidadãos que se esforçassem para realizá-lo. Seria suficiente que cada um se

preocupasse com seus interesses e seu bem-estar. Essa atitude espontânea garantiria o melhor mundo possível para todos. Afinal,

nenhum malandro seria tolo a ponto de perseguir seu interesse particular de maneira excessiva, pois isso comprometeria o bem-estar

dos outros e produziria conflitos que reverteriam contra o suposto malandro.

Ora, o liberalismo, aparentemente, pegou pra valer. Não paro de encontrar pessoas convencidas de que, cuidando só de seus

interesses, elas, no mínimo, não fazem mal a ninguém. O caso seguinte ilustra o que digo.

Converso com o moço que dirige o táxi. Falamos de perspectivas políticas. Ele está indignado com a corrupção das altas e das

baixas esferas da política, convencido de que, não fossem os ladrões, o país avançaria e resolveríamos todos os nossos problemas.

Concordo, mas aponto que, mesmo calculando generosamente, o dinheiro que some na corrupção não seria suficiente para mudar o

Brasil. Sem dúvida, deve ser bem inferior ao dinheiro que o governo deixa de arrecadar por causa da sonegação banal: rendas não

declaradas, notas fiscais que só aparecem sob pedido e por aí vai. Pergunto-lhe então quanto ele paga de Imposto de Renda. Ganho

a famosa resposta: “Não adianta pagar, porque nada volta para a gente.” Alego que não adianta esperar que algo volte se a gente não

paga.

(Adaptado de: CALLIGARIS, Contardo. Terra de ninguém. São Paulo: Publifolha, 2004, p. 252-253)

Há ocorrência de forma verbal na voz passiva e pleno atendimento às normas de concordância na frase:

• A) Costuma ocorrer com frequência, conforme a argumentação do autor do texto, distorções graves quanto ao que se en

tende por liberalismo.

• B) Não é dado a ninguém presumir que seus interesses pessoais, em todos os casos, haja de coincidir com os de seus se

melhantes.

• C) Por que razão esperar que sejamos aquinhoados de um conjunto de benefícios que nada fizemos por merecer?

• D) Os impostos de renda dos sonegadores não poderão reverter em investimentos capazes de gerar benefícios públicos.

• E) O motorista de táxi acabou por fornecer ao autor argumentos que o deixou convencido da justeza de sua teoria sobre os

liberais de ocasião.
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Q7.

Gatos, cães e gêneros literários

Ao contrário dos cães, gatos não fazem festa nem estardalhaço, não são excessivamente carentes de afeto, podem dormir e

sonhar por um século e esquecer o mundo ao redor. Não por acaso, um ditado chinês diz: “O cachorro é um romance, e o gato, um

poema".

Nesse sábio ditado oriental reside uma delicada definição de gêneros literários. Pense no cotidiano de um cão: as peripécias, o

corre-corre, os momentos de exaltação e melancolia, ganidos de dor, saltos estabanados, ataques de raiva... Agora imagine o discreto

cotidiano de um gato: a pose hierática, a atitude ensimesmada, o salto sem ruído, a expressão misteriosa do olhar, a repetição dos

gestos, o olhar em transe, fitando as asas de um inofensivo beija-flor... O gato encarna uma subjetividade lírica que reitera o ditado

chinês.

(Adaptado de: HATOUM, Milton. Um solitário à espreita. São Paulo: Companhia das Letras, 2013, p. 209)

Há adequada correlação entre os tempos verbais e pleno atendimento às normas de concordância na frase:

• A) Houvesse no gato e no cachorro outros atributos característicos desses animais, não seria aceitável a analogia que faz o

ditado chinês entre eles e os gêneros literários.

• B) Caso não se compreenda bem as distinções entre prosa e poesia, não seria fácil distinguir entre as alusões que o ditado

chinês faz ao comportamento do gato e do cachorro.



• C) As atribuições em que se empenham o ditado chinês para distinguir entre cachorro e gato dificilmente fossem

compreensíveis sem a consciência do que seja as artes da poesia e da prosa.

• D) Se o cachorro encarnasse alguns dos atributos da poesia e o gato alguns da prosa, o ditado chinês poderá ser contestado

quanto às analogias que promovem.

• E) À medida que fôssemos observando o comportamento do cachorro e do gato, seremos levados a concordar com o que se

asseguram nas palavras do ditado chinês.
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Q8.

A música relativa

Parece existir uma série enorme de mal-entendidos em torno do lugar-comum que afirma ser a música uma linguagem

universal, passível de ser compreendida por todos. “Fenômeno universal” − está claro que sim; mas “linguagem universal” − até que

ponto?

Ao que tudo indica, todos os povos do planeta desenvolvem manifestações sonoras. Falo tanto dos povos que ainda se

encontram em estágio dito “primitivo” − entre os quais ela continua a fazer parte da magia − como das civilizações tecnicamente

desenvolvidas, nas quais a música chega até mesmo a possuir valor de mercadoria, a propiciar lucro, a se propagar em escala

industrial, transformando-se em um novo fetiche.

Contudo, se essa tendência a expressar-se através de sons dá mostras de ser algo inerente ao ser humano, ela se concretiza

de maneira tão diferente em cada comunidade, dá-se de forma tão particular em cada cultura que é muito difícil acreditar que cada

uma de suas manifestações possua um sentido universal. Talvez seja melhor dizer que a linguagem musical só existe concretizada

por meio de “línguas” particulares ou de “falas” determinadas; e que essas manifestações podem até, em parte, ser compreendidas,

mas nunca vivenciadas em alguns de seus elementos de base por aqueles que não pertençam à cultura que as gerou.

(Adaptado de: MORAES, J. Jota de. O que é música. São Paulo: Brasiliense, 2001, p.12-14)

Quanto à regência e à concordância, considere:

I. Os mal-entendidos que nem se imaginavam existir no que concerne da universalidade da música devem-se à confusão

criada entre o fenômeno e a linguagem da música.

II. Constam que todos os povos cultivam formas musicais, salientando-se as que apresentam um ritmo mais batido, que nos

impelem de dançar.

III. Assiste-se, nos dias de hoje, ao fenômeno da expansão abusiva de músicas comerciais, pela qual são responsáveis os

ambiciosos produtores de discos e diretores de rádios.

É inteiramente adequado o emprego de todas as formas verbais SOMENTE em

• A) I.

• B) II.

• C) III.

• D) I e II.

• E) II e III.
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Q9.

[Gestos e palavras]

Uma vez eu estava em Londres numa sala comum da classe média inglesa: a lareira acesa, todo mundo com sua taça de chá, 

a família imersa naquela naturalidade (chega a parecer representação) com que os ingleses aceitam a vida. Os ingleses, diz o poeta



Pessoa, nasceram para existir! 

A certa altura um garoto de uns dez anos começou a contar uma história de rua, animou-se e começou a gesticular. Só 

comecei a perceber o que se passava quando notei que aquele doce sorriso mecânico, estampado em cada rosto de todas as 

pessoas da família, sumiu de repente, como se uma queda de voltagem interior houvesse afetado o sorriso coletivo. Olhos de avó, 

mãe, tias e tios concentraram-se em silêncio sobre o menino que continuava a narrativa com uma inocência maravilhosa. Diante 

disso, uma das senhoras falou para ele com uma voz sem inflexões: “Desde quando a gente precisa usar as mãos para conversar?” 

Vi deliciado o garoto recolher as mãos e se esforçar para transmitir o seu conto com o auxílio exclusivo das palavras. O sorriso 

de todos iluminou de novo a sala: a educação britânica estava salva. 

Imaginemos um garoto italiano de dez anos que fosse coarctado* pela família em seus gestos meridionais. Seria uma 

crueldade, uma afetação pedagógica, uma amputação social. Daí cheguei à conclusão óbvia: os ingleses educam os filhos para que 

eles venham a ser ingleses, os italianos, para que venham a ser italianos. 

 

*Coarctar: reduzir-se a limites mais estritos; restringir, estreitar

(CAMPOS, Paulo Mendes. O amor acaba. São Paulo: Companhia das Letras, 2013, p. 209-210)

Observam-se as normas que regem o emprego dos sinais de crase e de pontuação em:

• A) Não há dúvida, de que o autor do texto recorre à estereótipos culturais em sua narrativa a qual não faltam elementos de

humor.

• B) Quando se assiste à cenas familiares, marcadas pelo conservadorismo, vê-se logo, quão divertido é quebrar os protocolos.

• C) O que será? – pensou o autor que parecia ter levado às pessoas a calarem-se diante de uma narrativa tão animada.

• D) Não sem propósito, atribui o autor às crianças italianas características de comunicação que não se permitem às inglesas.

• E) O garoto inglês advertido pela senhora, desistiu da ênfase dos gestos e passou aquela que se dá nos limites do discurso

verbal.
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Q10.

[Para onde vão as palavras]

Como se sabe, a palavra durante algum tempo foi obrigada a recuar diante da imagem, e o mundo escrito e impresso diante do

falado na tela. Tiras de quadrinhos e livros ilustrados com um mínimo de texto hoje não se destinam mais somente a iniciantes que

estão aprendendo a soletrar. De muito mais peso, no entanto, é o recuo da notícia impressa em face da notícia falada e ilustrada. A

imprensa, principal veículo da esfera pública no século X IX assim como em boa parte do século XX, dificilmente será capaz de

manter sua posição no século XXI.

Mas nada disso pode deter a ascensão quantitativa da literatura. A rigor, eu quase diria que - apesar dos prognósticos

pessimistas - o mais importante veículo tradicional da literatura, o livro impresso, sobreviverá sem grande dificuldade, com poucas

exceções, como as das enciclopédias, dos dicionários, dos compêndios de informação etc., os queridinhos da internet.

(Adaptado de: HOBSBAWM, Eric. Tempos fraturados. São Paulo: Companhia das Letras, 2013, p. 29-30.)

Está plenamente adequada a pontuação da seguinte frase:

• A) A menos que, por um milagre, as velhas enciclopédias sobrevivessem, os jovens de hoje, já acostumados com a rapidez,

encontrariam nelas, certamente, um desafio para a sua paciência, quando as fossem consultar.

• B) A menos que por um milagre, as velhas enciclopédias sobrevivessem, os jovens de hoje já acostumados, com a rapidez,

encontrariam nelas certamente, um desafio para a sua paciência, quando as fossem consultar.

• C) A menos que por um milagre, as velhas enciclopédias, sobrevivessem, os jovens de hoje já acostumados com a rapidez

encontrariam nelas, certamente um desafio, para a sua paciência, quando as fossem consultar.

• D) A menos que por um milagre as velhas enciclopédias sobrevivessem, os jovens de hoje, já acostumados, com a rapidez

encontrariam nelas, certamente, um desafio, para a sua paciência quando as fossem consultar.

• E) A menos, que por um milagre, as velhas enciclopédias sobrevivessem os jovens de hoje, já acostumados com a rapidez,

encontrariam, nelas, certamente, um desafio para a sua paciência, quando as fossem consultar.

Matemática e Raciocínio Lógico
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Língua Portuguesa / Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas)

Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q11.



Conversa sobre o liberalismo

O liberalismo promoveu uma ideia curiosa: para fazer a felicidade de todos (ou, ao menos, da maioria), não seria necessário

decidir qual é o bem comum e, logo, impor aos cidadãos que se esforçassem para realizá-lo. Seria suficiente que cada um se

preocupasse com seus interesses e seu bem-estar. Essa atitude espontânea garantiria o melhor mundo possível para todos. Afinal,

nenhum malandro seria tolo a ponto de perseguir seu interesse particular de maneira excessiva, pois isso comprometeria o bem-estar

dos outros e produziria conflitos que reverteriam contra o suposto malandro.

Ora, o liberalismo, aparentemente, pegou pra valer. Não paro de encontrar pessoas convencidas de que, cuidando só de seus

interesses, elas, no mínimo, não fazem mal a ninguém. O caso seguinte ilustra o que digo.

Converso com o moço que dirige o táxi. Falamos de perspectivas políticas. Ele está indignado com a corrupção das altas e das

baixas esferas da política, convencido de que, não fossem os ladrões, o país avançaria e resolveríamos todos os nossos problemas.

Concordo, mas aponto que, mesmo calculando generosamente, o dinheiro que some na corrupção não seria suficiente para mudar o

Brasil. Sem dúvida, deve ser bem inferior ao dinheiro que o governo deixa de arrecadar por causa da sonegação banal: rendas não

declaradas, notas fiscais que só aparecem sob pedido e por aí vai. Pergunto-lhe então quanto ele paga de Imposto de Renda. Ganho

a famosa resposta: “Não adianta pagar, porque nada volta para a gente.” Alego que não adianta esperar que algo volte se a gente não

paga.

(Adaptado de: CALLIGARIS, Contardo. Terra de ninguém. São Paulo: Publifolha, 2004, p. 252-253)

Não paro de encontrar pessoas convencidas de que, cuidando só de seus interesses, elas, no mínimo, não fazem mal a nin

guém.

A frase acima ganha uma nova, coerente e correta redação no seguinte caso: Não paro de encontrar pessoas

• A) certas de que, preservando apenas o que lhes interessa, elas, pelo menos, não trazem prejuízo a ninguém.

• B) inteiradas de que ao tratar só dos seus interesses, não se esperem delas nem mesmo que possam prejudicar alguém.

• C) convictas quanto ao fato de que, por cuidarem delas exclusivamente, não impliquem no mal de quaisquer outros.

• D) em cujas certezas está que, pelo fato de preservar seus próprios interesses, não acarretam de qualquer malefício a

outrem.

• E) presumidas da certeza segundo a qual nenhum mal efeito é proporcionado por quem se restringe às suas próprias

necessidades.
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Língua Portuguesa / Intelecção de texto

Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q12.

Vocação de escritor

Os escritores, como os oficiais das forças armadas, são promovidos, seja por merecimento, seja por antiguidade. Alguns

impõem-se ao público e aos seus pares em poucos golpes de audácia e talento. São os escritores natos, de vocação imperiosa e

irresistível. Outros - e talvez seja este o meu caso - crescem na estima da classe intelectual graças à continuidade de um trabalho de

muitos e muitos anos. Escrevem por força do ofício, mas é possível que preferissem permanecer como leitores inveterados.

Quando vejo e revejo a minha vida, que já vai longa, passam-me pela memória várias imagens, as mais antigas às vezes, mais

nítidas que as recentes. Verifico então, não sem surpresa, que fiz muitas coisas com as quais não contava e deixei de fazer outras

tantas que planejara, é verdade que no plano superficial da vontade, não das forças mais profundas da personalidade.

Na minha meninice, sonhei muito em ser poeta. Depois, já na adolescência, na hora difícil de optar por uma profissão, desejei

ser médico, como meu pai, casando, de certo modo, clínica e literatura. Já no fim dos estudos superiores, na falta de melhor, tentei

ser professor de filosofia, matéria que, apesar de não ter “a cabeça metafísica”, ensinei por bastante tempo em colégios estaduais,

sem qualquer proveito para Aristóteles e Kant, mas com imenso prazer pessoal e alguma aquiescência dos alunos. Não podia

imaginar que, levado, certa vez, a escrever uma crítica de teatro, estava definindo, para sempre, o meu futuro. Confesso que tenho

orgulho em haver contribuído, na medida das minhas forças, para que o teatro saísse da posição humilhante de primo pobre que

ocupava entre as artes literárias brasileiras.

(Adaptado de: PRADO, Décio de Almeida. Seres, coisas, lugares. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, 181-182)

No primeiro parágrafo, ao falar sobre escritores, o autor considera a distinção que há entre aqueles que

• A) perseveram sem sucesso em seu ofício e os que se impõem ao seu público valendo-se da generosidade deste.

• B) triunfam pela audácia, mesmo quando sem talento, e os que atingem sucesso relativo na continuidade teimosa de seu

trabalho.

• C) fazem sucesso em meio aos seus pares e os que, por obra do talento maior, conquistam logo o acolhimento de um grande

público.

• D) são reconhecidos por força de qualidades inatas e os que, como é o seu caso, se impõem pela força de um irresistível

talento.



• E) impõem a todos, audaciosamente, seu talento natural e os que se afirmam entre seus pares porque perseveram em seu

ofício.
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Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Matemática / Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação, divisão,

potenciação); expressões numéricas

Fonte: AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO / Assembleia Legislativa/MS / 2016 / FCC

Q13.

Os números naturais positivos são 1, 2, 3, 4, ... . Mariana procura cinco números naturais positivos diferentes cuja soma seja

igual a 15 e cujo produto, que é o resultado da multiplicação, seja igual a 120. Encontrados esses números, Mariana precisa dividir o segundo menor pelo maior

dos cinco números. Se ela realizou a tarefa corretamente, o resultado final obtido foi o número

• A) 1,25

• B) 0,4.

• C) 2.

• D) 1,333... .

• E) 1,666... .
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Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Matemática / Múltiplos e divisores de números naturais; problemas

Fonte: SUPERIOR EM DIREITO / SABESP / 2017 / FCC

Q14.

O número de divisores positivos de 144 é

• A) 12.

• B) 15.

• C) 16.

• D) 14.

• E) 13.
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Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Matemática / Frações e operações com frações

Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q15.

Uma loja fez uma promoção e reduziu o preço do pneu em R$ 30,00 a partir de primeiro de março. Três meses depois, a

promoção terminou, e o preço do pneu foi reajustado em 15%, de modo que o novo preço ficou R$ 0,30 maior do que o preço

pelo qual o pneu era vendido antes da promoção. Supondo que não tenha havido outras alterações de preço no período, a soma

dos algarismos que compunham, em reais, o preço do pneu antes da promoção é

• A) 6.

• B) 10.

• C) 8.

• D) 7.

• E) 9.
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Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Matemática / Números e grandezas proporcionais: razões e proporções; divisão em partes

proporcionais; regra de três; porcentagem e problemas

Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO à REGULAçãO DE TRANSPORTE TECNOLOGIA DE INFORMAçãO / ARTESP / 2017 / FCC

Q16.



Em um experimento, uma planta recebe a cada dia 5 gotas a mais de água do que havia recebido no dia anterior. Se no 65º dia

ela recebeu 374 gotas de água, no 1º dia do experimento ela recebeu

• A) 64 gotas.

• B) 49 gotas.

• C) 59 gotas.

• D) 44 gotas.

• E) 54 gotas.
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Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Raciocínio lógico-matemático / Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos

ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas

relações

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA INFORMáTICA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q17.

João tinha sete cédulas de R$ 20,00, seis cédulas de R$ 10,00 e duas cédulas de R$ 5,00 em sua carteira, mas retirou duas

cédulas de valores distintos para pagar uma despesa. Dos valores abaixo, o único que pode corresponder à quantia restante na

carteira é

• A) R$ 175, 00

• B) R$ 190, 00

• C) R$ 170, 00

• D) R$ 200 00

• E) R$ 185, 00
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Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Raciocínio lógico-matemático / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de:

raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA INFORMáTICA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q18.

Considere datas grafadas no formato xy/zw/abcd como, por exemplo, 12/05/2018. No século XX, a última data que pôde ser

grafada na forma descrita com todos os algarismos distintos ocorreu em

• A) março de 1986.

• B) fevereiro de 1985.

• C) setembro de 1987

• D) junho de 1987.

• E) agosto de 1986.
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Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Raciocínio lógico-matemático / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de

hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA JURíDICA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q19.

Suponha que sejam verdadeiras as premissas seguintes, mesmo que você não concorde com elas. 

 

 

- A maior parte dos cientistas não é constituída por pessoas ricas. 

 

- Muitas pessoas que não são ricas se alimentam mal. 

 

- Todas as pessoas que se alimentam bem são saudáveis. 

 



Com base nas premissas dadas, pode-se concluir corretamente que

• A) Todos os cientistas, devido a seus conhecimentos científicos, se alimentam bem.

• B) Todas as pessoas ricas se alimentam bem.

• C) Todo cientista que se alimenta bem é saudável.

• D) A maior parte das pessoas ricas é saudável.

• E) Todos os cientistas que se alimentam mal não são saudáveis.
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Direito do trabalho / Dos princípios e fontes do Direito do Trabalho

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 6ª / 2018 / FCC

Q20.

Invocando a regra da condição mais benéfica ao empregado, que se insere no princípio da proteção peculiar ao Direito do Trabalho, é correto afirmar:

• A) Havendo conflito entre duas normas jurídicas, prevalece a mais favorável ao empregado.

• B) Havendo dúvida quanto ao alcance da norma tutelar, julga-se a favor do empregado.

• C) As normas legais não prevalecem diante de normas instituídas por convenção ou acordo coletivo, por terem estas destinação mais específica.

• D) A supressão de direitos trabalhistas instituídos por regulamento de empresa só alcança os empregados admitidos posteriormente.

• E) As condições estabelecidas em convenção coletiva de trabalho, quando mais favoráveis, prevalecem sobre as estipuladas

em acordo.
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Direito do trabalho / Dos direitos constitucionais dos trabalhadores (art. 7.º da CF/88)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q21.

Em relação à representação dos empregados na empresa, prevista no art. 11 da Constituição Federal e regulamentada pela Lei

nº 13.467/2017,

• A) a composição da comissão de representação depende do número total de empregados da empresa, sendo no máximo de

dez membros para as empresas com mais de cinco mil empregados.

• B) entre as atribuições da comissão está a de promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho, visando uma

facilitação na solução de conflitos e a assinatura de acordo coletivo de trabalho.

• C) a eleição da comissão será convocada com antecedência mínima de trinta dias, contados do término do mandato anterior,

por meio de assembleia, durante a qual os candidatos deverão fazer sua inscrição para o pleito.

• D) a comissão eleitoral será integrada por cinco empregados, não candidatos, para a organização e o acompanhamento do

processo eleitoral, vedada a interferência da empresa e do sindicato da categoria.

• E) a votação será secreta, permitido o voto por representação, e serão considerados eleitos os mais votados, a partir de

critério de maioria absoluta.
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Direito do trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego / Requisitos e distinção

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q22.

Mario presta serviços com subordinação, mas sem continuidade, havendo alternância de períodos de prestação de serviços e

inatividade, determinados em horas, dias ou meses. Ênio assume os riscos de sua atividade econômica, não possui subordinação e presta serviços sem

exclusividade, de forma contínua ou não. Finalmente, Joaquim foi contratado verbalmente,

possuindo subordinação, horário de trabalho a cumprir e salário fixo mensal, prestando serviços no local do contratante.

Considerando a legislação vigente e as alterações introduzidas pela Lei nº 13.467/2017, as modalidades de trabalho de Mario,

Ênio e Joaquim são classificadas, respectivamente, como sendo

• A) trabalho em regime de tempo parcial, avulsa e contrato individual de trabalho.



• B) autônoma, intermitente e contrato individual de trabalho.

• C) contrato individual de trabalho, intermitente e autônoma.

• D) avulsa, autônoma e intermitente.

• E) intermitente, autônoma e contrato individual de trabalho.
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Direito do trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego / Relações de trabalho lato sensu: / Trabalho autônomo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 24ª / 2011 / FCC

Q23.

O trabalho autônomo

• A) é vedado para os serviços de consultoria e de contabilidade, por expressa vedação legal.

• B) se realiza, em regra, necessariamente com subordinação, porém, sem os demais requisitos da relação de emprego previstos na Convenção Coletiva de

Trabalho.

• C) não pode ser pactuado com cláusula rígida de pessoalidade, em razão da autonomia inerente ao próprio contrato.

• D) se realiza, em regra, necessariamente com pessoalidade, porém, sem os demais requisitos da relação de emprego previstos na Convenção Coletiva de

Trabalho.

• E) pode ser contratado sem infungibilidade quanto ao prestador, mesmo em se tratando de serviço pactuado com pessoa física.
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Direito do trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego / Relações de trabalho lato sensu: / Trabalho temporário

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q24.

A empresa Beta & Gama Construções S/A celebrou contrato escrito com a empresa Potencial Humano Mão de Obra, onde

constou expressamente o motivo justificador da demanda, ou seja, atender a um acréscimo extraordinário de serviços para

cobrir reparos emergenciais em hidroelétrica com ruptura parcial de barreira, com duração de três meses. Essa situação

caracteriza

• A) contrato de trabalho avulso.

• B) terceirização ilícita de atividade fim.

• C) prestação de serviços de trabalho autônomo de natureza civil.

• D) contrato de trabalho temporário.

• E) contrato de trabalho na modalidade experiência.
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Direito do trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego / Relações de trabalho lato sensu: / Trabalho terceirizado

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2018 / FCC

Q25.

Marcela, supervisora do setor de embalagens da Empresa de Lâmpadas CTMR Ltda. foi injustamente dispensada, sendo contratada uma empresa de serviços

terceirizados. Marcela foi contratada imediatamente como empregada da empresa terceirizada. Neste caso, é correto afirmar que Marcela

• A) não poderá prestar serviços para sua antiga empregadora na qualidade de empregada da empresa prestadora de serviços

terceirizados, podendo, entretanto, prestar serviços para outras tomadoras de serviços da terceirizada.

• B) não poderá prestar serviços para sua antiga empregadora na qualidade de empregada da empresa prestadora de serviços

terceirizados, em hipótese alguma, sob pena de configuração de fraude às leis trabalhistas.

• C) poderá prestar serviços para a Empresa de Lâmpadas, na qualidade de empregada da empresa prestadora de serviços

terceirizados, desde que cumpra o prazo de carência de doze meses, contados a partir de sua demissão.

• D) poderá prestar serviços para a Empresa de Lâmpadas, na qualidade de empregada da empresa prestadora de serviços

terceirizados, desde que cumpra o prazo de carência de dezoito meses, contados a partir de sua demissão.

• E) poderá prestar serviços para a Empresa de Lâmpadas, mas não na qualidade de empregada da empresa prestadora de

serviços terceirizados, e, sim, através de pessoa jurídica própria, abrindo uma empresa.
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Direito do trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego / Relações de trabalho lato sensu: / Trabalho avulso

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 6ª / 2018 / FCC

Q26.

Ricardo exerce a função de ensacador de cacau e, nesta condição, é considerado

• A) autônomo e segurado facultativo da Previdência Social.

• B) trabalhador avulso e segurado facultativo da Previdência Social.

• C) trabalhador eventual e segurado obrigatório da Previdência Social.

• D) trabalhador eventual e segurado especial da Previdência Social.

• E) trabalhador avulso e segurado obrigatório da Previdência Social.
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Direito do trabalho / Dos sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Do empregado e do empregador / Conceito e caracterização

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q27.

Carolina, Mariana e Antônio são empregados da empresa Viação Mar Azul Ltda. Carolina foi contratada por prazo determinado e

descobriu que está grávida. Mariana, contratada por prazo determinado, recentemente sofreu um acidente de trabalho e

encontra-se afastada de suas atividades profissionais. Antônio, por sua vez, contratado por prazo indeterminado, acaba de

registrar sua candidatura a cargo de direção de entidade sindical.

Neste caso, nos termos da lei trabalhista vigente e do

entendimento sumulado do TST, é correto afirmar:

• A) O desconhecimento da empresa Viação Mar Azul Ltda. do estado gravídico de Carolina afasta o direito ao pagamento de

indenização decorrente da estabilidade gestante, existente desde a comunicação da gravidez até cinco meses após o

parto.

• B) Mariana goza da garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho.

• C) Carolina não tem direito à estabilidade provisória, existente desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto,

pois foi admitida mediante contrato por tempo determinado.

• D) Fica vedada a dispensa de Antônio, a partir do momento da data da eleição a cargo de direção de entidade sindical, até

1 ano após o final do seu mandato, exceto se fosse como suplente.

• E) Antônio teria direito à estabilidade, mesmo que o registro da candidatura a cargo de dirigente sindical tivesse sido realizado

durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado.
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Direito do trabalho / Dos sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Do empregado e do empregador / Dos poderes do empregador no contrato de

trabalho

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 2ª / 2014 / FCC

Q28.

No que tange aos poderes atribuídos ao empregador no contrato de trabalho é INCORRETO afirmar:

• A) No exercício pelo empregador do poder disciplinar, a suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos não importa na rescisão injusta do

contrato de trabalho.

• B) A punição do empregado, para ser considerada válida, deve ser precedida de inquérito ou sindicância internos a que se obrigou a empresa por norma

regulamentar.

• C) O exercício pelo empregador do seu poder de controle ou fiscalizatório não deve implicar violação à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem do

empregado.

• D) O estabelecimento pelo empregador de regulamento de empresa ou de plano de cargos e salários caracteriza exteriorização do seu poder de

organização.

• E) O poder disciplinar do empregador não pode ser exercido de forma ilimitada e não pode caracterizar arbitrariedade ou abuso de direito.
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Direito do trabalho / Do grupo econômico

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC



Q29.

Sobre grupo econômico e implicações no contrato de trabalho, considere:

I. As empresas que integram um grupo econômico respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de

emprego, quando, mesmo guardando cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou

administração de outra, exceto se possuírem cada uma sua autonomia.

II. Para a configuração do grupo econômico, é necessário que haja identidade de sócios, independentemente da demonstração de interesse integrado,

comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.

III. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que

figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, observada

a ordem de preferência.

IV. O sócio retirante responderá subsidiariamente com os demais quando ficar comprovada fraude na alteração societária

decorrente da modificação do contrato.

Está correto o que consta de

• A) II, apenas.

• B) I e III, apenas.

• C) I e IV, apenas.

• D) III, apenas.

• E) I, II, III e IV.
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Direito do trabalho / Da sucessão de empregadores

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q30.

Em razão de problemas de saúde os sócios proprietários da empresa Celestial Peças e Componentes Eletrônicos transferiram

todas as suas cotas sociais para seus sobrinhos. Houve alteração da razão social da empresa, mas permaneceram explorando

o mesmo ramo de atividades, sem alteração de endereço e com a utilização dos mesmos maquinários e empregados. A situação caracterizou a sucessão de

empregadores. Nesse sentido, em relação aos contratos de trabalho dos empregados da

empresa sucedida,

• A) as obrigações anteriores à alteração recairão sobre a empresa sucedida, e as posteriores sobre a sucessora.

• B) as cláusulas e condições estabelecidas no contrato de trabalho deverão ser repactuadas entre os empregados e o novo

empregador, com participação do ente sindical.

• C) a mudança na propriedade da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados.

• D) a transferência de obrigações dependerá das condições em que a sucessão foi pactuada entre as partes.

• E) os contratos de trabalho serão extintos, devendo haver novos registros em carteira profissional em razão das novas

relações contratuais.
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Direito do trabalho / Da responsabilidade subsidiária; Da responsabilidade solidária

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2018 / FCC

Q31.

Lucas vendeu sua parte na sociedade Posto de Gasolina Boa Viagem Ltda. em 17/02/2017, data em que foi feita a averbação da

modificação do contrato. Tendo em vista a responsabilidade do sócio retirante e esgotados os meios de execução da pessoa

jurídica e dos sócios atuais, responde



• A) subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em

ações ajuizadas até dois anos depois de averbada a modificação do contrato.

• B) solidariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em

ações ajuizadas até dois anos depois de averbada a modificação do contrato.

• C) subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período dos últimos dois anos em que figurou

como sócio, somente em ações ajuizadas até dois anos depois de averbada a modificação do contrato.

• D) solidariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período dos últimos dois anos em que figurou como

sócio, somente em ações ajuizadas até dois anos depois de averbada a modificação do contrato.

• E) subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em

ações ajuizadas até cinco anos depois de averbada a modificação do contrato.
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Direito do trabalho / Do contrato individual de trabalho / Conceito, classificação e características

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q32.

Gerson foi contratado em 19/02/2018 pela empresa Oba Oba Festas e Eventos Ltda., na modalidade de trabalho intermitente.

Por se tratar de forma nova de contratação, Gerson tem dúvidas em relação às consequências caso recuse a oferta de trabalho

pelo empregador. Considerando o que prevê a Lei nº 13.467/2017, a

• A) recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente.

• B) possibilidade de recusa da oferta demonstra inexistir subordinação em tal modalidade de contrato, razão pela qual Gerson

não é considerado empregado, mas sim mero trabalhador intermitente.

• C) recusa da oferta de trabalho não é permitida pelo legislador, restando descaracterizado o contrato de trabalho intermitente

caso isso ocorra.

• D) recusa da oferta representa modalidade de justa causa específica para o contrato de trabalho intermitente.

• E) recusa da oferta de trabalho deve ser motivada por Gerson, pois o empregador, ao celebrar o contrato de trabalho

intermitente, conta com o trabalho do empregado sempre que precisar, somente sendo possível, portanto, a recusa nas

hipóteses expressamente autorizadas por lei.
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Direito do trabalho / Da alteração do contrato de trabalho / Alteração unilateral e bilateral

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q33.

As alterações do contrato de trabalho são disciplinadas na Consolidação das Leis do Trabalho e a preocupação do legislador centrou-se nos aspectos das

vontades das partes, da natureza da alteração e dos efeitos que esta gerará para determinar se será

válida ou não. Em razão disso, excluem-se naturalmente da análise da legalidade as alterações obrigatórias, que são imperativamente impostas por lei ou por

normas coletivas. No tocante às alterações do contrato de trabalho, estabelece a legislação vigente:

• A) Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, mesmo

que resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado.

• B) Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo

efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança.

• C) É ilícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado.

• D) Mesmo que não haja necessidade de serviço o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que

resultar do contrato, mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, sempre superior a 25% dos salários

que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação.

• E) É vedada, em qualquer hipótese, a transferência de empregados que exerçam cargo de confiança.
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Direito do trabalho / Da alteração do contrato de trabalho / O jus variandi

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q34.

Considere as seguintes hipóteses: A empresa “A” passa a exigir que seus empregados trabalhem de uniforme e a empresa “B” muda o maquinário da empresa

para se adequar às modificações tecnológicas. Estes casos são exemplos de jus variandi



• A) extraordinário.

• B) ordinário.

• C) ordinário e extraordinário, respectivamente.

• D) extraordinário e ordinário, respectivamente.

• E) indireto e extraordinário, respectivamente.
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Direito do trabalho / Da suspensão e interrupção do contrato de trabalho / Caracterização e distinção

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q35.

O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário,

• A) até 3 dias consecutivos, em virtude de casamento.

• B) até 2 dias consecutivos ou não, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que,

declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica.

• C) até 3 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa

ou companheira.

• D) até 2 dias por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica.

• E) pelo tempo que se fizer necessário, para estudar e realizar provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento

de ensino superior.
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Direito do trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Das justas causas

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q36.

A empregada Héstia trabalhou na escola de educação infantil Pequeno Polegar como instrutora de dança contemporânea e jazz.

Nos intervalos das aulas, Héstia acessava sites pornográficos em seu celular e praticava atos libidinosos com o porteiro da

escola no banheiro dos funcionários. Além disso, Héstia frequentemente fumava em local proibido onde havia risco de incêndio e

placas de sinalização proibitivas. Tais atitudes podem ser consideradas figuras de justa causa, respectivamente, nas modalidades:

• A) desídia; incontinência de conduta.

• B) incontinência de conduta; insubordinação.

• C) improbidade; incontinência de conduta.

• D) incontinência de conduta; indisciplina.

• E) mau procedimento; indisciplina.
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Direito do trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da despedida indireta

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 5ª / 2013 / FCC

Q37.

Diana é empregada da empresa Colapso Produções, exercendo as funções de oficial produtora e recebendo seu salário

calculado por tarefa realizada. Em razão de crise financeira por que passa a empresa, nos últimos quatro meses, houve redução

do seu trabalho de forma a afetar sensivelmente a importância dos seus salários. Nessa situação, cabe à trabalhadora

• A) pedir demissão, sem ter que cumprir aviso prévio trabalhado e receber as verbas rescisórias cabíveis a essa modalidade

rescisória.

• B) postular a rescisão ou despedida indireta do contrato por falta grave cometida pelo empregador e receber as verbas

rescisórias cabíveis na modalidade dispensa sem justa causa.

• C) ajuizar ação para receber as diferenças salariais, mas não pode pedir rescisão ou despedida indireta do contrato.

• D) requerer a rescisão do contrato por motivo de culpa recíproca, recebendo pela metade a indenização cabível.

• E) pedir judicialmente a rescisão ou despedida indireta do contrato, devendo obrigatoriamente permanecer no serviço até o

final da decisão do processo.



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito do trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da dispensa arbitrária

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC

Q38.

José foi dispensado sem justa causa, após 11 meses de serviço. Passou a cumprir o aviso prévio trabalhando, optando pela

redução de duas horas diárias do seu horário normal de trabalho. Entretanto, neste período, registrou sua candidatura para

eleição a cargo de dirigente sindical. De acordo com a legislação e o entendimento sumulado do TST, neste caso a empregadora de José deverá

• A) cancelar a dispensa e aguardar a eleição, pois o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical

durante o período do aviso prévio trabalhado com a redução de duas horas diárias de seu horário de trabalho lhe assegura

a estabilidade.

• B) manter a dispensa, tendo em vista que o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o

período do aviso prévio não lhe assegura a estabilidade.

• C) manter a dispensa, tendo em vista que o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical somente lhe

assegura a estabilidade se fosse feita na modalidade do aviso prévio indenizado.

• D) cancelar a dispensa e aguardar a eleição, pois o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical

durante o período do aviso prévio trabalhado se equipara às regras dos contratos de trabalho por prazo determinado,

assegurando-lhe a estabilidade.

• E) manter a dispensa, tendo em vista que o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical somente lhe

assegura a estabilidade se fosse feita na modalidade do aviso prévio trabalhado com opção de manter a jornada normal de

trabalho, podendo faltar ao serviço, sem prejuízo do salário, por sete dias corridos.
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Direito do trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da culpa recíproca

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 9ª / 2013 / FCC

Q39.

Considerando as previsões da CLT sobre rescisão do contrato de trabalho, é INCORRETO afirmar:

• A) No caso de morte do empregador constituído em empresa individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho.

• B) No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou

resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização, que ficará a cargo do governo responsável.

• C) Havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, não há que se falar em recebimento de indenização.

• D) Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado, será obrigado a pagar-lhe, a título de

indenização, e por metade, a remuneração a que teria direito até o término do contrato.

• E) Aos contratos por prazo determinado que contiverem cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado,

aplicam-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado.
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Direito do trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da indenização

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q40.

Ruth, Ajudante Geral da fábrica de parafusos CDE Ltda., foi dispensada injustamente em 1 agosto de 2016, sendo que em suas

verbas rescisórias não foi pago nenhum valor a título de Participação nos Lucros ou Resultados − PLR, estipulado no Acordo

Coletivo de Trabalho celebrado no início do ano, em um salário contratual de cada trabalhador, a ser pago em dezembro do

mesmo ano. Neste caso, Ruth

• A) tem direito ao recebimento da parcela da PLR de forma proporcional aos meses trabalhados, pois a ex-empregada

concorreu para os resultados positivos da empresa.

• B) não tem direito ao recebimento da parcela da PLR, uma vez que foi dispensada antes da data estipulada de seu

pagamento.

• C) tem direito ao recebimento da parcela da PLR de forma integral, uma vez que foi iniciativa do empregador a rescisão do

contrato de trabalho.

• D) não tem direito ao recebimento da parcela da PLR, uma vez que foi dispensada injustamente, só fazendo jus a tal valor se

tivesse se aposentado antes da data estipulada de seu pagamento.



• E) tem direito ao recebimento da parcela da PLR, podendo o empregador decidir se pagará de forma proporcional aos meses

do ano trabalhados ou de forma integral, de acordo com o desempenho de sua ex-empregada.
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Direito do trabalho / Do aviso prévio

Fonte: ADVOGADO / SABESP / 2018 / FCC

Q41.

O aviso prévio

• A) é direito irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação

de haver o prestador de serviço obtido novo emprego.

• B) não é devido o aviso prévio na despedida indireta, havendo expressa disposição legal neste sentido.

• C) é devido na proporção de 50% na despedida indireta, havendo expressa disposição legal neste sentido.

• D) será de cinco dias quando o pagamento for efetuado por semana ou tempo inferior.

• E) indenizado, não possui como integrante de sua base de cálculo horas extras habituais.
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Direito do trabalho / Da estabilidade e garantias provisórias de emprego / Das formas de estabilidade

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TST / 2017 / FCC

Q42.

Com relação aos institutos da estabilidade e garantias provisórias de emprego, e considerando a legislação vigente e a jurisprudência sumulada do Tribunal

Superior do Trabalho,

• A) cessa a estabilidade provisória do Presidente da CIPA com a extinção do estabelecimento da empresa, sendo que nessa

hipótese não se considera arbitrária a sua despedida pelo empregador.

• B) a estabilidade do empregado eleito dirigente sindical compreende o período desde o registro da candidatura, até 1 ano

após o término do mandato, desde que tenha sido eleito membro titular.

• C) o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que

indenizado, não afasta o direito à estabilidade, posto que o mesmo integra o contrato de trabalho para todos os efeitos.

• D) para as empresas com mais de 60 empregados, gozarão de garantia de emprego, empregados eleitos representantes de

comissão incumbidas de acompanhar e fiscalizar a regular cobrança e distribuição de gorjetas, vinculada ao desempenho

das funções para que foram eleitos.

• E) a falta de comunicação da entidade sindical ao empregador acerca do registro de candidatura de empregado e, eventualmente, a sua posse, se eleito,

sempre será causa que inviabiliza a estabilidade provisória.
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Direito do trabalho / Da duração do trabalho / Da jornada de trabalho

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q43.

Estabelecida jornada superior a seis horas e limitada a oito horas por meio de regular negociação coletiva, os empregados

submetidos a turnos ininterruptos de revezamento

• A) têm direito ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras, sendo devido o referido adicional em sua integralidade.

• B) não têm direito ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras.

• C) têm direito ao pagamento apenas da 7ª hora como extra.

• D) têm direito ao pagamento apenas da 8ª hora como extra.

• E) têm direito ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras, sendo devido apenas 50% do referido adicional.
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Direito do trabalho / Da duração do trabalho / Dos períodos de descanso

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC



Q44.

Valéria, empregada da empresa “R”, está preocupada com as mudanças ocorridas na Consolidação das Leis do Trabalho,

notadamente com o seu intervalo para repouso ou alimentação. Considerando que ela possui jornada de trabalho diária de cinco

horas, o seu intervalo para repouso ou alimentação

• A) continua sendo obrigatório de, no mínimo, quinze minutos.

• B) continua sendo obrigatório de, no mínimo, trinta minutos.

• C) continua sendo obrigatório de, no mínimo, vinte minutos.

• D) passou a ser obrigatório de, no mínimo, uma hora.

• E) passou a ser obrigatório de, no mínimo, trinta minutos.
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Direito do trabalho / Da duração do trabalho / Do intervalo para repouso e alimentação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC

Q45.

Para responder às questões, considere também o texto da Lei nº 13.467/2017.

Ulisses foi contratado pela empresa Copo de Leite Laticínios Ltda. como auxiliar de produção, para o cumprimento de jornada de

8 horas diárias de segunda à sexta-feira, com intervalo de 1 hora para repouso e alimentação. Alegando necessidades da

produção, duas vezes por semana o empregador passou a fracionar o intervalo intrajornada de Ulisses em três períodos de

20 minutos cada um e, nos outros três dias da semana, passou a conceder apenas 40 minutos de intervalo. Em relação a essa

situação, o fracionamento do intervalo intrajornada

• A) não é permitido para as atividades exercidas por Ulisses e a redução do intervalo implica no pagamento pelo empregador

dos minutos suprimidos, com um acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho, tendo tal

pagamento natureza indenizatória.

• B) não é permitido para as atividades exercidas por Ulisses e a redução do intervalo implica no pagamento pelo empregador

do período total do intervalo, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho, tendo tal

pagamento natureza salarial.

• C) é permitido para as atividades exercidas por Ulisses no caso de necessidade de produção, mas somente em dois períodos

de 30 minutos cada um e a redução do intervalo implica no pagamento pelo empregador do período total do intervalo, com

acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho, tendo tal pagamento natureza salarial.

• D) é permitido para as atividades exercidas por Ulisses no caso de necessidade de produção e a redução do intervalo implica

no pagamento pelo empregador dos minutos suprimidos, com um acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da

hora normal de trabalho, tendo tal pagamento natureza indenizatória.

• E) é permitido para as atividades exercidas por Ulisses no caso de necessidade de produção e a redução do intervalo implica

no pagamento pelo empregador do período total do intervalo, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da

hora normal de trabalho, tendo tal pagamento natureza indenizatória.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito do trabalho / Da duração do trabalho / Do descanso semanal remunerado

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q46.

Em relação ao descanso semanal remunerado, o TST adota entendimento pacífico no sentido de que

• A) ao empregado pracista não é devida a remuneração do repouso semanal.

• B) é reconhecido o direito ao acréscimo de 1/4 a título de repouso semanal, considerando-se para esse fim o mês de quatro

semanas e meia, ao professor que recebe salário à base de hora-aula.

• C) o adicional de insalubridade já remunera os dias de repouso semanal e feriados.

• D) a concessão do intervalo para repouso semanal, descaracteriza o turno de revezamento com jornada de 6 horas.

• E) a majoração do valor do repouso semanal remunerado, em razão da integração das horas extras habitualmente prestadas,

repercute no cálculo das férias, da gratificação natalina e do aviso prévio.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito do trabalho / Da duração do trabalho / Do trabalho noturno e do trabalho extraordinário



Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q47.

Eunice trabalha em uma indústria alimentícia que fabrica doces e chocolates. Nos meses de janeiro e fevereiro, em razão da

produção de chocolates para a Páscoa, trabalhou de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, gozando diariamente de 15 minutos para

repouso e alimentação. Nesse contexto, Eunice faz jus a

• A) uma hora integral, acrescida de 50% sobre a remuneração da hora normal de trabalho, tendo tal pagamento natureza

salarial.

• B) uma hora integral, acrescida de 50% sobre a remuneração da hora normal de trabalho, tendo tal pagamento natureza

indenizatória.

• C) 45 minutos, acrescidos de 50% sobre a remuneração da hora normal de trabalho, tendo tal pagamento natureza

indenizatória.

• D) 45 minutos, acrescidos de 50% sobre a remuneração da hora normal de trabalho, tendo tal pagamento natureza salarial.

• E) 45 minutos, sem acréscimo, pois não se trata de hora extra, mas sim de pagamento de natureza meramente indenizatória.
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Direito do trabalho / Da duração do trabalho / Do sistema de compensação de horas

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q48.

Para trabalhadores que fazem a jornada legal prevista no

artigo 7º, inciso XIII da Constituição Federal, a compensação de jornada denominada “banco de horas” sem a

remuneração de horas suplementares e observada a

soma das jornadas semanais de trabalho previstas, será

legalmente possível, desde que mediante

• A) acordo individual, observado o período máximo de

um mês e não seja ultrapassado o limite máximo de

12 horas diárias.

• B) acordo judicial, observado o período máximo de um

ano e não seja ultrapassado o limite máximo de

12 horas diárias.

• C) acordo individual, observado o período máximo de

seis meses e não seja ultrapassado o limite máximo

de 8 horas diárias.

• D) acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de

trabalho, observado o período máximo de dois anos

e não seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas

diárias.

• E) convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de

trabalho, observado o período máximo de um ano e

não ultrapasse o limite máximo de 10 horas diárias.
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Direito do trabalho / Do salário-mínimo: irredutibilidade e garantia

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q49.

Sobre regras de proteção ao salário, considere: 

 

 

 

I. É vedado às empresas limitar, por qualquer forma, a liberdade dos empregados de dispor do seu salário. 

 

 

II. O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho e qualquer que seja a forma e o meio de fixação do 

mesmo, não deve ser estipulado por período superior a um mês. 

 



III. O pagamento de salário em moeda estrangeira somente é válido quando o empregador assegura ao trabalhador as variações cambiais da moeda. 

 

 

IV. Terá força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária, desde que esta tenha sido indicada pelo empregado 

no momento da celebração do contrato de trabalho e o estabelecimento bancário seja próximo ao local de trabalho. 

 

 

V. O pagamento dos salários será efetuado em dia útil e no local de trabalho, dentro do horário do serviço ou imediatamente 

após o encerramento deste, salvo quando efetuado por depósito em conta bancária. 

 

 

 

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I e V.

• B) II e III.

• C) I e III.

• D) II e IV.

• E) IV e V.
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Direito do trabalho / Das férias / Do direito a férias e da sua duração

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q50.

A empresa SMG Logística Ltda. concedeu férias à sua empregada Valéria, referentes ao período aquisitivo 2015/2016. Considerando que Valéria faltou ao

trabalho 12 dias injustificadamente durante o período aquisitivo, que requereu abono de férias 20

dias antes do término do período aquisitivo e que as férias foram concedidas a partir de 01/03/2018, de acordo com a legislação

aplicável, a empregada gozou

• A) 24 dias de férias, recebeu a remuneração das férias em dobro, além do abono de férias.

• B) 24 dias de férias, recebeu a remuneração das férias de forma simples, além do abono de férias.

• C) 30 dias de férias, recebeu a remuneração das férias em dobro, mas não recebeu o abono de férias, que foi requerido fora

do prazo legal.

• D) 18 dias de férias, recebeu a remuneração das férias em dobro, além do abono de férias.

• E) 18 dias de férias, recebeu a remuneração das férias em dobro, mas não recebeu o abono de férias, que foi requerido fora

do prazo legal.
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Direito do trabalho / Das férias / Da concessão e da época das férias

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q51.

Sandra Feitosa, nascida em 01/03/1959, foi contratada, juntamente com seu marido, João Feitosa, nascido em 07/01/1958, para

trabalhar na empresa Zigma. Sandra ocupava o cargo de Gerente Comercial e João, o cargo de Vendedor, estando subordinado

à sua esposa. Sandra e João programaram uma viagem de férias de 30 dias, prevista para dezembro, e solicitaram ao

departamento de recursos humanos a concessão das férias nesse período. O departamento de recursos humanos da empresa

negou o pedido de férias, sob o fundamento de que as férias conjuntas prejudicariam a área comercial, em razão da ausência de

dois empregados e do aumento das vendas no mês de dezembro. Em função disso, a empresa Zigma determinou que Sandra e

João usufruíssem as férias em três períodos, sendo o primeiro de 15 dias, o segundo de 10 dias e o último de 5 dias.

Diante do exposto,

• A) a empresa não pode negar o pedido de concessão de férias, uma vez que os membros de uma família, que trabalharem

no mesmo estabelecimento ou empresa, terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem.

• B) a empresa não pode negar o pedido de concessão de férias, porque compete aos empregados escolher a época que

melhor consulte seus interesses para descansar.

• C) o fracionamento da concessão das férias de Sandra e João depende da concordância dos empregados.

• D) aos maiores de 50 anos de idade, como Sandra e João, as férias serão sempre concedidas de uma só vez.



• E) o fracionamento da concessão das férias de Sandra e João poderá ocorrer apenas em casos excepcionais e desde que

cada período não seja inferior a 10 dias.
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Direito do trabalho / Das férias / Da remuneração e do abono de férias

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC

Q52.

Ana, tem 17 anos de idade; Teresa, tem 53 anos e Solange, está com 35 anos de idade. Trabalham na Empresa S como

Ajudantes de Produção, cumprindo o horário de trabalho de 2ª à 5ª feiras, das 7 h às 17 h e, às 6ª feiras, das 7 h às 16 h, com

uma hora de intervalo para refeição. Tendo em vista que todas têm direito a férias vencidas, de acordo com a CLT, alterada pela

Lei nº 13.467/2017, é INCORRETO afirmar que

• A) somente Solange tem direito ao fracionamento das férias em 3 períodos, sendo obrigatório que Ana e Teresa usufruam

suas férias de uma só vez.

• B) todas podem fracionar suas férias em três períodos, desde que um dos períodos não seja inferior a quatorze dias corridos

e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.

• C) é facultada a todas a conversão de 1/3 do período de férias em abono pecuniário, no valor da remuneração que seria

devida nos dias correspondentes, acrescido do terço constitucional.

• D) o pagamento das férias, de cada período, bem como do abono pecuniário será efetuado até dois dias antes do início do

respectivo período.

• E) a empregada que contar com dez faltas injustificadas em seu período aquisitivo de férias, terá direito a férias na proporção

de vinte e quatro dias corridos.
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Direito do trabalho / Do salário e da remuneração / Conceito e distinções

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q53.

Sobre salário e remuneração,

• A) consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a

empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de

suas atividades.

• B) as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo e diárias para viagem, limitadas a cinquenta por

cento da remuneração mensal, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e

não constituem base de incidência de encargo trabalhista e previdenciário.

• C) prêmios são as liberalidades concedidas em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro, pelo empregador, em razão de

seu poder potestativo, ao empregado ou a grupo de empregados, independentemente do exercício de suas atividades.

• D) as importâncias pagas a título de auxílio-alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem

base de incidência de encargo trabalhista e previdenciário, salvo se habituais.

• E) o pagamento do salário e comissões, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período

superior a 1 mês.
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Direito do trabalho / Do salário e da remuneração / Composição do salário

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 6ª / 2018 / FCC

Q54.

De acordo com a reforma trabalhista, NÃO integram a remuneração do empregado não constituindo bases de incidência de encargos trabalhista e

previdenciário, entre outros:

• A) as gratificações de função e o auxílio-alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro.

• B) as gorjetas e as ajudas de custo com valor maior do que cinquenta por cento da remuneração mensal.

• C) as gratificações legais e o auxílio-alimentação, mesmo que pago em dinheiro.

• D) ajudas de custo limitadas a cinquenta por cento da remuneração mensal e o auxílio-alimentação, vedado o seu pagamento

em dinheiro.



• E) as diárias para viagem e as ajudas de custo com valor maior do que cinquenta por cento da remuneração mensal.
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Direito do trabalho / Do salário e da remuneração / Modalidades de salário

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q55.

Maria Lopes, gerente administrativa de uma grande multinacional, recebe por mera liberalidade e a título gratuito, desde o início

do contrato de trabalho, de forma integral, o ressarcimento de todas as despesas relativas ao aparelho celular utilizado em

serviço e para ligações particulares. Recebe ainda, da mesma forma, o reembolso do combustível gasto durante o mês. A

empregada trabalha internamente e não necessita do veículo para o desenvolvimento de suas atividades. O pagamento dessas

verbas é realizado mediante depósito bancário em sua conta corrente e não é lançado nos recibos de pagamento. Diante dos

fatos,

• A) os valores reembolsados relativos à utilização do aparelho celular e combustível têm natureza salarial e deveriam ser

lançados nos recibos de pagamento.

• B) os valores reembolsados relativos à utilização do aparelho celular não têm natureza salarial, mas os valores pagos a título

de combustível têm natureza salarial.

• C) os valores reembolsados relativos ao combustível não têm natureza salarial porque apesar de a empregada trabalhar

internamente, o veículo é utilizado para o trajeto de sua residência até a empresa.

• D) o reembolso dos valores relativos à utilização do aparelho celular e combustível não precisa ser lançado nos recibos de

pagamento porque tais valores não têm natureza salarial.

• E) os valores reembolsados relativos à utilização do aparelho celular e combustível não têm natureza salarial se não

excederem 50% do salário percebido pela empregada.
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Direito do trabalho / Do salário e da remuneração / Formas e meios de pagamento do salário

Fonte: PROFISSIONAL DE NíVEL SUPERIOR - DIREITO / ELETROSUL / 2016 / FCC

Q56.

Hermes firmou contrato de trabalho com a empresa Apogeu Industrial S/A para desempenhar as funções de diretor nacional de

vendas. Ficou ajustado entre as partes o pagamento de um valor fixo, comissões sobre vendas, gratificações, diárias para

viagens em valor que corresponde a 60% do importe fixo, além dos seguintes benefícios: automóvel, notebook com acesso

ilimitado à internet para concretização de vendas e contatos com vendedores da empresa, curso de pós-graduação incluindo

mensalidades, livros e material didático. De acordo com as normas celetistas e a orientação jurisprudencial sumulada pelo TST

sobre salário e remuneração,

• A) integram o salário a importância fixa estipulada, as comissões e gratificações, não se incluindo as diárias para viagem e as

gratificações ajustadas.

• B) o curso de pós-graduação fornecido como utilidade ao empregado terá natureza salarial, em razão de não estar restrito as

mensalidades, incluindo livros e material didático.

• C) será considerado salário a utilidade concedida pelo empregador ao empregado a título de ferramenta de trabalho, utilizado

no local de trabalho para a prestação dos serviços.

• D) o pagamento do salário, seja qual for a modalidade do trabalho, não poderá ser estipulado por período superior a um mês,

salvo no que concerne a comissões e gratificações; mas o pagamento de comissões só é exigível depois de ultimada a

transação a que se referem.

• E) o veículo fornecido pelo empregador ao empregado, quando indispensável para a realização do trabalho, não têm natureza

salarial, salvo se utilizado pelo empregado também em atividades particulares.
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Direito do trabalho / Do salário e da remuneração / 13º salário

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q57.

Sobre a gratificação de Natal,

• A) sendo solicitado pelo trabalhador até o mês de janeiro, a segunda parcela deve ser paga juntamente com a remuneração

das férias, desde que estas já tenham sido programadas.



• B) o empregador pode definir a época da primeira parcela, desde que entre os meses de fevereiro e novembro, devendo o

pagamento ser feito a todos os empregados na mesma data.

• C) deve ser paga em duas parcelas, a primeira juntamente com as férias do empregado e a segunda até o dia 20 de dezembro.

• D) pode ser paga em uma única parcela, desde que o trabalhador assim o requeira e o pagamento seja realizado até o dia

20 de dezembro.

• E) a primeira parcela deve ser paga entre os meses de fevereiro e novembro, a critério do empregador, salvo se o

empregado, até o mês de janeiro, solicitar que esta parcela coincida com suas férias.
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Direito do trabalho / Da equiparação salarial; do princípio da igualdade de salário; do desvio de função

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q58.

De acordo com o entendimento Sumulado do TST, a habitação, a energia elétrica e o veículo fornecidos pelo empregador ao

empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho,

• A) não têm natureza salarial, exceto se, no caso de veículo, ele for utilizado pelo empregado também em atividades particulares.

• B) têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares.

• C) não têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades

particulares.

• D) têm natureza salarial, exceto se, no caso de veículo, ele for utilizado pelo empregado também em atividades particulares.

• E) têm natureza salarial, exceto se, no caso de veículo, ele for utilizado pelo empregado também em atividades particulares e,

exceto se, no caso da habitação, ela for utilizada para hospedar familiares residentes em outro estado.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito do trabalho / Do FGTS

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q59.

De acordo com a Lei nº 8.036/1990, o Conselho Curador estabelece normas e diretrizes que regem o Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço (FGTS). Representantes dos trabalhadores e dos empregadores

• A) fazem parte da composição deste Conselho Curador, sendo que terão mandato de dois anos, vedada a recondução,

inclusive para os suplentes.

• B) fazem parte da composição deste Conselho Curador, sendo que terão mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos

uma única vez, inclusive os suplentes.

• C) não fazem parte da composição deste Conselho Curador, tratando-se de um órgão governamental que possui apenas

integrantes indicados pela autoridade competente do Poder Executivo.

• D) não fazem parte da composição deste Conselho Curador, tratando-se de um órgão governamental que possui apenas

integrantes indicados pelas autoridades competentes dos Poderes Executivo e Legislativo.

• E) fazem parte da composição deste Conselho Curador, sendo que terão mandato de três anos, vedada a recondução,

inclusive para os suplentes.
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Direito do trabalho / Da prescrição e decadência

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC

Q60.

No tocante à prescrição, considere: 

 

 

 

I. Quanto aos depósitos do FGTS, para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13/11/2014, aplica-se 

o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 

13/11/2014. 

 



 

II. Quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, a interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de 

reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, 

produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos. 

 

 

 

III. Respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concerne às pretensões 

imediatamente anteriores a cinco anos, contados da data da extinção do contrato de trabalho. 

 

 

 

Tendo em vista a CLT, alterada pela Lei nº 13.467/2017, e o entendimento sumulado do TST, está correto o que consta em

• A) I, II e III.

• B) I e II, apenas.

• C) II e III, apenas.

• D) I, apenas.

• E) III, apenas.
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Direito do trabalho / Da segurança e medicina no trabalho / Da CIPA

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q61.

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes − CIPA − tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes

do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do

trabalhador. Em relação à CIPA, segundo a legislação,

• A) os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serão eleitos, entre todos os empregados, em escrutínio secreto.

• B) os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão designados pelo sindicato.

• C) o empregador designará, anualmente, dentre os seus representantes eleitos, o Vice-Presidente da CIPA.

• D) o mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 1 ano, permitida uma reeleição.

• E) os empregados elegerão, dentre os empregados designados pelo sindicato, o Presidente da CIPA.
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Direito do trabalho / Da segurança e medicina no trabalho / Das atividades insalubres ou perigosas

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q62.

Segundo entendimento Sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, o trabalho executado em condições insalubres, em caráter

intermitente, só por essa circunstância,

• A) aumenta o respectivo adicional para 40%.

• B) afasta o direito à percepção do respectivo adicional.

• C) reduz o respectivo adicional para 10%.

• D) reduz o respectivo adicional para 20%.

• E) não afasta o direito à percepção do respectivo adicional.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito do trabalho / Da proteção ao trabalho do menor

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 1ª / 2013 / FCC

Q63.

Em relação às limitações de idade para o trabalho, é correto afirmar que há proibição de

• A) trabalho penoso aos menores de dezesseis anos.



• B) trabalho na condição de aprendiz após os dezoito anos.

• C) qualquer trabalho, inclusive na condição de aprendiz, aos menores de dezesseis anos.

• D) trabalho noturno, insalubre e perigoso aos menores de dezoito anos.

• E) trabalho noturno, insalubre e perigoso aos menores de vinte e um anos.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito do trabalho / Da proteção ao trabalho da mulher; da estabilidade da gestante; da licença-maternidade

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q64.

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, à empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de

criança ou adolescente será concedida licença-maternidade

• A) de 180 dias mediante apresentação da Certidão de Nascimento da criança e do termo judicial de guarda à adotante ou

guardiã, sendo que a adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença-maternidade a apenas um dos

adotantes ou guardiães empregado ou empregada.

• B) de 120 dias mediante apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã, sendo que a adoção ou guarda

judicial conjunta ensejará a concessão de licença-maternidade aos dois adotantes ou guardiães empregado ou

empregada.

• C) de 120 dias mediante apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã, sendo que a adoção ou guarda

judicial conjunta ensejará a concessão de licença-maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiães empregado ou

empregada.

• D) dependendo da idade da criança que poderá variar de 30 a 180 dias, independentemente da apresentação do termo

judicial de guarda à adotante ou guardiã, sendo que a adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licençamaternidade a apenas um dos

adotantes ou guardiães empregado ou empregada.

• E) dependendo da idade da criança que poderá variar de 30 a 180 dias, mediante a apresentação do termo judicial de guarda

à adotante ou guardiã, sendo que a adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença-maternidade aos

dois adotantes ou guardiães empregado ou empregada.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito do trabalho / Do direito coletivo do trabalho / Da liberdade sindical (Convenção n.º 87 da OIT)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q65.

Sobre a organização sindical, é correto afirmar:

• A) O princípio da unicidade sindical, consagrado na Constituição Federal brasileira de 1988, determina que não pode haver

mais de uma entidade sindical, representativa da mesma categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial,

definida pelos interessados e não inferior à área resultante da soma de pelo menos três Municípios contíguos.

• B) A assembleia geral do sindicato pode criar contribuições adicionais, sem prejuízo das contribuições sindical e confederativa, mas que serão exigíveis

apenas aos trabalhadores sindicalizados, sob pena de ofensa ao princípio da liberdade de

associação sindical.

• C) O postulado da liberdade sindical tem significado restrito na ordem jurídica brasileira, apenas expondo o sentido subjetivo

do direito de livre filiação às organizações sindicais, assegurado a trabalhadores ativos e inativos.

• D) Como expressão da ampla autonomia assegurada às entidades sindicais, em qualquer grau, as centrais sindicais podem

participar ativamente das negociações coletivas de trabalho, firmando os instrumentos normativos dela decorrentes.

• E) Aos sindicatos cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, podendo a lei ampliar ou

restringir o campo de atuação a eles reservado, na perspectiva da melhoria da condição social dos trabalhadores filiados.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito do trabalho / Do direito coletivo do trabalho / Da organização sindical: conceito de categoria; categoria diferenciada

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q66.

Conforme norma sobre organização sindical contida na Consolidação das Leis do Trabalho, a similitude de condições de vida

oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades

econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como



• A) dissídio coletivo de trabalho.

• B) categoria econômica.

• C) categoria profissional.

• D) categoria profissional diferenciada.

• E) convenção coletiva de trabalho.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito do trabalho / Do direito coletivo do trabalho / Das convenções e acordos coletivos de trabalho

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q67.

Determinada categoria econômica e profissional está em fase de negociação coletiva, e, nesta hipótese, estão sendo debatidas

as cláusulas da convenção coletiva a ser celebrada. Considerando o que dispõe a Lei nº 13.467/2017, constitui(em) objeto ilícito

de convenção coletiva e de acordo coletivo de trabalho, a supressão ou a redução do(s) seguinte(s) direito(s):

• A) banco de horas anual.

• B) teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente.

• C) remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.

• D) enquadramento do grau de insalubridade.

• E) participação nos lucros ou resultados da empresa.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito do trabalho / Do direito de greve; dos serviços essenciais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q68.

Na greve em serviço essencial

• A) é vedada a adesão de empregados que exerçam

funções de direção e gerenciamento da atividade.

• B) os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve,

a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

• C) o Poder Público deve assumir a prestação do serviço paralisado, ainda que parcialmente, até que se

restabeleça a atividade da empresa.

• D) o empregado grevista terá descontados os salários

dos dias paralisados, ainda que a greve não seja

considerada abusiva pela Justiça do Trabalho.

• E) o empregador deve requisitar ao Poder Público

pessoal em substituição parcial aos empregados

grevistas, de forma a assegurar o atendimento às

necessidades básicas da população.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito do trabalho / Das comissões de Conciliação Prévia

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q69.

Osmar, Pintor a pistola, trabalha na Metalúrgica 2 Pinos S/A, que possui trezentos empregados. Pretende se candidatar ao

cargo de representante dos empregados na nova modalidade de comissão de representação de empregados, com a finalidade

de promover o entendimento direto com seu empregador. Tendo em vista a Lei nº 13.467/2017,

• A) nesta modalidade não está prevista a estabilidade provisória no emprego, razão pela qual, mesmo eleito, Osmar poderá

ser despedido a qualquer momento.

• B) Osmar não poderá sofrer despedida arbitrária somente se for eleito para o cargo de representante dos empregados, até

um ano após o fim do mandato.

• C) Osmar não poderá sofrer despedida arbitrária, desde o registro de sua candidatura até um ano após o fim do mandato.



• D) Osmar poderá sofrer despedida arbitrária, desde que eleito e homologada a rescisão contratual pelo sindicato profissional.

• E) Osmar não poderá sofrer despedida arbitrária, desde o registro de sua candidatura até dois anos após o fim do mandato.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito do trabalho / Da renúncia e transação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIO / TRT 20ª / 2011 / FCC

Q70.

Com relação a renúncia em matéria trabalhista, é correto afirmar:

• A) A renúncia a direitos futuros é, em regra, inadmissível, sendo proibido pelo TST, inclusive, a précontratação de horas extras pelos bancários quando da

sua admissão.

• B) Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles não tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema

do outro.

• C) O direito ao aviso prévio é renunciável pelo empregado, sendo que o pedido de dispensa de cumprimento sempre exime o empregador de pagar o

respectivo valor.

• D) Trata-se de uma relação jurídica em que as partes fazem concessões recíprocas, nascendo daí o direito de ação.

• E) No curso do contrato trabalhista a renúncia é inadmissível em qualquer hipótese, obedecendo-se ao princípio da proteção, bem como a relação de

hipossuficiência existente.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho / Organização e competência

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q71.

No tocante à competência da Justiça do Trabalho, considere:

I. É competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar ações possessórias, incluindo o interdito proibitório, ainda

que essas ações sejam decorrentes do exercício de greve dos trabalhadores da iniciativa privada.

II. A Justiça do Trabalho é competente para julgar mandando de segurança e habeas corpus quando o ato questionado envolver matéria de sua jurisdição, o que

não ocorre com o habeas data envolvendo a mesma matéria, cuja competência é

da Justiça comum.

III. Segundo entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, é competente a Justiça do Trabalho para processar e

julgar ações de indenização por dano moral e material, decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de

acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador

falecido.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I e III

• B) I e II.

• C) II e III.

• D) III.

• E) I.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho / Das Varas do Trabalho

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TST / 2017 / FCC



Q72.

A respeito da competência das Varas do Trabalho, segundo a legislação trabalhista em vigor, considere:

I. A ação de consignação em pagamento que o empregador promover em face do empregado deve ser proposta no foro do

domicílio deste, desde que esta situação esteja prevista no seu contrato de trabalho, caso contrário, a competência será

da Vara onde se deu a contratação do trabalhador.

II. Quando for parte no dissídio agente ou viajante comercial, a competência será da Vara do Trabalho da localidade em que

a empresa tenha agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado e, na falta, será competente a Vara da

localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima.

III. Quando for parte no dissídio agente ou viajante comercial, a competência será da Vara do Trabalho da localidade em que

a empresa tenha agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado e, na falta, será competente a Vara da

localização em que o empregado tenha sido contratado ou a localidade mais próxima.

IV. Em se tratando de empregador que promova realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado

ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços.

V. Mesmo em se tratando de empregador que promova realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, a

competência continuará sendo exclusiva da Vara da localidade da prestação dos respectivos serviços, eis que se trata de

regra mais benéfica ao empregado.

Está correto o que consta APENAS em

• A) I, II e IV.

• B) II e IV.

• C) II e III.

• D) I, III e V.

• E) I e V.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho / Dos Tribunais Regionais do Trabalho

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 12ª / 2013 / FCC

Q73.

No tocante à organização da Justiça do Trabalho, considere:

I. No Brasil, atualmente, existem 24 Tribunais Regionais do Trabalho, sendo que o Estado de São Paulo possui dois Tribunais.

II. Em 1946, quando a Justiça do Trabalho foi integrada ao Poder Judiciário, surgiram os Tribunais Regionais do Trabalho, em substituição aos Conselhos

Regionais do Trabalho.

III. O Tribunal Superior do Trabalho foi criado pela Constituição Federal de 1964, com sede em Brasília e jurisdição em todo o território Nacional.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I.

• B) II e III.

• C) I e III.

• D) I e II.

• E) II.



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho / Do Tribunal Superior do Trabalho: jurisdição e competência

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA / TST / 2012 / FCC

Q74.

O Conselho Superior da Justiça do Trabalho funcionará junto ao Tribunal Superior do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão

administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão

efeito vinculante, e é integrado pelo Presidente e Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, membros

natos. Compõem também o Conselho:

• A) cinco ministros eleitos pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho e cinco presidentes de Tribunais Regionais do Trabalho, cada um deles representando

uma das cinco Regiões geográficas do País.

• B) quatro ministros eleitos pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho e por 27 presidentes de Tribunais Regionais do Trabalho, um de cada um dos 26

Estados da Federação e outro do Distrito Federal.

• C) três ministros eleitos pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho e cinco presidentes de Tribunais Regionais do Trabalho, cada um deles representando

uma das cinco Regiões geográficas do País.

• D) três ministros eleitos pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho e apenas dois presidentes de Tribunais Regionais do Trabalho.

• E) cinco ministros eleitos pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho e dois presidentes de Tribunais Regionais do Trabalho.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual do Trabalho / Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho / Das secretarias das Varas do Trabalho

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q75.

Dentre os serviços auxiliares da Justiça do Trabalho descritos na Consolidação das Leis do Trabalho há o órgão denominado

distribuidor nas localidades em que exista mais de uma Vara do Trabalho. A designação dos distribuidores se dará pelo

• A) Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, dentre os funcionários do Tribunal Regional do Trabalho, existentes na mesma localidade, e diretamente

subordinados ao mesmo Presidente.

• B) Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, dentre os funcionários das Varas do Trabalho, existentes na mesma localidade, e diretamente subordinados

ao Juiz mais antigo de cada comarca.

• C) Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, dentre os funcionários das Varas do Trabalho e do Tribunal Regional do

Trabalho, existentes na mesma localidade, e diretamente subordinados ao mesmo Presidente.

• D) Juiz Titular mais antigo do Fórum, dentre os funcionários das Varas do Trabalho existentes na mesma localidade, e

diretamente subordinados a este Juiz.

• E) Juiz Diretor do Fórum dentre os funcionários das Varas do Trabalho existentes na mesma localidade, e diretamente

subordinados ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual do Trabalho / Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho / Dos distribuidores

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q76.

Conforme normas contidas na Consolidação das Leis do Trabalho sobre os serviços auxiliares da Justiça do Trabalho, incluindo

os distribuidores e os oficiais de justiça, é INCORRETO afirmar que

• A) não compete à Secretaria das Varas a contagem das custas devidas pelas partes, nos respectivos processos, mas sim ao

órgão distribuidor.

• B) compete especialmente aos chefes de secretaria das Varas promover o rápido andamento dos processos, especialmente

na fase de execução, e a pronta realização dos atos e diligências deprecadas pelas autoridades superiores.

• C) compete ao distribuidor a distribuição, pela ordem rigorosa de entrada, e sucessivamente a cada Vara, dos feitos que, para

esse fim, lhe forem apresentados pelos interessados.

• D) os distribuidores são designados pelo Presidente do Tribunal Regional, dentre os funcionários das Varas e do Tribunal

Regional, existentes na mesma localidade, e ao mesmo Presidente diretamente subordinados.

• E) é facultado aos Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho cometer a qualquer Oficial de Justiça ou Oficial de

Justiça Avaliador a realização dos atos de execução das decisões desses Tribunais.



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual do Trabalho / Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho / Dos oficiais de justiça e oficiais de justiça avaliadores

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q77.

Maria, Oficial de Justiça Avaliadora, para cumprimento de mandado de penhora e avaliação no importe de R$ 50.000,00 dirigiu-se ao local onde está situada a

empresa executada, encontrando vários bens. Analisando-os abaixo, Maria deverá lavrar o Auto de Penhora e Avaliação, preferencialmente,

• A) de uma televisão e um freezer.

• B) de um automóvel.

• C) do imóvel onde reside o sócio e sua família.

• D) do percentual de faturamento da empresa executada.

• E) de barras de ouro.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual do Trabalho / Do Ministério Público do Trabalho: organização

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q78.

O Ministério Público da União, organizado por Lei Complementar, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do

Estado, compreendendo em sua estrutura o Ministério Público do Trabalho. Sobre a organização desse último, é correto afirmar

que

• A) os Procuradores Regionais do Trabalho poderão atuar tanto nos Tribunais Regionais do Trabalho quanto nas Varas do

Trabalho, de forma residual.

• B) o chefe do Ministério Público do Trabalho é o Procurador-Geral da República indicado em lista tríplice pelos seus pares e

nomeado pelo Congresso Nacional.

• C) dentre os órgãos do Ministério Público do Trabalho estão o Colégio de Procuradores do Trabalho, a Câmara de

Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho e a Corregedoria do Ministério Público do Trabalho.

• D) os Subprocuradores-Gerais do Trabalho serão designados para oficiar junto ao Tribunal Regional do Trabalho da

10ª Região – Distrito Federal, com sede em Brasília.

• E) o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho será composto pelo Procurador-Geral do Trabalho, o ViceProcurador-Geral do Trabalho, quatro

Subprocuradores-Gerais do Trabalho e quatro procuradores regionais do trabalho,

todos eleitos pelos seus pares.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Princípios gerais do processo trabalhista (aplicação subsidiária do CPC)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q79.

O advogado da empresa Vênus de Millus Produções Artísticas apresentou uma reconvenção na audiência UNA em que a reclamada foi notificada para

apresentação de sua contestação em reclamação trabalhista. Provocado a se manifestar sobre a peça

processual apresentada pela empresa ré, o advogado do reclamante Hércules impugnou a juntada da reconvenção sem

justificar o motivo. Conforme teoria dos princípios gerais do Processo do Trabalho,

• A) não se admite em ação trabalhista nenhuma medida processual que não tenha previsão expressa contida na Consolidação

das Leis do Trabalho e que seja contrária ao trabalhador.

• B) caberia a medida desde que houvesse concordância da parte contrária e que a mesma fosse apresentada antes da data

da audiência para possibilitar o contraditório.

• C) embora haja omissão da norma processual trabalhista em relação à reconvenção, há súmula do Tribunal Superior do

Trabalho interpretando pela sua absoluta incompatibilidade com o direito processual do trabalho.

• D) nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em

que for incompatível com as normas contidas na Consolidação das Leis do Trabalho.

• E) não caberia tal medida nesta fase processual porque somente é possível aplicar supletivamente norma do Código

Processual Civil que não esteja prevista na lei trabalhista na fase de execução.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br



Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Dos atos, termos e prazos processuais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q80.

Mercedes ingressou com reclamação trabalhista contra sua ex-empregadora, a Empresa de Alimentos Tudo de Bom Ltda., pleiteando diferenças de verbas

rescisórias e danos morais. O processo tramita de modo eletrônico e foi proferida sentença julgando procedente a ação e deferindo as diferenças pretendidas,

mas omitindo-se no tocante ao pedido de danos morais. A disponibilização da informação da sentença para os advogados das partes ocorreu no Diário Oficial

no dia 3/5, uma quinta-feira.

Pretendendo o advogado de Mercedes ingressar com Embargos de Declaração para suprir a omissão do julgado, o último dia

para sua interposição, considerando que não houve feriados naquele mês, será dia

• A) 8/5.

• B) 16/5.

• C) 10/5.

• D) 9/5.

• E) 11/5.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Das custas e emolumentos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 6ª / 2018 / FCC

Q81.

Com relação ao que prevê a CLT acerca dos honorários periciais,

• A) a União será sempre responsável pelo pagamento dos honorários periciais no Processo do Trabalho quando vencido o

reclamante, sendo beneficiário da justiça gratuita.

• B) ao fixar o valor, o juízo deverá respeitar o limite máximo estabelecido na CLT de 10 salários mínimos.

• C) é faculdade da reclamada antecipar valores para custeio dos honorários periciais, mas apenas será responsável pelo seu

pagamento na hipótese de o laudo pericial ser favorável ao reclamante.

• D) o limite máximo para fixação dos honorários periciais será definido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, sendo

lícito ao juízo deferir seu parcelamento.

• E) a responsabilidade pelo pagamento é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, salvo se beneficiária da justiça

gratuita.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual do Trabalho / Das partes e procuradores / Do jus postulandi

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q82.

Kronos ajuizou ação trabalhista em face da empresa

Beta & Gama Empreendimentos, utilizando o jus postulandi.

Ocorre que foi vencido em primeira instância visto que a ação

foi julgada improcedente. Inconformado com o resultado da

sentença resolveu recorrer. Nessa situação Kronos

• A) deve constituir advogado e ingressar com recurso de

apelação em 15 dias.

• B) pode utilizar o jus postulandi e interpor recurso ordinário em 8 dias.

• C) deve constituir advogado e interpor agravo de instrumento em 5 dias.

• D) pode utilizar o jus postulandi e ingressar com recurso de revista em 8 dias.

• E) dependendo do valor da causa deverá constituir

advogado e interpor recurso ordinário em 5 dias.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual do Trabalho / Das partes e procuradores / Da substituição e representação processuais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 14ª / 2016 / FCC



Q83.

Sobre as partes e procuradores, o jus postulandi e a representação processual, conforme norma legal e entendimento sumulado

do Tribunal Superior do Trabalho,

• A) o jus postulandi somente pode ser exercido pelo empregador, visto que o trabalhador é parte hipossuficiente e necessita

de assistência profissional de advogado particular ou do sindicato.

• B) se o trabalhador utilizar o jus postulandi para a propositura da ação, sendo sucumbente na decisão de primeiro grau,

deverá contratar advogado para interpor recurso ao Tribunal.

• C) a Constituição Federal aboliu o instituto do jus postulandi revogando expressamente dispositivo previsto na Consolidação

das Leis do Trabalho sobre o tema.

• D) nos dissídios coletivos é obrigatória aos interessados a assistência por advogado, não podendo ser utilizado o

jus postulandi, que é restrito aos dissídios individuais até a prolação de sentença.

• E) a reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais e, na falta destes, pelo Ministério

Público do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público Estadual ou curador nomeado pelo Juízo.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual do Trabalho / Das partes e procuradores / Dos honorários de advogado

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q84.

A respeito dos honorários de sucumbência no Processo do Trabalho, introduzidos pela Lei nº 13.467/2017, considere:

I. Serão devidos honorários de sucumbência ao advogado, ainda que atue em causa própria, no limite mínimo de 5%, e

máximo de 15%, sempre calculados sobre o proveito econômico obtido.

II. Os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou

substituída pelo sindicato de sua categoria, bem como na reconvenção.

III. Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre

os honorários, salvo se o reclamante for beneficiário da Justiça Gratuita, hipótese que veda a sua condenação neste

título.

IV. Na fixação dos honorários de sucumbência o juiz analisará, dentre outros critérios para seu arbitramento, o zelo do

profissional e o trabalho realizado pelo mesmo no processo.

Está o correto o que consta APENAS em

• A) I e II.

• B) III e IV.

• C) I e III.

• D) I e IV.

• E) II e IV.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual do Trabalho / Das nulidades

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q85.

Na reclamação trabalhista movida pelo empregado Záfiro em face da empresa Olimpo S/A houve procedência parcial em

sentença. A reclamada interpôs recurso, mas por equívoco do Juízo não houve intimação do reclamante para apresentar

contrarrazões. O recurso teve seu provimento negado. No caso, quanto à teoria das nulidades processuais, conforme previsão

contida no texto consolidado,



• A) caberia arguição pela reclamada da nulidade processual visto que não foi cumprido ato processual essencial.

• B) deveria ser declarada a nulidade de ofício, que alcançaria todos os atos decisórios.

• C) não poderia ser declarada nulidade de ofício por não ser absoluta, mas caso fosse arguida por quaisquer das partes seria

acolhida com anulação dos atos decisórios.

• D) a nulidade não seria declarada porque não houve prejuízo à parte que não foi intimada para apresentar contrarrazões do

recurso.

• E) deveria ser declarada a nulidade por provocação da reclamada apenas em eventual ação rescisória a ser movida.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual do Trabalho / Das exceções

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q86.

Maria Helena, nascida em Florianópolis/SC, prestou serviços em Porto Alegre/RS, para a empresa Vencedora Produtos de

Beleza Ltda., tendo sido dispensada sem justa causa. Tendo Maria Helena retornado a sua cidade natal, ingressou, nesta

cidade, com ação trabalhista em face da sua ex-empregadora, pleiteando diferenças de horas extras e indenização por danos

morais. Antes da realização da audiência UNA designada, no prazo de cinco dias a contar do recebimento da notificação, a

reclamada, por meio de Processo Judicial Eletrônico, apresentou exceção de incompetência territorial. Neste caso, e tendo em

vista o disposto pela Lei nº 13.467/2017,

• A) será suspenso o processo e, após cumpridas as formalidades legais, será decidida a exceção de incompetência territorial,

quando o processo retomará seu curso, com a designação de audiência, a apresentação de defesa e a instrução

processual perante o juízo competente.

• B) a exceção de incompetência territorial só pode ser apresentada na audiência UNA designada, sendo uma das modalidades

de resposta do réu, juntamente com a contestação e a reconvenção, razão pela qual não será apreciada de imediato.

• C) somente a exceção de suspeição poderá ser suscitada antes da data da audiência, quando então haverá a suspensão do

processo para sua decisão, após cumpridas as formalidades legais.

• D) o juiz não receberá a exceção de incompetência territorial, uma vez que a mesma deve ser apresentada em até cinco dias

antes da data da realização da audiência designada, sob pena de preclusão.

• E) somente será suspenso o processo e decidida a exceção de incompetência territorial se Maria Helena, intimada para tanto,

concordar com tal procedimento, senão, aguardar-se-á a audiência designada.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual do Trabalho / Das provas

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q87.

No tocante ao ônus da prova, de acordo com a Lei nº 13.467/2017, considere:

I. Nos casos previstos em lei ou sendo impossível ou excessivamente difícil para a parte cumprir seu ônus probatório,

poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, fundamentando sua decisão desde logo ou deixando para fazê-lo

na sentença, uma vez que se trata de decisão interlocutória.

II. A decisão do juiz de atribuir o ônus da prova de modo diverso deverá ser proferida antes da abertura da instrução e, a

requerimento da parte, implicará o adiamento da audiência, possibilitando provar fatos por qualquer meio em direito

admitido.

III. A decisão do juiz de atribuir o ônus da prova de modo diverso não pode gerar situação em que a desincumbência do

encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

IV. A decisão do juiz de atribuir o ônus da prova de modo diverso deverá ser proferida após a abertura da instrução e sempre

implicará no adiamento da audiência, independentemente do requerimento da parte, possibilitando provar fatos por

qualquer meio em direito admitido.

Está correto o que consta APENAS em

• A) I e IV.



• B) I e II.

• C) II, III e IV.

• D) II e III.

• E) I e III.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da forma de reclamação e notificação; da reclamação escrita e verbal; da legitimidade

para ajuizar

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q88.

Em uma situação hipotética, Júlio Santos, residente e domiciliado na cidade de Bauru/SP, foi contratado pela empresa Mach

Tech Ltda., com sede na cidade de São Paulo, para trabalhar como vendedor viajante, nas cidades de Botucatu/SP, São

Manuel/SP, Lençóis Paulista/SP e Agudos/SP. Júlio estava subordinado à filial da empresa Mach Tech Ltda., localizada na

cidade de Campinas/SP, reportando-se ao Gerente de Vendas, por meio de relatórios de atividades. Em fevereiro de 2018, Júlio

Santos foi dispensado sem justa causa, sem que, no entanto, fossem quitadas as verbas rescisórias a que tinha direito, razão

pela qual pretende ajuizar reclamação trabalhista em face da empresa Mach Tech Ltda.

A reclamação trabalhista deverá ser ajuizada na cidade de

• A) Bauru/SP, porque é a localidade onde Júlio reside.

• B) São Paulo/SP, porque é onde está localizada a sede da empresa.

• C) Campinas/SP, porque Júlio está subordinado à filial ali localizada.

• D) Botucatu/SP, São Manuel/SP, Lençóis Paulista/SP ou Agudos/SP, porque Júlio prestou serviços em todas estas

localidades.

• E) Bauru/SP, São Paulo/SP, Botucatu/SP, São Manuel/SP, Lençóis Paulista/SP, Agudos/SP ou Campinas/SP, uma vez que

compete ao empregado decidir qual localidade melhor lhe convém.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Das audiências: de conciliação, de instrução e de julgamento

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q89.

Sobre audiência e procedimento,

• A) os dissídios individuais cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da

reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo, exceto nas demandas em que é parte a Administração

Pública direta, autárquica e fundacional, cujo valor da ação não poderá exceder a sessenta salários mínimos.

• B) no procedimento ordinário, a reclamação escrita deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve

exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que poderá ser certo, determinado e com ou sem indicação de

valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante.

• C) oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento de seu advogado,

desistir da ação.

• D) é facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente, ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato, e

cujas declarações obrigarão o proponente, não sendo necessário ser empregado da empresa.

• E) no procedimento ordinário e sumaríssimo, as testemunhas, até o máximo de duas para cada parte, comparecerão à

audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da notificação das partes

Fonte: OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 18ª / 2013 / FCC

Q90.

Quanto à realização das audiências trabalhistas, a notificação da parte e as consequências da sua ausência, é correto afirmar:

• A) A ausência do reclamante ou do reclamado à audiência importará sempre no arquivamento da reclamação uma vez que as partes são imprescindíveis

para a realização do ato; podendo ser proposta nova reclamação desde que ajuizada no prazo de 30 dias, contados do arquivamento.



• B) As audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho serão públicas e ocorrerão entre 6 e 20 horas, não podendo ultrapassar 6 horas seguidas, mesmo que a

matéria seja urgente.

• C) O juiz manterá a ordem nas audiências, entretanto, não poderá mandar retirar do recinto os assistentes que a perturbarem diante da publicidade desse

ato processual.

• D) Protocolada a reclamação, o serventuário, dentro de 05 dias, remeterá a segunda via da petição ao reclamado, notificando-o ao mesmo tempo, para

comparecer à audiência, que será a primeira desimpedida, depois de 15 dias.

• E) Em casos especiais, poderá ser designado local para a realização das audiências fora da sede do Juízo ou Tribunal, mediante edital afixado na sede do

Juízo ou Tribunal, com a antecedência mínima de 24 horas.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Do arquivamento do processo

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q91.

O reclamante Perseu e seu advogado compareceram na audiência designada em reclamação trabalhista para às 13h00min.

Naquele dia, o juiz iniciou a pauta de audiências pontualmente, mas, em razão da complexidade das audiências anteriores, a

audiência de Perseu somente foi apregoada às 13h20min. Adentraram à sala de audiência a reclamada e o advogado do

reclamante, informando ao Juiz que seu cliente Perseu já tinha ido embora, em razão do atraso no pregão. Nessa situação,

• A) será decretada a revelia na própria audiência, porque o atraso não foi superior a 30 minutos e o reclamante deveria ter

esperado.

• B) independente do tempo do atraso não haverá consequência processual ao reclamante porque o seu advogado estava

presente e o representará, sendo realizada normalmente a audiência.

• C) a audiência não deve ser adiada e o processo será arquivado diante da ausência do reclamante.

• D) o juiz deverá designar outra audiência porque seu atraso foi superior a 15 minutos, saindo intimados sobre a data da nova

audiência a reclamada e o reclamante, este por seu advogado presente.

• E) se o atraso fosse superior a 30 minutos a audiência deveria ser adiada, mas como foi de apenas 20 minutos o processo

deverá ser arquivado.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da revelia e confissão

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q92.

O Banco Fortuna S/A preferiu que o preposto Carlos, empregado em Belo Horizonte, fosse representá-lo em audiência da

reclamação trabalhista movida na cidade de Natal. Carlos se encantou com as praias do local e chegou atrasado para a

audiência UNA designada, tendo comparecido o advogado da empresa, munido de procuração e juntado contestação

oportunamente. Tendo em vista a legislação vigente, alterada pela Lei nº 13.467/2017,

• A) somente será decretada a revelia ao reclamado, sendo vedado o recebimento da contestação e documentos eventualmente apresentados, que serão

desentranhados.

• B) não será decretada a revelia, nem a confissão quanto à matéria de fato ao reclamado, mas, ainda que ausente o preposto,

presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados.

• C) somente será aplicada a confissão quanto à matéria de fato ao reclamado, mas, ainda que ausente o preposto, presente o

advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados.

• D) será decretada a revelia e a confissão quanto à matéria de fato ao reclamado, sendo vedado o recebimento da contestação e documentos eventualmente

apresentados, que serão desentranhados.

• E) será decretada a revelia, além da confissão quanto à matéria de fato ao reclamado, mas, ainda que ausente o preposto,

presente o advogado na audiência, deverão ser aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual do Trabalho / Do procedimento ordinário e sumaríssimo

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q93.

Com relação ao procedimento sumaríssimo, a Consolidação das Leis do Trabalho estabelece que



• A) os dissídios individuais, cujo valor não exceda a 60 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação

ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo.

• B) o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, considerado o ônus probatório de

cada litigante, podendo limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, bem como para

apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

• C) estão incluídas no procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a Administração pública direta, autárquica e

fundacional.

• D) sobre os documentos apresentados por uma das partes manifestar-se-á a parte contrária em até 5 dias, a critério do juiz.

• E) em nenhuma hipótese admitir-se-á a realização de prova técnica, incumbindo ao juiz, quando sua realização for necessária, converter o rito para o

procedimento ordinário.
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Direito Processual do Trabalho / Dos procedimentos especiais / Inquérito para apuração de falta grave

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 12ª / 2013 / FCC

Q94.

A respeito do inquérito para apuração de falta grave de empregado estável, considere:

I. O prazo para o empregador propor o inquérito judicial para apuração de falta grave é de 30 dias contados da suspensão do empregado, tratando-se de prazo

decadencial.

II. Para o ajuizamento do inquérito para apuração de falta grave é obrigatória a suspensão de empregado estável.

III. Se no inquérito judicial para apuração de falta grave ficar comprovada a referida falta, a sentença terá caráter constitutivo negativo, permitindo a resolução

contratual.

IV. Se houver prévio reconhecimento da estabilidade do empregado, o julgamento do inquérito pela Vara ou Juízo não prejudicará a execução para pagamento

dos salários devidos ao empregado, até a data da instauração do mesmo inquérito.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) II e IV.

• B) I, II e III.

• C) I, III e IV.

• D) I e II.

• E) III e IV.
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Direito Processual do Trabalho / Dos procedimentos especiais / Ação rescisória

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TST / 2017 / FCC

Q95.

Considerando a jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho a respeito da ação rescisória no Processo do

Trabalho,

• A) caracteriza dolo processual, para efeitos de ação rescisória, o silêncio da parte vencedora a respeito de fatos contrários a

ela, constituindo ardil que resulta em cerceamento de defesa e, em consequência, desvia o juiz de uma sentença nãocondizente com a verdade.

• B) o sindicato, substituto processual e autor da reclamação trabalhista, em cujos autos fora proferida a decisão rescindenda,

possui legitimidade para figurar como réu na ação rescisória, sendo descabida a exigência de citação de todos os empregados substituídos, porquanto

inexistente litisconsórcio passivo necessário.

• C) não padece de inépcia a petição inicial de ação rescisória que omite ou capitula erroneamente a causa da rescindibilidade

da decisão rescindenda, mesmo diante da ausência de indicação expressa da norma jurídica manifestamente violada,

aplicando-se, no caso, o princípio iura novit curia, ou seja, o juiz deve conhecer o Direito.

• D) procede ação rescisória calcada em violação do art. 7º, XXIX, da CF/88 quando a questão envolve discussão sobre a espécie de prazo prescricional

aplicável aos créditos trabalhistas, se total ou parcial.

• E) para efeito de ação rescisória, pode se considerar prova nova a sentença normativa preexistente à sentença rescindenda,

mas não exibida no processo principal, mesmo em virtude de negligência da parte, por força do princípio da verdade real.
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Direito Processual do Trabalho / Dos procedimentos especiais / Mandado de segurança

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TST / 2017 / FCC

Q96.

Segundo a jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho − TST, contra a decisão que defere a tutela provisória é

cabível

• A) Mandado de segurança, ainda que a tutela tenha sido deferida na sentença, para o fim de conceder efeito suspensivo à

decisão.

• B) Recurso ordinário se a tutela tiver sido concedida na sentença, cabendo mandado de segurança apenas para obter a

suspensão dos efeitos imediatos da tutela provisória.

• C) Mandado de segurança, desde que a decisão concessiva da tutela tenha se dado antes da sentença, por não haver

recurso próprio, sendo que o mandamus não perde o objeto com a superveniência da sentença nos autos originários.

• D) Mandado de segurança, desde que a decisão concessiva da tutela tenha se dado antes da sentença, por não haver

recurso próprio, sendo atacável por recurso ordinário a concessão de tutela provisória proferida em sentença.

• E) Recurso ordinário, na hipótese de a tutela ter sido concedida antes da sentença ou na própria sentença, sendo que na

primeira hipótese a interposição do recurso suspende o curso do processo.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual do Trabalho / Da sentença e da coisa julgada

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q97.

A sentença é um dos atos processuais praticados pelo juiz, por meio do qual entrega às partes a tutela jurisdicional. Uma vez

não sujeita a recurso, opera-se a denominada coisa julgada. Com relação à sentença e à coisa julgada, a Consolidação das Leis

do Trabalho estabelece:

• A) As decisões cognitivas ou homologatórias não precisam indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação ou do acordo homologado,

nem mesmo o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso.

• B) Existindo na decisão evidentes erros ou equívocos de escrita, de datilografia ou de cálculo, não poderão os mesmos, em

nenhuma hipótese, ser corrigidos.

• C) No caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social quanto

às contribuições que lhe forem devidas.

• D) O acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença ou após a execução da mesma prejudicará os créditos da

União.

• E) Na decisão não será necessário mencionar as custas que devam ser pagas pela parte vencida, uma vez que se tratam de

taxas automaticamente impostas pelo Poder Judiciário.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual do Trabalho / Da liquidação da sentença / Por cálculo, por artigos e por arbitramento

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q98.

Em reclamação trabalhista na qual foi proferida sentença ilíquida, o juiz determinou que o reclamante apresentasse os cálculos

de liquidação, com indicação da contribuição previdenciária incidente. Após apresentação dos cálculos pelo reclamante, o juiz

concedeu prazo de 10 dias para o reclamado apresentar seus cálculos. Diante da divergência entre os valores apresentados

pelas partes, o juiz nomeou perito contábil para elaboração da conta de liquidação. Entendendo corretos os cálculos elaborados

pelo perito, o juiz homologou os mesmos e determinou a citação do executado para pagamento do crédito em 48 horas, sob

pena de execução. Considerando as disposições legais, o juiz

• A) agiu corretamente, porque as contas foram elaboradas por perito contábil, não sendo necessário dar vistas às partes, até

porque as mesmas já apresentaram seus cálculos.

• B) não agiu corretamente, porque deveria obrigatoriamente conferir vista dos cálculos às partes, no prazo sucessivo de 8 dias

para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão.

• C) agiu corretamente, por ter amplo poder de direção e controle do processo, estando sua decisão amparada por norma

cogente, que o autoriza expressamente a agir desse modo.

• D) não agiu corretamente, porque deveria obrigatoriamente conferir vista dos cálculos às partes, no prazo comum de 8 dias

para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão.



• E) agiu corretamente, pois tem a faculdade de conferir vista dos cálculos às partes, no prazo de 8 dias para impugnação fundamentada com a indicação dos

itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão, mas não obrigação de

fazê-lo.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios coletivos / Extensão, cumprimento e revisão da sentença normativa

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q99.

Os dissídios coletivos possuem regramento próprio, previsto em legislação processual trabalhista, em relação à

sua extensão e revisão da sentença normativa. Segundo

tais normas, é INCORRETO afirmar:

• A) A decisão sobre novas condições de trabalho poderá

também ser estendida a todos os empregados da

mesma categoria profissional compreendida na jurisdição do Tribunal, por solicitação do Ministério Público do Trabalho.

• B) Sempre que o Tribunal estender a decisão em dissídio coletivo, marcará a data em que a extensão deva

entrar em vigor.

• C) Para que a decisão sobre novas condições de trabalho possa ser estendida torna-se preciso que três

quartos dos empregadores e dos empregados, ou os

respectivos sindicatos, concordem com a extensão

da decisão.

• D) Decorridos seis meses de sua vigência, caberá

revisão das decisões que fixarem condições de

trabalho, quando se tornaram injustas ou inaplicáveis em razão da modificação das circunstâncias

que as ditaram.

• E) A revisão poderá ser promovida por iniciativa do Tribunal prolator, da Procuradoria da Justiça do Trabalho, das associações sindicais ou de empregador

ou

empregadores interessados no cumprimento da decisão.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual do Trabalho / Da execução / Execução provisória

Fonte: JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO / TRT 4ª / 2012 / FCC

Q100.

Analise as proposições abaixo.

I. O agravo de petição só deve ser recebido quando o agravante delimitar, justificadamente, as matérias e os valores impugnados.

II. Nas prestações sucessivas por tempo determinado, a execução pelo não pagamento de uma prestação compreenderá as que lhe sucederem.

III. Uma vez garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado, caso seja a Fazenda Pública, oito dias para apresentar embargos, cabendo igual

prazo ao exequente para impugnação.

IV. Elaborada a conta e tornada líquida a sentença, é facultado ao juiz abrir às partes prazo sucessivo de dez dias para impugnação fundamentada com a

indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão.

V. Para o recebimento e regular processamento do agravo de petição é desnecessário identificar valores, quando o agravante cuida de definir especificamente

as matérias impugnadas.

Estão corretas APENAS as proposições

• A) I, II e IV.

• B) I, III e V.

• C) III e V.

• D) I e V.

• E) I, III e IV.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual do Trabalho / Da execução / Execução por prestações sucessivas



Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q101.

Em se tratando de execução trabalhista, nos termos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho,

• A) não cabe a execução provisória por carta de sentença, nem a execução de prestações sucessivas por tempo indeterminado.

• B) nas prestações sucessivas por tempo determinado, a execução deverá recair sobre cada parcela não cumprida, não compreendendo as que lhe

sucederem.

• C) caberá execução provisória apenas se fora caucionado o valor de cinquenta por cento da execução.

• D) nas prestações sucessivas por tempo determinado, a execução pelo não-pagamento de uma prestação compreenderá as

que lhe sucederem.

• E) tratando-se de prestações sucessivas por tempo indeterminado, a execução compreenderá todas as prestações devidas

até o final do ano de ingresso da execução.
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Direito Processual do Trabalho / Da execução / Da citação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q102.

Recebido o mandado de citação para pagamento e penhora, conforme as disposições da Lei n

o

13.467/2017, o executado que

não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente, atualizada e

acrescida das despesas processuais,

• A) ou nomear bens à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no CPC, sendo que a decisão judicial transitada

em julgado somente poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao

crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas − BNDT, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo de

trinta dias a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo.

• B) apresentação de seguro-garantia judicial, ou nomeação de bens à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida

no CPC, sendo que a decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do

nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas − BNDT, nos

termos da lei, depois de transcorrido o prazo de quarenta e cinco dias a contar da citação do executado, se não houver

garantia do juízo.

• C) ou nomear bens à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no CPC, sendo que a decisão judicial transitada

em julgado somente poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao

crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas − BNDT, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo de

quarenta e cinco dias a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo.

• D) ou nomear bens à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no CPC, sendo que a decisão judicial transitada

em julgado somente poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao

crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas − BNDT, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo de

sessenta dias a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo.

• E) apresentação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida

no CPC, sendo que a decisão judicial transitada em julgado não poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do

executado em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas − BNDT, nos termos da lei,

até o trâmite final do processo de execução.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual do Trabalho / Da execução / Do depósito da condenação e da nomeação de bens

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIO / TRT 12ª / 2010 / FCC

Q103.

Em regra, NÃO é absolutamente impenhorável

• A) a totalidade dos vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado.

• B) o seguro de vida.

• C) a totalidade dos materiais necessários para obras em andamento.

• D) a quantia depositada em caderneta de poupança, independentemente do seu valor.

• E) a pequena propriedade rural trabalhada pela família.



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual do Trabalho / Da execução / Dos bens penhoráveis e impenhoráveis

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q104.

Em determinada reclamação trabalhista, na fase de execução de sentença definitiva, foi homologado o valor da condenação em

R$ 100.000,00, tendo sido devidamente citada a executada para pagamento, que demonstrou seu inconformismo com o valor

cobrado perante o Sr. Oficial de Justiça. Esgotado seu prazo e sem que a executada pagasse ou indicasse bem à penhora,

• A) deverá ingressar com exceção de pré-executividade no prazo preclusivo de oito dias, após a penhora de bens, alegando

incorreção dos valores cobrados, por medida de economia e celeridade processuais.

• B) deverá ingressar com Embargos, antes da penhora de bens, alegando a incorreção dos valores cobrados, por medida de

economia e celeridade processuais.

• C) deverá interpôr Agravo de Petição, após a penhora de bens, alegando a incorreção dos valores cobrados.

• D) o Juiz da Vara determinará a penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do julgado, sendo que a penhora

em dinheiro não é permitida nesta fase.

• E) o Juiz da Vara determinará a penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do julgado, podendo ser feita a

penhora em dinheiro.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual do Trabalho / Da impenhorabilidade do bem de família (Lei nº 8.009/90)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q105.

Considere os seguintes créditos:

I. Crédito trabalhista decorrente de reclamação trabalhista ajuizada por empregado doméstico relativo ao trabalho exercido

para a família empregadora.

II. Crédito trabalhista decorrente de reclamação trabalhista ajuizada pelo Rito Sumaríssimo em face da empresa AA Ltda.

III. Crédito relativo a contribuição previdenciária decorrente de empregado doméstico.

De acordo com a Lei nº 8.009/1990, a impenhorabilidade do bem de família é oponível em processo de execução relativo ao

crédito indicado em

• A) I, II e III.

• B) I e II, apenas.

• C) II e III, apenas.

• D) I, apenas.

• E) III, apenas.
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Direito Processual do Trabalho / Dos embargos à execução

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q106.

A Metha Medicamentos S/A, é uma empresa privada e foi condenada em ação trabalhista, com trânsito em julgado. Estando

garantida a execução ou penhorados bens do devedor, terá a executada o prazo para embargos de

• A) 10 dias.



• B) 05 dias.

• C) 20 dias.

• D) 15 dias.

• E) 48 horas.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual do Trabalho / Da impugnação à sentença

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 5ª / 2013 / FCC

Q107.

É regra prevista no processo do trabalho sobre os embargos à execução e a impugnação à sentença de liquidação:

• A) O prazo dos embargos à execução é de dez dias contados da juntada aos autos do auto de penhora.

• B) O exequente só poderá impugnar os cálculos de liquidação no momento em que tiver ciência da liberação do crédito exequendo.

• C) A impugnação à sentença de liquidação será julgada em autos apartados.

• D) Nos embargos à execução não cabe a produção de qualquer prova, muito menos a testemunhal.

• E) O exequente pode apresentar impugnação à sentença de liquidação no mesmo prazo previsto para o executado apresentar embargos.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual do Trabalho / Dos embargos de terceiros

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q108.

Sobre embargos de terceiros e custas na execução,

• A) considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos de terceiro, quem sofre constrição judicial de seus bens por força de

desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente fez parte.

• B) das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou por suas Turmas, em execução de sentença, inclusive

em processo incidente de embargos de terceiro, não caberá Recurso de Revista, salvo na hipótese de ofensa direta e

literal de norma da Constituição Federal.

• C) a mera ameaça de constrição de bens, ou de bens sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, não

autoriza a oposição de embargos de terceiro.

• D) as custas do processo de execução são de responsabilidade do executado, devendo ser pagas no momento da garantia

da execução ou da nomeação de bens à penhora.

• E) a execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo Presidente do Tribunal apenas

nos casos em que as partes demorarem mais de 90 dias para promovê-la, a contar da prolação da sentença.
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Direito Processual do Trabalho / Da praça e leilão

Fonte: OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 12ª / 2013 / FCC

Q109.

No tocante à Praça e Leilão, considere:

I. Atendendo ao princípio da publicidade, a Consolidação das Leis do Trabalho prevê que a arrematação de bens será anunciada por edital afixado na sede do

juízo ou tribunal e publicado no jornal local, se houver, com antecedência de 20 dias.

II. No processo do trabalho, em regra, a hasta pública ocorre em duas hipóteses: a primeira praça, na qual o bem somente é vendido se alcançar lanço superior

ao da avaliação e a segunda praça na qual os bens poderão ser vendidos por qualquer lanço, independentemente de ser ou não considerado vil.

III. Em caso de arrematação, o arrematante ou seu fiador deverá pagar o lanço no prazo improrrogável de cinco dias contados da data da praça, sob pena de

perder, em benefício da execução, o sinal dado.

De acordo com as normas preconizadas na Consolidação das Leis do Trabalho está correto o que se afirma APENAS em

• A) I e II.

• B) III.



• C) I.

• D) II e III.

• E) I e III.
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Direito Processual do Trabalho / Dos recursos no processo do trabalho

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q110.

De acordo com a Instrução Normativa nº 40/2016, do TST, que dispõe sobre o cabimento de agravo de instrumento em caso de

admissibilidade parcial de recurso de revista no Tribunal Regional do Trabalho,

• A) admitido apenas parcialmente o recurso de revista, constitui ônus da parte impugnar, mediante agravo de instrumento, a

integralidade da decisão denegatória, sob pena de preclusão.

• B) se houver omissão no juízo de admissibilidade do recurso de revista quanto a um ou mais temas, é ônus da parte, para

fins de prequestionamento necessário, interpor embargos de declaração para o órgão prolator da decisão embargada

supri-la, sob pena de preclusão.

• C) incorre em nulidade a decisão regional que se abstiver de exercer controle de admissibilidade sobre qualquer tema objeto

de recurso de revista, não obstante interpostos embargos de declaração, por cerceamento de defesa.

• D) faculta-se ao Ministro Relator, por decisão irrecorrível, determinar a restituição do agravo de instrumento ao Presidente do

TRT de origem para que complemente o juízo de admissibilidade, desde que interpostos embargos de declaração.

• E) a recusa do Presidente do TRT a emitir juízo de admissibilidade sobre qualquer tema do recurso de revista é atacável pela

via do mandado de segurança.
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Direito Processual do Trabalho / Da arrematação

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q111.

Heitor arrematou um conjunto comercial em leilão ocorrido na fase de execução da reclamação trabalhista “X” pelo valor de

R$ 300.000,00. No momento da arrematação Heitor garantiu a arrematação com um sinal de R$ 60.000,00. Após 30 horas da

arrematação, Heitor ainda não depositou o restante do valor. Neste caso, Heitor

• A) ainda está no prazo para pagamento do restante do valor, uma vez que a Consolidação das Leis do Trabalho prevê o

prazo de 48 horas para complementação do valor da arrematação.

• B) perderá, em benefício da execução, metade do sinal, ou seja R$ 30.000,00, voltando à praça o bem executado.

• C) terá direito a devolução integral do sinal, voltando à praça o bem executado.

• D) perderá, em benefício da execução, 1/3 do sinal, ou seja R$ 20.000,00 voltando à praça o bem executado.

• E) perderá, em benefício da execução, o sinal de R$ 60.000,00, voltando à praça o bem executado.
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Direito Civil / Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro / Eficácia da lei

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 6ª / 2018 / FCC

Q112.

Ao dizer que, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência, a Lei de

Introdução às Normas do Direito Brasileiro está referindo-se à

• A) anterioridade legal.

• B) resilição.

• C) retroação da lei.

• D) repristinação.

• E) sub-rogação.
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Direito Civil / Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro / Aplicação da lei no tempo e no espaço

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q113.

De acordo com a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, se a lei “A” for revogada pela “B”, e a lei “B” for revogada

pela lei “C”, a lei “A”

• A) voltará a ter vigência somente se a lei “C” prever expressamente esse efeito.

• B) voltará a ter vigência mesmo que a lei “C” não preveja expressamente esse efeito.

• C) voltará a ter vigência desde que a lei “C” não vede expressamente esse efeito.

• D) não voltará a ter vigência mesmo que a lei “C” preveja expressamente esse efeito.

• E) não voltará a ter vigência somente se a lei “C” disciplinar inteiramente a matéria que era por ela regulada.
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Direito Civil / Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro / Interpretação da lei

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q114.

Sobre a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, NÃO é requisito essencial para a sentença proferida no estrangeiro

ser executada no Brasil

• A) a homologação pelo Supremo Tribunal Federal.

• B) a tradução por intérprete autorizado.

• C) o trânsito em julgado para as partes.

• D) a citação regular das partes ou verificação legal da ocorrência da revelia.

• E) a prolação por juiz competente.
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Direito Civil / Das Pessoas Naturais / Da Personalidade e Da Capacidade

Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q115.

À luz do disposto no Código Civil, considere:

I. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.

II. Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência, se for possível, ainda que improvável, a morte de

quem, segundo ao menos duas testemunhas, estava em perigo de vida.

III. Cessará, para os menores, a incapacidade, pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante

instrumento público ou particular, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se

o menor tiver dezesseis anos completos.

IV. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome.

Está correto o que consta APENAS de

• A) I e IV.

• B) I e II.

• C) II e IV.

• D) II e III.

• E) I e III.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Das Pessoas Naturais / Dos Direitos da Personalidade



Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/SE / 2015 / FCC

Q116.

No tocante aos direitos da personalidade, considere:

I. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis.

II. Em regra, o exercício dos direitos da personalidade

pode sofrer limitação voluntária.

III. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se,

com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica.

IV. O nome da pessoa não pode ser empregado por

outrem em publicações ou representações que a

exponham ao desprezo público, exceto quando não

haja intenção difamatória.

De acordo com o Código Civil brasileiro, está correto o

que se afirma APENAS em

• A) II e IV.

• B) I, II e III.

• C) III e IV.

• D) I e IV.

• E) I e III.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Das pessoas jurídicas

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA JURíDICA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q117.

Ricardo, filantropo, pretende criar uma fundação dedicada ao fomento da cultura. Para instituí-la, deverá promover dotação

especial de bens livres, especificando o fim a que se destina. De acordo com o Código Civil, o ato de criação dessa fundação

poderá ser realizado

• A) por escritura pública ou testamento, desde que público.

• B) por instrumento particular.

• C) somente por escritura pública.

• D) somente por escritura pública ou testamento, inclusive o particular.

• E) somente por testamento.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Domicílio Civil

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 6ª / 2018 / FCC

Q118.

Pimpão é um palhaço de circo itinerante. Para efeitos legais,

• A) o domicílio de Pimpão é o endereço do sindicato ou associação que represente sua categoria profissional.

• B) o domicílio de Pimpão é o endereço do circo constante em seu registro como pessoa jurídica.

• C) o domicílio de Pimpão é o último local em que Pimpão residiu.



• D) Pimpão não possui domicílio.

• E) o domicílio de Pimpão é o lugar em que Pimpão for encontrado com o circo.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Bens

Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q119.

De acordo com o Código Civil, são bens públicos:

• A) os dominicais, tais como os edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal,

estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias.

• B) os de uso comum do povo, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração

federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias.

• C) os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal,

estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias.

• D) os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito privado, como objeto de direito pessoal, ou

real, de cada uma dessas entidades.

• E) os de uso comum do povo, apenas.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Dos Fatos Jurídicos / Dos negócios jurídicos

Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q120.

Antenor e Amélia, pai e filha, adquiriram um imóvel para nele juntos residirem. Em razão de dificuldades financeiras, Antenor e

Amélia, por preço justo, venderam-no a Pedro. Embora fosse contrária à venda, Amélia aceitou participar de sua realização

apenas pelo receio de desapontar Antenor, a quem respeitava profundamente. Em tal cenário, agiu Amélia sob

• A) estado de perigo, sendo nulo o negócio jurídico.

• B) coação, sendo anulável o negócio jurídico.

• C) erro, sendo válido o negócio jurídico.

• D) lesão, sendo anulável o negócio jurídico.

• E) temor reverencial, sendo válido o negócio jurídico.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Dos Fatos Jurídicos / Dos Atos Ilícitos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 3ª / 2015 / FCC

Q121.

Leonardo adquiriu de Paulo carregamento de celulares falsificados, combinando pagar por eles quando da entrega, que, se não

efetivada, daria ao adquirente direito a postular cumprimento forçado da obrigação. Em não tendo havido a entrega, Leonardo

ajuizou ação contra Paulo, que, em contestação, não suscitou ser ilegal o negócio, confessou a obrigação e dispôs-se a cumprila espontaneamente. O

cumprimento da obrigação

• A) não poderá ocorrer, devendo o juiz declarar, de ofício, a nulidade do negócio.

• B) deverá ocorrer, tendo em vista que os negócios jurídicos anuláveis são passíveis de convalidação, ainda que tácita.

• C) deverá ocorrer, tendo em vista que as nulidades não podem ser apreciadas de ofício.

• D) deverá ocorrer, tendo em vista que os negócios jurídicos anuláveis são passíveis de convalidação, desde que expressa.

• E) não poderá, a princípio, ocorrer, devendo o juiz anular o negócio jurídico, salvo se, quando do ajuizamento da ação, já

houver transcorrido prazo de 4 anos.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Prescrição e decadência



Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC

Q122.

Considere as afirmações a seguir.

I. A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão.

II. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a

prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.

III. Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais, que

derem causa à prescrição, ou não a alegarem oportunamente.

IV. Os prazos de prescrição podem ser alterados por acordo das partes, por serem disponíveis.

V. A prescrição iniciada contra uma pessoa deixa de correr contra seus sucessores.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I, II e III.

• B) I, IV e V.

• C) I, II, IV e V.

• D) II, III e IV.

• E) II, III, IV e V.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Dos Direitos das Obrigações

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - PROCESSO LEGISLATIVO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC

Q123.

Thaísa é dona de cão feroz que atacou e feriu Thiago. Thaísa

• A) somente indenizará Thiago se este comprovar que Thaísa agiu com dolo, provocando o ataque com manifesta intenção de

causar lesão.

• B) somente indenizará Thiago se este comprovar que Thaísa agiu com negligência ou imprudência na guarda do animal.

• C) será obrigada a indenizar Thiago ainda que se prove que tenha havido culpa exclusiva da vítima ou força maior.

• D) deverá ressarcir o dano causado pelo animal, a menos que prove culpa exclusiva de Thiago ou motivo de força maior.

• E) responderá subjetivamente pelo dano, não podendo alegar causa excludente do nexo de causalidade.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Da Responsabilidade Civil

Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q124.

João, desempregado, pediu a seu cunhado Pedro, a título de empréstimo, a quantia de R$ 2.000,00, para pagar débitos

condominiais referentes ao apartamento em que morava com sua esposa.

Em razão do destino que João disse que daria ao

numerário, Pedro concedeu-lhe o empréstimo. João, contudo, acabou por empregá-lo na compra de um automóvel, atitude que

gerou a indignação de Pedro. Dias antes do vencimento ajustado, João pagou a dívida de R$ 2.000,00 a Pedro, tendo deste

recebido a devida quitação. Pedro, apesar do pagamento, veio a ajuizar, em face de João, sob o fundamento de que aquele

empréstimo não havia sido pago, uma ação de cobrança. Antes, porém, que se realizasse a citação de João, Pedro arrependeu-

se e desistiu da ação. Diante dessa situação, por ter Pedro



• A) ajuizado a ação, deverá ser condenado a pagar a João o dobro do que havia buscado dele cobrar.

• B) desistido da ação, não poderá ser obrigado a pagar a João o dobro do que havia buscado dele cobrar, ressalvado a este o

direito de obter daquele indenização por algum prejuízo que prove ter sofrido.

• C) ajuizado a ação, deverá ser condenado a pagar a João o equivalente ao que dele havia buscado cobrar.

• D) ajuizado a ação, deverá ser condenado a pagar a João metade do que dele havia buscado cobrar.

• E) ajuizado a ação, deverá ser condenado a pagar a João o equivalente ao que dele havia buscado cobrar, além de

indenização por dano moral.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Do Penhor, Da Hipoteca e Da Anticrese

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q125.

Sobre o penhor, a anticrese e a hipoteca, nos termos preconizados pelo Código Civil, é INCORRETO afirmar:

• A) Os sucessores do devedor não podem remir parcialmente o penhor ou a hipoteca na proporção dos seus quinhões;

qualquer deles, porém, pode fazê-lo no todo.

• B) A propriedade superveniente torna eficazes, desde o registro, as garantias reais estabelecidas por quem não era dono.

• C) O pagamento de uma ou mais prestações da dívida não importa exoneração correspondente da garantia, ainda que esta

compreenda vários bens, salvo disposição expressa no título ou na quitação.

• D) O dono do imóvel hipotecado não pode constituir outra hipoteca sobre ele, mediante novo título, em favor do mesmo

credor.

• E) O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a

outros credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Dos Contratos / Das Disposições Gerais

Fonte: ADVOGADO / SABESP / 2018 / FCC

Q126.

Com relação aos contratos de adesão, de acordo com o Código Civil,

• A) são anuláveis as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio.

• B) quando houver cláusulas ambíguas, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao fornecedor de produtos ou serviços.

• C) são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio.

• D) são válidas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio.

• E) quando houver cláusulas contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao fornecedor de produtos ou serviços.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Dos Contratos / Da Compra e Venda

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q127.

Em contrato de compra e venda a prazo, as partes convencionaram que o prazo de prescrição para cobrança de valores

inadimplidos seria de 6 meses, apenas, e não o previsto na lei civil. Essa cláusula

• A) não tem validade, porque os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes, seja para reduzir, seja

para ampliar esse prazo.

• B) não tem validade porque o acordo diminui o prazo prescricional, só sendo possível ampliar esse prazo, em benefício do

titular do direito violado.

• C) tem validade, porque se trata de um negócio jurídico privado, prevalecendo o princípio de que o contrato faz lei entre as

partes.

• D) tem validade nesse caso específico, porque se trata de compra e venda a prazo, que possui regra específica autorizando a

diminuição dos prazos prescricionais.

• E) tem validade por diminuir o prazo da prescrição; não teria validade para ampliar o prazo, pois isso prejudicaria o devedor

da obrigação contraída.



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Dos Contratos / Da Prestação de Serviço

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q128.

Em relação ao contrato de prestação de serviço, considere:

I. Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, desde que material, pode ser contratada mediante retribuição.

II. Não se tendo estipulado, nem chegado a acordo as partes, fixar-se-á por arbitramento a retribuição, segundo o costume

do lugar, o tempo de serviço e sua qualidade.

III. A retribuição pagar-se-á no início da prestação do serviço, se, por convenção ou costume, não houver de ser paga ao

final de sua prestação.

IV. Se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a outra parte será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição

vencida, e por metade a que lhe tocaria de então ao termo legal do contrato.

V. Findo o contrato, o prestador de serviço tem direito a exigir da outra parte a declaração de que o contrato está findo. Igual

direito lhe cabe, se for despedido sem justa causa, ou se tiver havido motivo justo para deixar o serviço.

Está correto o que consta APENAS de

• A) II, III e V.

• B) I, II e III.

• C) I, IV e V.

• D) II, IV e V.

• E) III, IV e V.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Dos Contratos / Do Mandato

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q129.

De acordo com o Código Civil, o mandato

• A) pode ser verbal ou escrito, mas não pode ser tácito.

• B) não admite aceitação tácita.

• C) outorgado por instrumento público não poderá ser substabelecido por instrumento particular.

• D) se sujeita, necessariamente, à forma exigida por lei para o ato a ser praticado.

• E) em termos gerais confere poderes para alienar ou hipotecar, salvo se expressamente excluídos.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Dos Contratos / Da Transação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q130.

No que concerne à transação, de acordo com o que estabelece o Código Civil, é INCORRETO afirmar:

• A) É admissível, na transação, a pena convencional.



• B) A transação é permitida quanto a direitos patrimoniais de caráter privado.

• C) A transação concluída entre o credor e o devedor não desobrigará o fiador.

• D) Recaindo sobre direitos contestados em juízo, a transação será feita por escritura pública, ou por termo nos autos,

assinado pelos transigentes e homologados pelo juiz.

• E) A transação entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos codevedores.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Civil / Empreitada (cap. VIII do Título VI do CC)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q131.

Josué, proprietário de um terreno na cidade de Itaquaquecetuba/SP, firmou contrato de empreitada com o empreiteiro Manoel,

envolvendo trabalho e materiais, para construção de um imóvel comercial no local. No curso da obra o arquiteto contratado pelo

dono da obra Josué, com a anuência deste, apresenta diversas modificações substanciais, desproporcionais ao projeto originalmente aprovado para o contrato

celebrado entre as partes. Neste caso, se Josué exigir que as modificações sejam realizadas

pelo empreiteiro Manoel, nos termos estabelecidos pelo Código Civil,

• A) Manoel somente poderá suspender a obra caso notifique previamente Josué com antecedência mínima de 90 dias.

• B) Manoel poderá suspender a obra apenas no caso de Josué não arcar com o acréscimo do preço.

• C) estará extinto automaticamente o contrato de empreitada, independentemente da manifestação das partes, diante da

alteração do projeto por iniciativa exclusiva de Josué.

• D) Manoel não poderá suspender a obra e nem exigir acréscimo no preço.

• E) Manoel poderá suspender a obra ainda que Josué arque com o acréscimo do preço.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual Civil / Princípios gerais do processo civil; Fontes; Lei processual civil; Eficácia; Aplicação; Interpretação; Direito Processual

Intertemporal; Critérios

Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q132.

Estabelece o Código de Processo Civil:

não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida (art. 9º, caput);

o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (art. 10º).

Tais normas atendem ao princípio

• A) Contraditório.

• B) Inércia.

• C) Primazia do mérito.

• D) Motivação das decisões judiciais.

• E) Inafastabilidade da jurisdição.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual Civil / Jurisdição; Direito de ação

Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC

Q133.

Em relação à função jurisdicional, é correto afirmar:

• A) Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, em nenhuma hipótese.

• B) A possibilidade jurídica da ação é uma das condições preliminares a serem observadas no atual CPC por ocasião da prestação jurisdicional, até mesmo

de ofício.

• C) É admissível a ação meramente declaratória, salvo se houver ocorrido a violação do direito.



• D) A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta a que a autoridade judiciária brasileira

conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais

e acordos bilaterais em vigor no Brasil.

• E) Compete à autoridade judiciária brasileira, em qualquer hipótese, o processamento e o julgamento da ação quando houver

cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, por sua ineficácia.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual Civil / Competência; Competência originária dos Tribunais Superiores; Competência absoluta e relativa. Modificações. Meios de

declaração de incompetência. Conflitos de competência e de atribuições

Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q134.

Joaquim, com dezesseis anos de idade, assistido por sua mãe, Silvana, domiciliada em São Bernardo do Campo-SP, celebrou,

no Rio de Janeiro-RJ, com Fabrísio, domiciliado em Macapá-AP, contrato de compra e venda de um relógio, pelo preço de

R$ 3.000,00. Operou-se, então, a tradição do bem, mas, injustificadamente, não se realizou o pagamento. Assim, considerando

que não houve eleição de foro, Fabrísio deverá propor contra Joaquim ação de cobrança do preço no foro da comarca de

• A) São Bernardo do Campo-SP ou Macapá-AP, à sua escolha.

• B) Rio de Janeiro-RJ.

• C) Macapá-AP.

• D) São Bernardo do Campo-SP.

• E) São Bernardo do Campo-SP, Macapá-AP ou Rio de Janeiro-RJ, à sua escolha.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Juiz

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q135.

Em relação ao juiz,

• A) responderá por perdas e danos, civil e diretamente, quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo, fraude ou

culpa.

• B) poderá dilatar os prazos processuais, mas não alterar a ordem de produção dos meios de prova, que é peremptória e, se

desobedecida, acarretará a nulidade do ato.

• C) poderá, como regra, julgar por equidade e considerando os usos e costumes e princípios gerais do direito.

• D) deverá decidir o mérito da lide nos limites propostos pela parte, em princípio, podendo porém conhecer de questões não

suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

• E) cabe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o

cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Impedimentos e Suspeição

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q136.

Analise as proposições abaixo, acerca dos impedimentos e da suspeição: 

 

 

 

I. Há impedimento quando o juiz promover ação contra a parte ou seu advogado. 

 

 

II. Há impedimento quando o primo do juiz estiver postulando como advogado. 

 

 

III. Há suspeição quando o juiz for amigo íntimo ou inimigo das partes ou seus advogados. 



 

IV. Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. 

 

 

 

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I, II e III.

• B) III e IV.

• C) I, III e IV.

• D) I e II.

• E) II e IV.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Partes e Procuradores

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q137.

Sobre as partes e os procuradores, quanto às despesas, honorários advocatícios e multas, nos termos preconizados pelo

Código de Processo Civil, é correto afirmar:

• A) Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os

honorários serão reduzidos pela metade.

• B) Na sentença, havendo sucumbência recíproca, o magistrado deverá compensar os honorários advocatícios entre os

procuradores das partes litigantes, determinando, ainda, o rateio das custas e despesas processuais.

• C) Fixados os honorários advocatícios em quantia certa pelo Magistrado na sentença, os juros moratórios incidirão a partir da

data da publicação da sentença.

• D) Se um estrangeiro, sem possuir bens imóveis no Brasil, for réu em uma ação indenizatória e apresentar reconvenção no

prazo legal, deverá prestar caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária.

• E) Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não poderão ser cobrados em execução

ou em ação autônoma.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Capacidade e Legitimação; Representação e Substituição Processual

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q138.

De acordo com o novo Código de Processo Civil, o juiz nomeará curador especial

• A) ao preso, seja ele autor ou réu.

• B) ao réu preso, desde que revel.

• C) a todo réu revel.

• D) ao réu revel citado por edital, mas não ao revel citado com hora certa.

• E) a toda pessoa menor de 18 anos, seja ela autora ou ré.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Litisconsórcio

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRE/PR / 2017 / FCC

Q139.

Em matéria de litisconsórcio, é correto afirmar:

• A) No litisconsórcio unitário os atos e omissões de um dos litisconsortes, benéficos ou prejudiciais, estendem-se aos demais

litisconsortes.

• B) O litisconsórcio necessário por força de lei é sempre unitário.

• C) Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz, se o caso, determinará ao autor que requeira a citação de todos que

devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.



• D) Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em

quádruplo para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.

• E) O litisconsórcio é simples quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para

todos os litisconsortes.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Da Intervenção de Terceiros / Da Assistência

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ADVOGADO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q140.

A respeito da intervenção de terceiros, é correto afirmar:

• A) Na assistência simples, se o assistido for revel, o assistente será considerado seu substituto processual.

• B) Feita a denunciação da lide pelo réu, se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá

somente contra ele, com a exclusão do denunciante.

• C) O amicus curiae não poderá recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.

• D) O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é cabível na fase de cumprimento de sentença.

• E) O chamamento ao processo só pode ser requerido pelo autor, na inicial ou na réplica.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Da Intervenção de Terceiros / Da Denunciação da Lide

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TST / 2017 / FCC

Q141.

Paula foi vítima de acidente de trânsito provocado por Renato, que conduzia veículo automotor de propriedade de Fernando. Por

conta disso, ajuizou ação de indenização por danos morais contra Fernando, que, em contestação, requereu a denunciação da

lide a Renato. A denunciação foi admitida pelo juiz, que determinou a citação de Renato. Nesse caso, de acordo com o novo Código de Processo Civil,

• A) ainda que Renato conteste o pedido formulado por Paula, ele não integrará o polo passivo da ação principal, não se

estabelecendo litisconsórcio entre ele e Fernando.

• B) se Renato for revel, Fernando deverá prosseguir com sua defesa na ação principal, não podendo se abster de recorrer de

eventual sentença desfavorável, sob pena de não poder exigir de Renato o reembolso do que vier a pagar a Paula.

• C) se Renato confessar os fatos alegados por Paula, Fernando não poderá prosseguir com sua defesa na ação principal,

cabendo-lhe apenas pedir a procedência da ação de regresso.

• D) se Fernando for vencedor na ação principal, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, caso em que

Fernando não poderá ser condenado ao pagamento das verbas de sucumbência em favor de Renato.

• E) se o pedido formulado na ação principal for julgado procedente, Paula poderá, se for o caso, requerer o cumprimento da

sentença também contra Renato, nos limites da condenação deste na ação regressiva.
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Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Da Intervenção de Terceiros / Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - APOIO JURíDICO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC

Q142.

A empresa Joli’s Doces e Guloseimas tornou-se insolvente porque todos os seus sócios passaram a desviar recursos da

empresa para contas pessoais, abusando da personalidade jurídica e causando confusão patrimonial. Em ação de execução de

crédito decorrente de compra e venda de insumos, uma empresa fornecedora da Joli’s Doces e Guloseimas

• A) não poderá requerer a desconsideração da personalidade jurídica, que é cabível apenas nas relações regidas pelo Código

de Defesa do Consumidor.

• B) poderá requerer a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens dos administradores ou sócios da

pessoa jurídica respondam pela dívida contraída pela empresa.

• C) poderá requerer a desconsideração da personalidade jurídica, que implica a extinção da empresa.

• D) poderá requerer a desconsideração da personalidade jurídica, para excussão dos bens do administrador da empresa,

porém não de seus sócios.

• E) não poderá requerer a desconsideração da personalidade jurídica, pois a empresa e seus sócios não se confundem.



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Auxiliares da Justiça

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q143.

São incumbências do Oficial de Justiça

• A) executar as ordens do juiz a que estiver subordinado, bem como auxiliar o juiz na manutenção da ordem; no entanto, não

lhe cabe fazer pessoalmente prisões, providência que incumbe somente à polícia.

• B) praticar, de ofício, os atos meramente ordinatórios, bem como entregar o mandado em cartório após seu cumprimento; no

entanto, só lhe cabe fazer avaliações quando não houver na comarca perito habilitado a realizá-las.

• C) fazer pessoalmente citações, penhoras, arrestos, bem como auxiliar o juiz na manutenção da ordem; no entanto, não lhe

cabe certificar, em mandado, eventual proposta de autocomposição apresentada pela parte, por se tratar de ato privativo

de advogado.

• D) fazer pessoalmente prisões, bem como certificar, em mandado, proposta de autocomposição apresentada por qualquer

das partes; no entanto, não lhe cabe redigir os mandados e as cartas precatórias, providência que incumbe ao escrivão ou

ao chefe de secretaria.

• E) fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, bem como efetuar avaliações,

quando for o caso; no entanto, não lhe cabe fazer pessoalmente prisões, providência que incumbe somente à polícia.
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Direito Processual Civil / Atos processuais / Forma. Tempo. Lugar

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA ADMINISTRATIVO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q144.

Penélope recebeu pessoalmente, em sua casa, em um domingo às 22 horas, um mandado de citação para responder à

demanda contra si ajuizada. Em sua defesa, Penélope alegou que a citação é nula, pois os atos processuais devem ser

realizados apenas em dias úteis, das 6 às 20 horas. Esta alegação

• A) não procede, pois o ato processual denominado citação pode ser praticado, independente de autorização judicial, durante

o período de férias forenses e nos feriados ou dias úteis fora do horário forense.

• B) procede, já que os domingos são considerados feriados, para efeito forense.

• C) parcialmente procede, eis que a citação, embora válida, é inexistente, porque realizada fora do horário forense.

• D) procede, pois a citação não se referia à tutela de urgência, única hipótese possível para a prática de atos processuais

durante férias e feriados forenses.

• E) não procede, pois a citação é válida, eis que não existe limite para as tentativas de localização pelo Oficial de Justiça, fora

do horário comercial.
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Direito Processual Civil / Atos processuais / Prazos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q145.

A respeito dos prazos processuais, é correto afirmar que

• A) inexistindo preceito legal ou determinação judicial, será de 3 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.

• B) na contagem de prazo em dias computar-se-ão os dias úteis, os domingos e feriados.

• C) ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes.

• D) se considera como data de publicação o dia da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

• E) salvo disposição em contrário, os prazos serão contados incluindo o dia do começo e excluindo o dia do vencimento.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual Civil / Atos processuais / Comunicações

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2018 / FCC



Q146.

No tocante à citação,

• A) verificando que o citando é mentalmente incapaz, o oficial de justiça procederá ao ato de citação, descrevendo e

certificando minuciosamente a ocorrência, para que o juiz determine laudo médico que comprove a incapacidade.

• B) com exceção das microempresas, das cooperativas e das sociedades de responsabilidade limitada, as empresas públicas

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

• C) será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou

do interessado.

• D) não se procederá ao ato citatório de doente, em nenhuma hipótese, enquanto for grave o seu estado.

• E) será feita por edital quando o oficial de justiça suspeitar por fortes evidências de ocultação por parte do citando.
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Direito Processual Civil / Procedimento comum / Petição inicial / Indeferimento da petição inicial e improcedência liminar do pedido

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q147.

José ajuizou procedimento comum, mas a petição inicial foi indeferida por conter pedidos incompatíveis entre si. Nesse caso,

dessa decisão

• A) caberá agravo de instrumento.

• B) caberá apelação.

• C) caberá agravo interno.

• D) caberá recurso especial.

• E) não caberá recurso.
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Direito Processual Civil / Contestação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q148.

Renato ajuizou ação de cobrança contra Henrique. Apresentada contestação, Renato requereu a desistência da ação. O pedido

• A) depende da aceitação de Henrique e pode ser formulado até a sentença, que, se homologar a desistência, resolverá o mérito.

• B) independe da aceitação de Henrique e pode ser formulado apenas se a causa versar sobre direitos disponíveis. Se o juiz

homologar a desistência, a sentença resolverá o mérito.

• C) depende da aceitação de Henrique e pode ser formulado apenas se tiver havido instrução. Se o juiz homologar a

desistência, a sentença não resolverá o mérito.

• D) independe da aceitação de Henrique e pode ser formulado até a sentença, que, se homologar a desistência, não resolverá

o mérito.

• E) depende da aceitação de Henrique e pode ser formulado até a sentença, que, se homologar a desistência, não resolverá o

mérito.
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Direito Processual Civil / Julgamento conforme o estado do processo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q149.

Sobre o julgamento antecipado parcial do mérito, à luz do Código de Processo Civil,

• A) a decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida, vedado o reconhecimento

da obrigação ilíquida.

• B) a liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos

suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz.



• C) a decisão que julgar parcialmente o mérito é impugnável através de recurso de apelação.

• D) a parte poderá executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, devendo, em

regra, prestar caução no caso de recurso contra essa decisão pendente de julgamento.

• E) o juiz só poderá decidir parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se

incontroverso ou o réu for revel.
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Direito Processual Civil / Provas / Depoimento pessoal

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TST / 2017 / FCC

Q150.

Sobre as provas, segundo as normas do novo Código de Processo Civil, considere:

I. É assegurado à parte requerer o próprio depoimento pessoal, assim como o da parte contrária.

II. A confissão judicial faz prova contra o confitente e em prejuízo dos litisconsortes, caso se trate de litisconsórcio unitário.

III. Cabe à parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência,

independentemente de determinação do juiz.

IV. Quando contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si,

incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.

V. A nota escrita pelo credor em qualquer parte de documento representativo de obrigação, ainda que não assinada, faz

prova em benefício do devedor.

Está correto o que consta APENAS em

• A) I e V.

• B) II e III.

• C) IV e V.

• D) II e IV.

• E) I e III.
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Direito Processual Civil / Provas / Prova documental

Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q151.

De acordo com o previsto no Código de Processo Civil quanto à prova documental,

• A) a falsidade documental em nenhuma hipótese poderá ser suscitada fora da contestação ou da réplica.

• B) o documento feito por oficial público incompetente ou sem a observância das formalidades legais, mesmo subscrito pelas

partes, não possui nenhuma eficácia probatória.

• C) a data do documento particular, quando a seu respeito surgir dúvida ou impugnação entre os litigantes, só poderá ser

provada por testemunhas.

• D) o documento particular admitido expressa ou tacitamente é sempre divisível, podendo a parte que pretende utilizar-se dele

aceitar os fatos que lhe são favoráveis e recusar os que são contrários ao seu interesse.



• E) quando a lei exigir instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode

suprir-lhe a falta.
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Direito Processual Civil / Provas / Prova pericial

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q152.

Considere as proposições abaixo, acerca da prova pericial.

I. O perito não está sujeito às causas de suspeição e impedimento, por não ser parte no processo.

II. O juiz poderá autorizar o pagamento da integralidade dos honorários antes do início dos trabalhos.

III. Os assistentes técnicos não estão sujeitos a impedimento ou suspeição.

IV. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de

fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) II e III.

• B) I e II.

• C) III e IV.

• D) I e IV.

• E) I.
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Direito Processual Civil / Audiências / Instrução e julgamento

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA JURíDICA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q153.

Na audiência de instrução e julgamento serão produzidas as provas orais, ouvindo-se

• A) preferencialmente nesta ordem: o perito e os assistentes técnicos; o autor e o réu; e as testemunhas arroladas pelo autor e

pelo réu.

• B) obrigatoriamente nesta ordem: o perito e os assistentes técnicos; o autor e o réu; e as testemunhas arroladas pelo autor e

pelo réu.

• C) preferencialmente nesta ordem: o autor e o réu; as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu; e o perito e os assistentes

técnicos.

• D) obrigatoriamente nesta ordem: o autor e o réu; as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu; e o perito e os assistentes

técnicos.

• E) obrigatoriamente nesta ordem: o autor e o réu; o perito e os assistentes técnicos; e as testemunhas arroladas pelo autor e

pelo réu.
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Direito Processual Civil / Da Tutela Provisória / Tutelas de Urgência e de Evidência

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q154.



Miguel ajuizou ação de cobrança contra a empresa X, conseguindo demonstrar sua pretensão exclusivamente pela prova

documental anexada com a inicial, cuja matéria é objeto de súmula vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal. Neste

caso, à luz do Código de Processo Civil, o juiz,

• A) liminarmente, desde que o autor demonstre o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá conceder a

tutela da evidência.

• B) poderá conceder a tutela de evidência, após ouvir obrigatoriamente a parte contrária, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco

ao resultado útil ao processo.

• C) liminarmente, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil ao processo, poderá

conceder a tutela da evidência.

• D) poderá conceder a tutela de evidência, após ouvir obrigatoriamente a parte contrária, desde que o autor demonstre o

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

• E) poderá conceder a tutela de urgência, após ouvir obrigatoriamente a parte contrária, desde que o autor comprove a

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
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Direito Processual Civil / Da Tutela Provisória / Fungibilidade. Princípios Gerais

Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q155.

De acordo com o disposto no Código de Processo Civil,

• A) não serão admitidos novos embargos de declaração apenas se os três anteriores houverem sido considerados

protelatórios.

• B) as questões de fato não propostas no juízo inferior não poderão ser suscitadas na apelação, em virtude da preclusão,

ainda que a parte prove que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

• C) contra decisão proferida pelo relator do recurso de apelação caberá agravo de instrumento para o respectivo órgão

colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

• D) o capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação.

• E) decisões que versem sobre o mérito do processo, ainda que em análise perfunctória, só podem ser impugnadas por meio

de apelação.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Processual Civil / Sentença / Conceito. Classificações. Requisitos. Efeitos. Publicação, intimação, correção e integração da sentença

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA ADMINISTRATIVO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q156.

Extingue-se o processo, sem resolução do mérito, quando o juiz

• A) reconhecer existência de prescrição.

• B) homologar transação.

• C) homologar renúncia à pretensão ou julgar procedente o pedido em razão de reconhecimento jurídico.

• D) julgar reconvenção improcedente.

• E) acolher alegação de existência de convenção de arbitragem.
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Direito Processual Civil / Sentença / Coisa julgada

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q157.

Acerca da coisa julgada, considere: 

 

 

 

I. Denomina-se coisa julgada formal a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a 

recurso. 



 

II. A verdade dos fatos faz coisa julgada, quando estabelecida como fundamento da sentença. 

 

 

III. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, e em relação a terceiros juridicamente interessados. 

 

 

IV. Os motivos não fazem coisa julgada, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. 

 

 

V. Transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se formuladas e rejeitadas todas as defesas que a parte poderia 

opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 

 

 

 

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I e III.

• B) I e IV.

• C) II e III.

• D) II e V.

• E) IV e V.
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Direito Processual Civil / Recursos / Disposições Gerais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q158.

A respeito dos recursos, é correto afirmar:

• A) os embargos de declaração tem efeito suspensivo e, em alguns casos, tem efeito interrupto dos prazos recursais.

• B) a renúncia do direito de recorrer depende a anuência da outra parte.

• C) cabe agravo de instrumento dos despachos.

• D) o recorrente só poderá desistir do recurso com a anuência do recorrido e dos litisconsortes.

• E) cabe agravo de instrumento da decisão que julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
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Direito Processual Civil / Recursos / Apelação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q159.

Ao receber ação de consignação em pagamento formulada por Pedro contra André, o juiz indeferiu a petição inicial, por entender

ausente o interesse de agir. Nesse caso, Pedro poderá interpor

• A) apelação, sendo facultado ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se da sentença; se não houver retratação, o juiz mandará

citar André para responder ao recurso, para só então determinar a remessa do feito ao Tribunal.

• B) agravo, sendo facultado ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se da decisão; se não houver retratação, o juiz mandará citar

André para responder ao recurso, para só então determinar a remessa do feito ao Tribunal.

• C) apelação, caso em que o juiz deverá, independentemente de juízo de admissibilidade, determinar a imediata remessa do

feito ao Tribunal, sem possibilidade de retratação, pois com a prolação da sentença se encerra a jurisdição de primeiro

grau.

• D) agravo, caso em que o juiz deverá, independentemente de juízo de admissibilidade, determinar a imediata remessa do feito ao Tribunal, sem possibilidade

de retratação, pois com a prolação da sentença se encerra a jurisdição de primeiro grau.

• E) interpor apelação, sendo facultado ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se da sentença; se não houver retratação, o juiz

deverá, independentemente de juízo de admissibilidade, determinar a imediata remessa do feito ao Tribunal, sem ordenar

a citação do réu.
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Direito Processual Civil / Recursos / Agravos



Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q160.

O recurso contra decisão dada por tribunal em meio a processo, sem prejuízo de seu andamento, é chamado

• A) agravo de instrumento.

• B) apelação.

• C) embargos de declaração.

• D) embargos de divergência.

• E) petição.
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Direito Processual Civil / Recursos / Embargos de Declaração

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q161.

Os embargos de declaração, nos termos preconizados pelo Código de Processo Civil, serão opostos em petição dirigida ao juiz

no prazo de

• A) 10 dias, sem efeito suspensivo e interrompendo o prazo para a interposição de recurso.

• B) 10 dias, possuindo efeito suspensivo, e suspendendo o prazo para a interposição de recurso.

• C) 3 dias, possuindo efeito suspensivo e interrompendo o prazo para a interposição de recurso.

• D) 5 dias, possuindo efeito suspensivo e suspendendo o prazo para a interposição de recurso.

• E) 5 dias, sem efeito suspensivo e interrompendo o prazo para a interposição de recurso.
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Direito Processual Civil / Recursos / Embargos de Divergência

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q162.

Considere a seguinte situação hipotética:

No ano de 2015, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça julgou um importante tema de direito privado em sede de

recurso especial envolvendo contratos bancários. Neste ano de 2018 houve alteração na composição da referida Turma, com a

saída de três dos cinco Ministros e a posse de três novos Ministros. No mês de Abril do corrente ano, a mesma Terceira Turma

do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento de outro recurso especial, divergiu do julgamento anterior proferido no

ano de 2015, quando da análise da mesma questão de mérito envolvendo contratos bancários. Neste caso, nos termos

estabelecidos pelo Código de Processo Civil, a parte interessada poderá interpor

• A) agravo regimental.

• B) embargos de divergência.

• C) embargos infringentes.

• D) mandado de segurança.

• E) reclamação.
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Direito Processual Civil / Liquidação de Sentença / Espécies. Procedimento. Cumprimento da sentença. Procedimento. Impugnação

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA JURíDICA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q163.

Paulo ajuizou ação de cobrança contra Fernanda, que foi citada por edital e não contestou o pedido, tornando-se revel e vindo a

ser condenada ao pagamento da quantia de 100 mil reais. Iniciada a fase de cumprimento de sentença,

• A) Fernanda deverá ser intimada para pagar o valor da condenação pelo Diário da Justiça.



• B) Fernanda deverá ser intimada para pagar o valor da condenação por carta com aviso de recebimento, salvo se residir em

edifício de apartamentos.

• C) Fernanda deverá ser intimada para pagar o valor da condenação por Oficial de Justiça, acrescido de multa de 15% sobre o

valor da condenação.

• D) Fernanda deverá ser intimada, por edital, para pagar o valor da condenação.

• E) dispensa-se a intimação de Fernanda para o pagamento do valor da condenação, porquanto revel na fase de conhecimento,

salvo se relativa ou absolutamente incapaz.
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Direito Processual Civil / Processo de Execução / Execução por quantia certa

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q164.

Em relação à execução por quantia certa,

• A) o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da

causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou

indisponibilidade.

• B) ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de 15%, a serem pagos pelo executado,

reduzindo-se esse valor a 5% em caso de pagamento integral no prazo de três dias.

• C) o executado será intimado para pagar a dívida em três dias, ou nomear bens suficientes à satisfação do crédito.

• D) se o oficial de justiça não encontrar o executado, devolverá o mandado em cartório, que intimará o exequente para indicar

bens à penhora.

• E) no prazo para oferecimento de embargos à execução, impreterivelmente, poderá o executado remir a execução pagando o

débito com os encargos e acréscimos legais.
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Direito Processual Civil / Processo de Execução / Embargos de Terceiros

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q165.

O Banco “X” ajuizou na comarca de São Paulo, Capital, ação de cobrança contra o correntista Afonso, julgada procedente por

sentença transitada em julgado. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, Afonso não cumpre espontaneamente a sentença

condenatória. A penhora on-line é infrutífera. O Banco “X”, então, descobre a existência de um imóvel comercial na cidade e

comarca de Ribeirão Preto, requerendo a sua penhora. O Magistrado da Capital, onde o feito tramita, determina, então, a

expedição de carta precatória à comarca de Ribeirão Preto para penhora do imóvel comercial em questão, de propriedade do

devedor, e a sua respectiva avaliação. Os atos são devidamente cumpridos pelo juízo deprecado. O Banco exequente “X”,

apresenta requerimento de adjudicação do bem imóvel comercial penhorado. O executado é intimado para se manifestar sobre o

requerimento e, em seguida, a adjudicação é deferida pelo Magistrado. Stela, esposa do executado Afonso, pretende resguardar

sua meação no imóvel comercial objeto de adjudicação e, para tanto, deverá oferecer embargos de terceiro perante o juízo

• A) deprecado, onde foi realizada a constrição, no prazo de 5 dias depois da adjudicação.

• B) deprecante, no prazo de 5 dias depois da adjudicação.

• C) deprecante, no prazo de 15 dias depois da adjudicação.

• D) deprecado, onde foi realizada a constrição, no prazo de 15 dias depois da adjudicação.

• E) deprecante, no prazo de 10 dias depois da adjudicação.
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Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais / Ações Possessórias

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q166.

Sobre as ações possessórias, à luz do Código de Processo Civil, é correto afirmar:

• A) Na pendência de ação possessória o autor e o réu poderão, em regra, propor ação de reconhecimento de domínio.

• B) O prazo para o réu apresentar contestação na ação de reintegração de posse é de cinco dias.



• C) O juiz deverá designar audiência de mediação antes de apreciar a medida liminar em caso de litígio coletivo pela posse de

imóvel, quando o esbulho houver ocorrido há mais de ano e dia.

• D) O possuidor indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse não poderá se valer do interdito proibitório.

• E) A alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa obsta a manutenção ou a reintegração de posse.
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Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais / Ação Popular

Fonte: ANALISTA - APOIO JURíDICO - DIREITO / CNMP / 2015 / FCC

Q167.

Na ação popular é correto afirmar que

• A) a proposta contra o Presidente da República a competência originária é do STF.

• B) a sentença estará sempre sujeita a reexame obrigatório.

• C) se pode impugnar ato administrativo e lei de efeito

concreto.

• D) o Ministério Público não pode aditar a inicial.

• E) é viável a tutela e a defesa do consumidor em razão

do princípio da integratividade do microssistema processual coletivo.
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Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais / Ação Civil Pública

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q168.

Têm legitimidade para propor a ação civil pública, dentre outros,

• A) qualquer do povo.

• B) todas sociedades legalmente constituídas.

• C) quaisquer funcionários públicos.

• D) os Municípios.

• E) quaisquer grupos despersonalizados.
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Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais / Mandado de Segurança; Mandado de Segurança Coletivo

Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q169.

Em relação ao mandado de segurança, é correto afirmar:

• A) a sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança, sem decidir o mérito, impedirá, necessariamente, que o

requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais.

• B) o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos cento e oitenta dias, contados da ciência, pelo

interessado, do ato impugnado.

• C) se não for o caso de mandado de segurança, ou houver decorrido o prazo legal para sua impetração, a petição inicial, por

decisão motivada, será desde logo indeferida.

• D) o mandado de segurança pode ser manejado tanto para a impugnação de decisão judicial transitada em julgado como

para a impugnação de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.

• E) o pedido de mandado de segurança não admite renovação nem mesmo se deduzido dentro do prazo decadencial e a

decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito.
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Direito Constitucional / Constituição: princípios fundamentais

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC



Q170.

O título I da Constituição Federal de 1988 trata dos princípios e objetivos fundamentais, incluindo, dentre esses, a

• A) democracia como princípio de regência das relações internacionais da República Federativa do Brasil.

• B) garantia do desenvolvimento nacional como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil.

• C) soberania e construção de uma sociedade livre, justa e solidária como objetivo do Estado Democrático de Direito.

• D) prevalência dos direitos humanos como fundamento do Estado Democrático de Direito.

• E) cidadania como princípio de regência das relações internacionais da República Federativa do Brasil.
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Direito Constitucional / Da aplicabilidade e interpretação das normas constitucionais; vigência e eficácia das normas constitucionais

Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q171.

Em relação à eficácia horizontal dos direitos fundamentais, são destinatários das normas constitucionais que dispõem sobre

esses direitos:

• A) as Entidades autárquicas.

• B) os Órgãos do Poder Executivo.

• C) as Entidades paraestatais.

• D) os Particulares.

• E) os Órgãos do Poder Judiciário.
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Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Sistemas difuso e concentrado

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 4ª / 2015 / FCC

Q172.

Quanto ao controle de constitucionalidade de Lei Municipal em face da Constituição Federal, é correto afirmar que pode ser

realizado por via

• A) difusa ou concentrada, mediante ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.

• B) difusa, não se admitindo o controle concentrado por ação direta de inconstitucionalidade.

• C) difusa ou concentrada, esta diretamente perante o Tribunal de Justiça do Estado a que pertença o Município, com recurso

ao Supremo Tribunal Federal.

• D) concentrada ou difusa, ambas diretamente perante o Supremo Tribunal Federal.

• E) concentrada ou difusa, ambas diretamente perante o Tribunal de Justiça do Estado a que pertença o Município, com recurso ao Supremo Tribunal

Federal.
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Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Ação direta de inconstitucionalidade

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q173.

Entendendo que uma determinada lei municipal, editada no ano de 1986 com a finalidade de disciplinar a jornada de trabalho

dos empregados de indústrias situadas no território do município, confronta preceito fundamental da Constituição da República,

o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil propõe Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Supremo

Tribunal Federal. À luz dos sistemas de controle de constitucionalidade previstos no ordenamento jurídico brasileiro, bem como

da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, a ação proposta

• A) deverá ser remetida ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, uma vez que, em se tratando de lei municipal, ainda

que o parâmetro de controle seja a Constituição Federal, a competência para analisar a questão é do Tribunal de Justiça

do Estado onde se situa o município responsável pela edição da lei impugnada.

• B) deverá ser extinta, uma vez que não preenchido o requisito da “pertinência temática”, na medida em que a norma

impugnada não diz respeito às atividades da OAB, tampouco dos advogados que a entidade representa, mas apenas aos

interesses da União.



• C) poderá ser julgada procedente, caso a inconstitucionalidade seja reconhecida pela maioria dos Ministros do Supremo

Tribunal Federal presentes na sessão de julgamento, desde que essa conte com a presença de, ao menos, 6 Ministros.

• D) poderá ser indeferida liminarmente, uma vez que a Ação Direta de Inconstitucionalidade somente se presta ao controle de

constitucionalidade de lei ou ato normativo editado na vigência da atual Constituição, ou, com base no princípio da

fungibilidade ser conhecida como arguição de descumprimento de preceito fundamental.

• E) poderá ser julgada procedente, desde que a inconstitucionalidade seja reconhecida por, pelo menos, 8 Ministros do

Supremo Tribunal Federal.
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Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Ação declaratória de constitucionalidade

Fonte: JULGADOR ADMINISTRATIVO TRIBUTáRIO DO TESOURO ESTADUAL / SEFAZ/PE / 2015 / FCC

Q174.

Diante da existência de controvérsia entre órgãos judiciais

quanto à constitucionalidade de determinada lei estadual

em face da Constituição da República, o Governador do

Estado respectivo promove, perante o Supremo Tribunal

Federal, ação declaratória de constitucionalidade. Referida

ação

• A) não preenche requisito de admissibilidade, por não

estar o Governador do Estado legitimado à propositura de ação declaratória de constitucionalidade,

embora fosse admissível seu objeto.

• B) não preenche requisito de admissibilidade, quanto a

seu objeto, embora esteja o Governador do Estado

legitimado à propositura de ação declaratória de

constitucionalidade.

• C) não reúne condições de admissibilidade, quanto a

objeto, tampouco no que se refere à legitimidade

ativa para sua propositura.

• D) reúne condições de admissibilidade, quanto a objeto

e legitimidade ativa para sua propositura.

• E) deveria ter sido ajuizada perante o Tribunal de Justiça estadual, que possui competência originária

para a matéria.
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Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Arguição de descumprimento de preceito fundamental

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA ADMINISTRATIVO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q175.

A ação cuja criação teve por objetivo suprir a lacuna deixada pela ação direta de inconstitucionalidade e que não pode ser proposta contra lei ou atos normativos

que entraram em vigor em data anterior à promulgação da Constituição de 1988 corresponde a

• A) arguição de descumprimento de preceito fundamental.

• B) ação direta de constitucionalidade.

• C) ação popular constitucional.

• D) mandado de injunção.

• E) habeas data.
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Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos e deveres individuais e coletivos

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q176.

Sobre o direito de propriedade, na forma prevista na Constituição Federal de 1988, é INCORRETO afirmar que



• A) a perda da propriedade ocorrerá por desapropriação, garantido o direito de indenização, em títulos públicos e ao final do

procedimento.

• B) a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos

decorrentes de sua atividade produtiva.

• C) o direito de autor é transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.

• D) a propriedade intelectual dos inventos industriais não é perpétua, mas assegurada aos seus autores por um período

definido em lei.

• E) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ulterior

indenização, se houver dano.
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Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos sociais

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC

Q177.

Saulo, empregado sindicalizado, foi dispensado, sem justa causa, da empresa onde trabalhava, nove meses após o término do

exercício do mandato de cargo de direção no sindicato de sua categoria. Na mesma empresa trabalhou Jacira, também

sindicalizada, que foi dispensada, sem justa causa, dois dias após o registro de sua candidatura a cargo de direção no sindicato

da sua categoria. De acordo com a Constituição Federal, a dispensa de Saulo

• A) e a de Jacira teriam sido realizadas corretamente, desde que não se tratasse de sindicato rural, único caso em que não

poderiam ser realizadas.

• B) foi incorretamente realizada, porque vedada, e a de Jacira teria sido realizada corretamente, desde que não se tratasse de

sindicato rural.

• C) foi realizada corretamente, porque permitida, e a de Jacira incorretamente, porque vedada.

• D) e a de Jacira foram realizadas corretamente, porque permitidas.

• E) e a de Jacira foram incorretamente realizadas, porque vedadas.
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Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos de nacionalidade

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q178.

Em uma situação hipotética, Carlos Lúcio, professor titular de Direito Penal de Universidade do Rio de Janeiro, nascido em

Madri, Espanha, de tradicional família de juristas lusitanos, com apenas 37 anos de vida já tem 12 livros publicados, além de ter

também larga experiência como pregador evangélico em sua terra natal, de onde saiu aos 25 anos de idade. Todavia, ele teve

sua indicação ao cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal rejeitada. Isso ocorreu porque Carlos Lúcio, pelas regras da

Constituição Federal de 1988, NÃO

• A) é juiz nem membro do Ministério Público.

• B) tem notável saber jurídico e nem residência em Brasília.

• C) é brasileiro nato.

• D) observou o princípio do Estado laico.

• E) tem a idade mínima para o cargo.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos políticos

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q179.

A iniciativa popular é uma forma de participação popular e um direito político consistente na possibilidade de

• A) opinar sobre projetos de lei a serem votados pelo Congresso Nacional em matérias polêmicas, assim consideradas as que

obtenham aprovação por quórum qualificado em ambas as casas legislativas.

• B) decidir, de forma vinculante, sobre lei já aprovada pelo Congresso Nacional, desde que aprovada por dois terços dos

senadores.



• C) apresentar, à Câmara dos Deputados, projeto de lei, desde que subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado

nacional, distribuído por, pelo menos, cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um

deles.

• D) revogar mandato eletivo de parlamentar, federal ou estadual, desde que não tenha havido procedimento relativo a falta por

ele praticada na casa legislativa de origem.

• E) apresentar, ao Senado Federal, projeto de lei ordinária ou complementar subscrito por, no mínimo, cinco décimos por

cento do eleitorado nacional.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Da organização político-administrativa / Das competências da União

Fonte: ANALISTA JURíDICO DE DEFENSORIA - CIêNCIAS JURíDICAS / DPE/AM / 2018 / FCC

Q180.

Conforme dispõe a Constituição Federal, compete à União legislar privativamente sobre

• A) direito financeiro.

• B) produção.

• C) consumo.

• D) comércio interestadual.

• E) proteção à infância e à juventude.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Da organização político-administrativa / Das competências dos Estados

Fonte: CONSULTOR LEGISLATIVO - CONSTITUIçãO E JUSTIçA / CLDF / 2018 / FCC

Q181.

Considere que haja sido promulgada lei no Distrito Federal dispondo sobre a prestação de serviços locais de gás canalizado,

contemplando, entre outras previsões, hipóteses de dispensa de licitação para a respectiva contratação. Nessas circunstâncias,

em relação à prestação de serviços locais de gás canalizado, o Distrito Federal terá exercido competência

• A) atribuída expressamente pela Constituição Federal aos Estados e que, por essa razão, se insere dentre as competências

distritais, embora tenha invadido competência privativa da União para legislar sobre normas gerais em matéria de licitação

e contratação, em todas as modalidades, para a administração pública federal, estadual, distrital e municipal, aspecto em

que será inconstitucional.

• B) atribuída expressamente pela Constituição Federal aos Estados e que, por essa razão, se insere dentre as competências

distritais, tendo ainda exercido regularmente competência legislativa suplementar em matéria de licitação e contratação da

administração pública, para atender a suas peculiaridades.

• C) municipal para legislar sobre assunto de interesse local e que, por essa razão, se insere dentre as competências distritais,

embora tenha invadido competência privativa da União para legislar sobre normas gerais em matéria de licitação e

contratação, em todas as modalidades, para a administração pública, federal, estadual, distrital e municipal, aspectos em

que será inconstitucional.

• D) municipal para legislar sobre assunto de interesse local e que, por essa razão, se insere dentre as competências distritais,

tendo ainda exercido regularmente competência legislativa suplementar em matéria de licitação e contratação da

administração pública, para atender a suas peculiaridades.

• E) residual dos Estados e que, por essa razão, se insere dentre as competências distritais, tendo ainda legislado

regularmente ao estabelecer hipóteses de dispensa de licitação, por se tratar de questão específica em matéria de

competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Da organização político-administrativa / Das competências dos Municípios

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE I - DIREITO / ARTESP / 2017 / FCC

Q182.

Suponha que a Assembleia Legislativa tenha promulgado lei estadual fixando regras para a concessão de transporte de

passageiros no âmbito urbano, metropolitano e interestadual. Referida lei estabeleceu, também, normas gerais para as licitações

a serem instauradas para a celebração dos correspondentes contratos de concessão. De acordo com as disposições da

Constituição Federal relativas às competências dos entes federados, referida lei seria inconstitucional



• A) apenas em relação às normas gerais de licitação, que são de competência privativa da União, salvo em relação a serviços locais.

• B) apenas em relação ao transporte urbano, de interesse local, inserindo-se os demais temas no âmbito das competências

privativas do Estado.

• C) em relação às normas gerais de licitação, que são de competência privativa da União, bem como transporte urbano e

metropolitano, de competência exclusiva dos municípios envolvidos.

• D) em relação ao transporte interestadual e normas gerais de licitação, de competência da União, bem como transporte

urbano, de competência municipal.

• E) em relação à todos os aspectos, eis que alguns se inserem na competência privativa da União e outros na dos Municípios,

não restando espaço para o Estado legislar sobre a matéria.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Da Administração Pública / Disposições gerais

Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC

Q183.

Sentença judicial condenou o Distrito Federal a pagar gratificação a servidor público titular de cargo público, devida desde 2017,

incidente sobre o total de sua remuneração. Para fins de determinação do valor devido, a sentença converteu a remuneração do

servidor em 5 salários mínimos, ordenando que a vantagem fosse paga sobre essa base de cálculo. Esse mesmo servidor foi

réu em ação de alimentos, em que foi proferida sentença condenando-o ao pagamento de pensão alimentícia em 2 salários

mínimos a seu filho adolescente. Considerando as normas da Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,

• A) ambas as decisões estão juridicamente corretas, uma vez que o salário mínimo pode ser utilizado como indexador de

vantagem que tenha natureza alimentícia.

• B) ambas as decisões estão juridicamente corretas, uma vez que é apenas vedada a utilização do salário mínimo como

indexador de obrigações contratuais.

• C) ambas as decisões estão juridicamente incorretas, uma vez que é vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer

fim.

• D) somente a vinculação ao salário mínimo imposta pela decisão condenatória no pagamento da gratificação está juridicamente correta, dada sua natureza

remuneratória.

• E) somente a vinculação ao salário mínimo imposta pela decisão condenatória no pagamento de pensão alimentícia está

juridicamente correta, dado que tem por objetivo a preservação da subsistência humana e o resguardo do padrão de vida

daquele que a percebe.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Da Administração Pública / Dos servidores públicos

Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC

Q184.

Lei de certo Estado da Federação, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, ao disciplinar a contratação de servidores por

tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, dispõe que:

Art. X – Consideram-se como necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

[...] III – suprir necessidades de pessoal na área do magistério.

À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a norma acima transcrita mostra-se

• A) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que apenas a União poderia disciplinar as situações que justificam a

contratação de servidores públicos por necessidade temporária de excepcional interesse público.

• B) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que as situações que justificam a contratação de servidores públicos

por necessidade temporária de excepcional interesse público devem ser fixadas por decreto do Governador, por inserirem-se no âmbito da organização e do

funcionamento da Administração Pública.

• C) incompatível com a Constituição Federal no ponto em que considera como necessidade temporária de excepcional

interesse público as contratações para suprir necessidades de pessoal na área do magistério.



• D) compatível com a Constituição Federal, uma vez que, ainda que a matéria pudesse ser objeto de decreto do Governador,

não há óbice para que seja disciplinada por lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

• E) compatível com a Constituição Federal, uma vez que cabe apenas à lei, de iniciativa do Governador, definir as situações

que justificam a contratação temporária de excepcional interesse público.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Do Poder Executivo / Das atribuições e responsabilidades do Presidente da República

Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC

Q185.

De acordo com as normas constitucionais que asseguram o exercício dos mandatos de parlamentares e do Chefe do Poder

Executivo, e considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, diferentemente do tratamento dado

• A) aos Deputados Federais e Senadores, aos Deputados Distritais é garantida a imunidade material apenas na circunscrição

do Distrito Federal.

• B) aos Deputados Federais e Senadores, é vedada a instituição de foro especial para o processo e julgamento de crimes

comuns cometidos por Deputados Distritais durante o mandato.

• C) ao Presidente da República, o Governador do Distrito Federal é processado e julgado pela prática de crime comum sem

prévia autorização da Câmara Legislativa.

• D) aos Deputados Federais e Senadores, os Deputados Distritais podem ser presos pela prática de crime comum cometido

fora do período do mandato, não cabendo ao Poder Legislativo estadual resolver, nesse caso, sobre a prisão.

• E) ao Presidente da República, o Governador do Distrito Federal não pode ser afastado do exercício do cargo em razão do

recebimento de denúncia pela prática de crime comum, sequer por decisão judicial.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Do Poder Legislativo / Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA AUDITORIA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q186.

Art. 72. O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e quadro próprio de pessoal, tem jurisdição em todo o

País.

(...)

§ 3º Os seus Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal,

dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos,

financeiros ou de administração pública, e terão as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos Ministros

do Tribunal Federal de Recursos. Constituição Federal de 1964 com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 1 de 1969,

revogada pela Constituição Federal de 1988.

A Constituição Federal anterior estabelecia que todos os membros do Tribunal de Contas da União seriam escolhidos pelo

Presidente da República. Isso foi alterado com a nova ordem, pois

• A) todos os membros passaram a ser escolhidos pelo Congresso Nacional.

• B) todos os membros passaram a ser concursados.

• C) não há mais a necessidade de o Senado aprovar, previamente, os Ministros indicados pelo Presidente da República.

• D) não se exige mais idoneidade moral dos nomeados.

• E) além de idoneidade moral, passou a se exigir reputação ilibada.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Disposições gerais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC

Q187.

O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho possuem competência para

processar e julgar, originariamente,



• A) a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, quando a falta de norma regulamentadora de atribuição de órgão,

entidade ou autoridade federal disser respeito a matérias sujeitas à sua jurisdição.

• B) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.

• C) os conflitos de atribuição entre órgãos da Administração federal e órgãos jurisdicionais nas matérias sujeitas à sua jurisdição.

• D) seus próprios membros, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade.

• E) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias nas matérias sujeitas à sua

jurisdição.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Supremo Tribunal Federal

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q188.

Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário,

• A) o habeas corpus decidido em última instância pelos Tribunais Regionais Federais.

• B) o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Regionais Federais.

• C) o crime político.

• D) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município.

• E) as causas decididas, em única instância, pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal quando a decisão recorrida

contrariar tratado ou lei federal.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Conselho Nacional de Justiça

Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q189.

Em uma situação hipotética, Ana Maria, juíza de Direito, e Astromélia Auton, promotora de Justiça, recentemente vitaliciadas e

lotadas na comarca de Paraíso da Botânica, atuaram em ação penal que resultou na condenação de Paulo, influente líder

político daquela região. Por entender que elas cometeram falta disciplinar pela maneira como atuaram no caso e por não confiar

nos órgãos de cúpula das instituições a que cada uma delas pertence, Paulo apresentou reclamação contra ambas diretamente

perante Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pedindo que lhes seja aplicada pena de demissão. Com base nas disposições

constitucionais aplicáveis, o CNJ

• A) pode apreciar de ofício a legalidade da atuação de Ana Maria e Astromélia, aplicando-lhes a pena de demissão,

assegurada a ampla defesa.

• B) pode conhecer apenas da reclamação contra Ana Maria - uma vez que Astromélia deve ter sua atuação fiscalizada pelo

Conselho Nacional do Ministério Público - aplicando-lhe a pena de demissão, assegurada ampla defesa.

• C) não pode conhecer da reclamação contra Ana Maria e Astromélia, em razão de não ter havido atuação disciplinar e

correicional do tribunal a que ambas estão vinculadas.

• D) não pode apreciar a reclamação contra Ana Maria e Astromélia, pois incide, no caso, a vedação de revisão de processos

disciplinares julgados há menos de um ano pelo colegiado.

• E) pode conhecer apenas da reclamação contra Ana Maria, pois cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público fiscalizar a

atuação de Astromélia, vedada, para ambas, a aplicação da pena de demissão, uma vez que gozam de vitaliciedade.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Superior Tribunal de Justiça

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q190.

De acordo com a Constituição Federal, as ações contra o Conselho Nacional de Justiça são processadas e julgadas, originariamente, pelo

• A) Superior Tribunal de Justiça.

• B) Supremo Tribunal Federal.

• C) Congresso Nacional.

• D) Senado Federal.



• E) Conselho da Justiça Federal.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q191.

Kleber é Ministro do Superior Tribunal de Justiça; Jaime é advogado de notável saber jurídico e idoneidade moral, e tem mais de

dez anos de efetiva atividade profissional. Com base nas informações fornecidas e de acordo com a Constituição Federal, para

compor o Tribunal Superior Eleitoral

• A) estão habilitados Kleber e Jaime, podendo, porém, ser eleito Corregedor Eleitoral apenas Kleber.

• B) está habilitado apenas Kleber, podendo também ser eleito Corregedor Eleitoral.

• C) está habilitado apenas Jaime, podendo também ser eleito Corregedor Eleitoral.

• D) estão habilitados Kleber e Jaime, podendo, porém, ser eleito Presidente do Tribunal Superior Eleitoral apenas Jaime.

• E) está habilitado apenas Kleber, podendo também ser eleito Presidente do Tribunal Superior Eleitoral.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Conselho Superior da Justiça do Trabalho; Dos Tribunais e Juízes do Trabalho

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q192.

Relativamente aos Tribunais e Juízes do Trabalho, como órgãos do Poder Judiciário, a Constituição Federal estabelece que

• A) a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da Justiça do Trabalho cabe ao Conselho

Nacional de Justiça, cujas decisões terão efeito vinculante.

• B) compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangendo a apreciação de

causas que envolvam o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária.

• C) os Tribunais Regionais do Trabalho serão compostos por, no máximo, sete juízes recrutados obrigatoriamente na respectiva região e nomeados pelo

Presidente da República.

• D) as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho são de competência da Justiça

Federal.

• E) compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos

empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Do Ministério Público

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q193.

Nos termos da Constituição Federal e de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), sendo o Ministério

Público instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,

• A) não possui legitimidade para a propositura de ações judiciais em defesa dos interesses da população indígena, cabendo

tal prerrogativa aos procuradores da autarquia federal incumbida dessa defesa.

• B) o princípio da independência funcional garante aos seus membros liberdade de convicção, cabendo à chefia a edição de

normas de orientação para a padronização da atuação jurídica da instituição.

• C) a seus membros é garantida vitaliciedade após três anos de efetivo exercício, não podendo perder o cargo senão por

sentença judicial transitada em julgado.

• D) possui legitimidade para promover ação civil pública para proteção de interesses coletivos, inclusive com a finalidade de

impugnar a cobrança de tributos ou pleitear sua restituição.

• E) a seus membros é vedado o exercício da advocacia perante o juízo ou tribunal no qual tenham atuado, antes de decorridos

três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.
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Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Da Advocacia Pública

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q194.

Dentre as funções essenciais à Justiça, inclui-se a Advocacia Pública, a respeito da qual, a Constituição Federal estabelece que

• A) a Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República

dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, após a

aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal, para mandato de quatro anos,

permitida a recondução.

• B) a Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e

extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as

atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

• C) os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso

público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil apenas na fase da prova oral que

consiste na arguição pública dos candidatos a ela admitidos, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das

respectivas unidades federadas.

• D) aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal é assegurada estabilidade após dois anos de efetivo exercício,

mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias.

• E) a representação da União, na execução da dívida ativa de natureza tributária, cabe à Procuradoria-Geral da República,

observado o disposto em lei.
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Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Da Advocacia e da Defensoria Públicas

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q195.

Por meio de laudo de inspeção emitido pela autoridade de fiscalização competente, é constatada a existência de trabalhadores

atuando para determinado empregador privado em condições degradantes, caracterizadas sobretudo por meio de jornada

exaustiva de trabalho, mediante remuneração mensal equivalente a um salário mínimo, e pelo descumprimento de normas de

saúde do trabalho incidentes na espécie, em virtude da exposição contínua a agentes químicos. Diante disso, o órgão da

Defensoria Pública competente para atuar perante a Justiça do Trabalho, bem como perante a Justiça Federal, pretende ajuizar

ação civil pública para compelir o empregador à observância das normas legais e regulamentares pertinentes e ao pagamento,

aos trabalhadores lesados, das verbas devidas pelo excesso de jornada e pelo desenvolvimento de atividade insalubre. Nessa

hipótese, à luz da Constituição Federal e da legislação processual pertinente, bem como da jurisprudência do Supremo Tribunal

Federal, a Defensoria Pública

• A) está legitimada para a propositura da ação civil pública, que tem por objeto a tutela de direitos individuais homogêneos de

titularidade de necessitados, sendo a Justiça do Trabalho competente para seu processamento e julgamento.

• B) não está legitimada para promover a defesa dos direitos em questão por meio de ação civil pública, por se tratar de função

institucional do Ministério Público, embora possa representar individualmente, perante a Justiça do Trabalho, os

trabalhadores lesados, na medida em que sejam necessitados.

• C) está legitimada para a propositura de ação civil pública tendo por objeto apenas a obrigatoriedade de observância das

normas legais e regulamentares pertinentes à saúde do trabalho, sendo a Justiça Federal competente para seu

processamento e julgamento.

• D) não está legitimada para promover a defesa dos direitos em questão por meio de ação civil pública, por não se tratar de

direitos difusos ou coletivos, embora possa representar individualmente, perante a Justiça do Trabalho, os trabalhadores

lesados, na medida em que sejam necessitados.

• E) está legitimada para a propositura da ação civil pública, que tem por objeto a tutela de direitos individuais homogêneos de

titularidade de necessitados, sendo a Justiça Federal competente para seu processamento e julgamento.
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Direito Administrativo / Administração pública: princípios básicos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q196.

Manoel e Manoela, além de irmãos, são partes interessadas no mesmo processo administrativo em curso perante 

a Administração Pública Federal. No curso do feito, 

Manoel desistiu do pedido. Em razão disso, a Administração estendeu a desistência a ambas as partes e extinguiu



o processo. Em outro processo administrativo, a parte interessada, Ricardo, também desistiu do seu pedido, o que 

foi negado pela Administração por considerar que o interesse público justificava a continuidade do feito. Nos termos da Lei nº 9.784/1999, a conduta da

Administração 

Pública Federal está

• A) incorreta apenas no segundo caso, pois a desistência do pedido diz respeito a direito disponível da

parte e deve ser prontamente acolhida pela Administração.

• B) correta em ambos os casos.

• C) incorreta em ambos os casos, pois não é cabível

desistência em processo administrativo no âmbito da

Administração Pública Federal.

• D) incorreta apenas no primeiro caso, pois a desistência atinge somente quem a formulou.

• E) incorreta no primeiro caso, vez que a lei veda duas

partes no mesmo processo administrativo e também

incorreta no segundo processo, pois não é possível

contrariar o interesse da parte, haja vista tratar-se de

direito disponível.
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Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder hierárquico

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q197.

O exercício dos poderes inerentes à Administração pública, tal como o poder hierárquico, se expressa de diversas formais, a

exemplo

• A) da edição de atos administrativos, independentemente da natureza, pelos superiores dos agentes públicos originalmente

competentes, e em substituição a estes.

• B) da edição de atos vinculados, que traduzem a atuação da Administração pública em sua vertente da hierarquia, considerando que esta autoriza apenas as

condutas, atos e negócios expressamente previstos em lei.

• C) da competência dos agentes superiores, para apreciação dos recursos interpostos contra atos de seus subordinados,

como decorrência da relação de hierarquia.

• D) do poder de rever diretamente os atos praticados pelos seus subordinados nos processos disciplinares em que atuam,

considerando que em sede de infrações disciplinares, a autoridade superior pode suprir os atos inferiores não praticados.

• E) dos atos praticados pelos agentes públicos incumbidos da gestão da Administração pública, cuja tradução inclui a prática

de atos não só pelos funcionários efetivos, mas por todos os demais administrados em geral.
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Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder disciplinar

Fonte: CONSULTOR LEGISLATIVO - MEIO AMBIENTE / CLDF / 2018 / FCC

Q198.

Entre os poderes próprios da Administração, decorrentes do regime jurídico administrativo que lhe atribui determinadas prerrogativas e sujeições, insere-se o

poder disciplinar, que

• A) possui, como uma das suas manifestações, o poder-dever de apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos, comportando alguma

margem de discricionariedade no que concerne à dosimetria das sanções.

• B) também alcança os particulares que não possuem vínculo laboral ou contratual com a Administração, coibindo condutas

nocivas ou perigosas, como expressão do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.

• C) corresponde ao poder dos superiores de proferir ordens a seus subordinados, constituindo expressão da hierarquia, excluídas as aplicações de

penalidades, que se inserem no bojo do poder sancionador.

• D) constitui o poder de organizar as atividades administrativas, mediante expedição de instruções, portarias, ordens de serviços e outros atos infralegais,

decorrendo do poder normativo, exercido nos limites da lei.

• E) corresponde à parcela do poder de polícia exercido preventivamente pela Administração, disciplinando o exercício de atividades de particulares que

ensejem risco à segurança, saúde ou incolumidade pública.
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Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder regulamentar



Fonte: CONSULTOR LEGISLATIVO - TRIBUTAçãO / CLDF / 2018 / FCC

Q199.

Suponha que o Chefe do Poder Executivo, valendo-se das competências que lhe são conferidas pela Constituição da República,

pretenda proceder a uma grande reorganização administrativa. Para tanto, editou decreto, invocando seu poder regulamentar,

detalhando a aplicação de diploma legal que criou Secretarias e órgãos públicos, aproveitando o mesmo diploma para extinguir

determinados cargos criados pela mesma lei. Nesse caso, o chefe do Poder Executivo, ao editar tal decreto,

• A) valeu-se do poder regulamentar de forma legítima, desde que não inove em matéria de reserva de lei, podendo, com base

no poder normativo, extinguir os cargos por decreto, desde que vagos.

• B) exerceu, legitimamente, seu poder regulamentar para dispor sobre matéria de organização e funcionamento da Administração, que inclui a criação e

extinção de cargos, desde que sejam de livre provimento.

• C) poderia invocar seu poder normativo, descabendo falar em poder regulamentar, o que, contudo, apenas autoriza a edição

de decretos autônomos para extinção dos cargos se extintos, pelo mesmo ato, os órgãos correspondentes.

• D) somente poderá extinguir os cargos mediante decreto regulamentar na hipótese de ter a lei regulamentada previsto expressamente tal delegação

legislativa, eis que se trata de matéria de reserva de lei formal.

• E) não pode dispor sobre o tema mediante decreto, a pretexto de exercer seu poder regulamentar, eis que matéria de organização e funcionamento da

Administração é reservada à lei, cuja iniciativa privativa é do Chefe do Executivo.
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Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder de polícia

Fonte: CONSULTOR LEGISLATIVO - CONSTITUIçãO E JUSTIçA / CLDF / 2018 / FCC

Q200.

A atuação da Administração no exercício do poder de polícia, de acordo com os limites do regime jurídico administrativo que a

informa,

• A) é dotada de exigibilidade, representada por meios indiretos de coerção, como aplicação de multa, e, quando expressamente previsto em lei, de auto-

executoriedade, que autoriza a Administração a por em execução suas decisões, sem

necessidade de ordem judicial.

• B) corresponde a atividades de natureza negativa, impondo aos particulares vedações ou restrições no exercício de seus

direitos em prol do interesse público, daí porque as atividades positivas, como concessão de licenças e autorizações,

escapam a tal atuação, configurando prestação de serviço público.

• C) é exercida exclusivamente mediante atos materiais praticados pela Administração, de conteúdo preventivo ou repressivo,

não abrangendo os atos normativos que estabeleçam, em caráter geral e impessoal, restrições ou limitações ao exercício

de atividades privadas.

• D) é exercida nos limites e condições autorizados por lei, o que significa que não comporta margem de discricionariedade

pela Administração, correspondendo a atos materiais de natureza vinculada e sempre de cunho repressivo.

• E) corresponde apenas à polícia judiciária, responsável pela repressão de crimes e proteção à segurança e à ordem pública,

sendo as restrições e limitações às atividades econômicas impostas aos particulares campo reservado à atividade de

regulação estatal.
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Direito Administrativo / Poderes administrativos / Uso e abuso do poder

Fonte: CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA, FISCALIZAçãO E AVALIAçãO DA GESTãO PúBLICA - ATIVIDADE JURíDICA / TCE/CE / 2015 / FCC

Q201.

Carmelo e Leôncio são servidores públicos, sendo o primeiro chefe do segundo. Leôncio e Carmelo participaram de um torneio

interno de futebol e Leôncio foi eleito o melhor jogador do campeonato. Carmelo, inconformado com o resultado do prêmio

futebolístico, removeu Leôncio para localidade distante, a fim de que este não mais pudesse participar do campeonato. Neste

caso, Carmelo

• A) deveria ter contado com a anuência da autoridade superior para efetuar a remoção.

• B) agiu dentro das suas atribuições legais.

• C) poderia ter realizado esta remoção, uma vez que possui poder hierárquico para tal.

• D) somente poderia ter realizado a remoção, com este fundamento, após a instauração de processo administrativo.

• E) incorreu em desvio de poder.
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Direito Administrativo / Serviços Públicos / Conceito e princípios

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q202.

Titularidade e execução de serviços públicos são conceitos que podem ou não estar vinculados à mesma pessoa, porque

• A) tanto a titularidade, quanto a execução dos serviços públicos devem ser expressamente delegadas à iniciativa privada

quando o Poder Público pretender prover referidas utilidades de forma indireta.

• B) a titularidade dos serviços públicos demanda delegação expressa na lei que autoriza a execução daqueles pela iniciativa

privada, seja por meio de concessão ou por permissão de serviços públicos.

• C) a concessão de serviços públicos transfere a titularidade do serviço para o concessionário, que gozará de proteção

inerente ao regime jurídico da prestação do serviço enquanto perdurar a relação jurídica.

• D) a titularidade do serviço público remanesce com o ente federado assim competente, sendo-lhe permitido delegar à

iniciativa privada a execução das referidas utilidades.

• E) somente os consórcios podem reunir titularidade e execução de serviços públicos no que concerne aos entes que integram

a Administração indireta, tendo em vista que às autarquias e empresas estatais podem ser atribuídos um ou outro

conceito, alternativamente.
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Direito Administrativo / Serviços Públicos / Delegação: concessão, permissão e autorização

Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q203.

A previsão da possibilidade de concessionária de serviços públicos explorar outras receitas durante a execução de contrato de

concessão comum ou de concessão patrocinada

• A) configura mecanismo preferencial ao reequilíbrio econômico-financeiro, de forma que este só pode ser exigido se atingido

o potencial máximo de exploração de receitas alternativas ou acessórias.

• B) se presta a substituir a contraprestação nos contratos de parceria público-privada que não sejam integralmente

remunerados por tarifa.

• C) implica assunção de responsabilidade pelo poder concedente pela realização das receitas alternativas inerentes aos

contratos, sob pena de reequilíbrio econômico-financeiro.

• D) não demanda expressa previsão contratual, considerando que se insere dentre as faculdades inerentes à exploração do

serviço público sob o regime de concessão comum.

• E) deve constar previamente do edital de licitação, bem como do contrato decorrente desse procedimento, mas não afasta a

possibilidade de configuração de hipótese de reequilíbrio econômico-financeiro diante da materialização de eventos que

interfiram nessa equação.
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Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos e atributos

Fonte: CONSULTOR LEGISLATIVO - MEIO AMBIENTE / CLDF / 2018 / FCC

Q204.

O ato administrativo é dotado de determinados atributos, entre os quais se insere a tipicidade,

• A) presente nos atos enunciativos e opinativos, bem como nos meramente declaratórios, porém ausente nos atos constitutivos, eis que a estes se aplica o

atributo da executoriedade.

• B) que advém do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, decorrendo de tal atributo a produção de

efeitos do ato administrativo sobre particulares independentemente da vontade dos mesmos.

• C) que constitui decorrência do princípio da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, própria apenas

dos atos vinculados e que se opera com a observância dos requisitos para sua edição.

• D) decorrente do princípio da legalidade, que afasta a possibilidade de a administração praticar atos inominados, predicando

a utilização de figuras previamente definidas como aptas a produzir determinados resultados.

• E) segundo a qual todo ato administrativo deve ter por finalidade a consecução do interesse público e cuja inobservância

enseja a nulidade do ato, por desvio de finalidade.
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Direito Administrativo / Ato administrativo / Anulação, revogação e convalidação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q205.

Uma autarquia responsável pela execução de serviços rodoviários concedeu uma gratificação para determinado segmento de

servidores. Um pequeno grupo de servidores de outro setor da autarquia requereu administrativamente a concessão da mesma

gratificação. O servidor que apreciou o pleito estava substituindo a autoridade competente e entendeu por dar provimento ao

requerimento. Findas as férias da autoridade competente, esta retornou às suas funções e identificou a decisão de seu

substituto. Constatado que contrariava a legislação vigente,

• A) a autoridade competente deverá anular a decisão proferida, tendo em vista o vício de legalidade verificado, como

expressão do poder de revisão dos atos administrativos.

• B) a autoridade competente deverá identificar se será melhor para os usuários do serviço que a decisão seja anulada,

podendo, em caso negativo, convalidar o ato administrativo.

• C) o ato administrativo proferido será necessariamente submetido à análise revisional da autoridade competente, porque provisório, assim como todos os

demais de conteúdo decisório proferidos pelo substituto, para anulação ou convalidação.

• D) caberá a revogação da decisão proferida, tendo em vista que os atos administrativos de cunho constitutivo somente podem

ser proferidos pela autoridade titular do cargo competente.

• E) a revisão do ato administrativo deverá ser requerida por meio judicial, tendo em vista que a autoridade que o proferiu era

competente na ocasião.
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Direito Administrativo / Ato administrativo / Discricionariedade e vinculação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q206.

Os atos administrativos discricionários são passíveis de controle judicial no que concerne

• A) a vícios de legalidade, o que inclui também a avaliação da inexistência ou falsidade dos motivos declinados pela Administração a edição do ato.

• B) às condições de conveniência e oportunidade para sua prática, com base nos princípios aplicáveis à Administração Pública.

• C) ao seu mérito, avaliando-se a aderência do mesmo ao interesse público que justificou a sua edição e às finalidades colimadas.

• D) exclusivamente a eventual desvio de finalidade, quando evidenciado que a Administração praticou o ato visando a fim ilícito.

• E) apenas a vícios de competência, cuja convalidação poderá ser feita, contudo, mediante ratificação administrativa ou judicial.
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Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q207.

As pessoas jurídicas que integram a Administração indireta, independentemente de sua natureza jurídica, submetem-se aos

princípios que regem a Administração pública. No que se refere à relação com a Administração direta,

• A) os entes que integram a Administração indireta possuem personalidade jurídica própria e são dotados de autogestão e

autoadministração, não obstante possa haver dependência financeira.

• B) os atos editados pelas pessoas jurídicas de direito público que integram a Administração indireta sujeitam-se à anulação

ou revogação pela Administração Central, de ofício ou a pedido, como expressão do poder de tutela.

• C) as empresas estatais submetidas ao regime jurídico de direito privado não se sujeitam ao poder de tutela da Administração

central, sendo independentes administrativa, orçamentária e financeiramente.

• D) as organizações sociais e as organizações da sociedade civil de interesse público, quando integrantes da Administração

indireta, submetem-se ao poder de tutela da Administração central e, portanto, ao controle finalístico exercido pela mesma,

possibilitando o desfazimento de atos que violem a legalidade.

• E) as autarquias, como pessoas jurídicas de direito público, admitem a revisão de seus atos diretamente pela Administração

central, desde que seja constatado vício de legalidade ou desvio de finalidade, como decorrência lógica do poder de tutela.
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Direito Administrativo / Organização administrativa / Centralizada e descentralizada



Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q208.

A desconcentração e descentralização, como formas de organização administrativa, interferem na conclusão acerca da

incidência do controle interno e externo porque

• A) somente os órgãos administrativos, unidades de execução que são criadas quando da utilização do modelo de

descentralização, estão sujeitos a controle externo e interno em igualdade de extensão e consequências.

• B) o controle exercido pela Administração pública central é mais rigoroso sobre as entidades que integram a Administração

pública indireta, em especial no que se refere à possibilidade de anulação de atos e contratos praticados.

• C) os Tribunais de Contas exercem controle externo sobre os atos praticados pela Administração pública indireta

exclusivamente no que se refere à legalidade, não lhes sendo autorizada análise de economicidade ou de outros

parâmetros de aspecto discricionário.

• D) o exame realizado pelo Poder Judiciário abrange poderes revisionais, anulatórios e revogatórios para os atos e contratos

realizados pelas pessoas jurídicas de direito público que integram a Administração indireta.

• E) o controle interno realizado pela própria Administração inclui a inerente possibilidade de revogação de seus atos, o que

não se estende aos entes integrantes da Administração indireta, que ficam sujeitos aos limites do poder de tutela exercido

pela Administração central.
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Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q209.

A Superintendência de uma autarquia municipal do setor de transportes editou um decreto estabelecendo a redução da velocidade em determinado trecho de

uma estrada, como forma de prevenção de acidentes, cuja violação passou a configurar nova

infração de trânsito passível de ser apenada com multa e pontuação na carteira de habilitação dos condutores. Identificou-se,

em razão de apuração de denúncia anônima, que o trecho da estrada onde havia sido determinada a redução da velocidade

coincidia com o local onde recentemente haviam sido fixados outdoors de propaganda, precedidos de contratação com a

Municipalidade. Parecia conveniente, portanto, que a velocidade fosse reduzida naquele trecho, o que potencializaria a

exposição dos outdoors. Considerando os fatos narrados,

• A) a atuação da autarquia é independente e autônoma e, como tal, não pode ser questionada, considerando que referido ente

possui personalidade jurídica própria, em especial porque o ente não captura ganhos porventura direcionados ao Município.

• B) o ato editado pela autarquia excedeu os limites formais do poder normativo atribuído ao Executivo, tendo em vista que

decreto é ato privativo do Chefe do Executivo, bem como materiais, dado que a esse ato não seria permitido inovar no

ordenamento jurídico, independentemente da competência constitucional para legislar nessa matéria.

• C) o decreto editado possui vícios apenas de cunho material, porque instituiu nova infração, passíveis de serem sanados com

a revogação desta consequência, remanescendo válida a redução de velocidade operada.

• D) a atuação da autarquia pode ter excedido os limites do poder de polícia e editado ato com desvio de finalidade, sendo

necessária prova do dolo e, em especial, do abuso de poder praticado, para que seja viável o desfazimento do ato.

• E) violou os poderes conferidos à Administração pública, porque ainda que o conteúdo seja inerente ao poder disciplinar, dirigido a todos os administrados, o

ato praticado deveria ter adotado a forma de Resolução ou Portaria.
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Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações

Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/SP / 2012 / FCC

Q210.

As fundações de direito público, também denominadas autarquias fundacionais, são instituídas por meio de lei específica e

• A) seus agentes não ocupam cargo público e não há responsabilidade objetiva por danos causados a terceiros.

• B) seus contratos administrativos devem ser precedidos de procedimento licitatório, na forma da lei.

• C) seus atos constitutivos devem ser inscritos junto ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, definindo as áreas de sua atuação.

• D) seus atos administrativos não gozam de presunção de legitimidade e não possuem executoriedade.

• E) seu regime tributário é comum sobre o patrimônio, a renda e os serviços relacionados às suas finalidades essenciais.
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Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC

Q211.

Determinado Estado da Federação tem investido em diversos projetos de parceria com a iniciativa privada para obras de

infraestrutura, a fim de associar a expertise tecnológica e operacional do mercado, com a desoneração dos cofres públicos dos

investimentos necessários e para promover a criação de novos empregos. Em razão disso, a Administração pública pretende

criar uma pessoa jurídica integrante de sua Administração indireta, cuja finalidade institucional seja o desenvolvimento e

acompanhamento de diversos projetos, realização de estudos, estruturação de sistema de garantias, bem como outras

providências específicas em matéria de parcerias. Essa solução poderia ser implementada mediante a

• A) instituição de uma autarquia, cuja criação deve ser devidamente autorizada por lei e cuja gestão pode admitir o regime

jurídico de direito privado conforme o escopo de sua atuação, a exemplo do caso descrito.

• B) criação de uma empresa pública, pessoa jurídica de direito público, em razão da constituição de seu capital social, mas

que atua no mercado em regime de paridade com a iniciativa privada, conferindo a agilidade necessária pela Administração pública.

• C) instituição de uma empresa estatal, cujo regime jurídico é próprio das empresas privadas, fazendo constar da finalidade

institucional as atividades pretendidas pela Administração.

• D) criação, por lei, de uma autarquia que, em razão de sua natureza jurídica de direito público, terá atuação regida pelo direito

público, ainda que seu escopo seja típico de atuação da iniciativa privada, como pretendido pela Administração pública.

• E) instituição de uma sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, cujo controle do capital pertence

integralmente ao ente que a instituiu, sujeita ao regime de competição de mercado, independentemente de seu objeto

social e finalidade institucional.
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Direito Administrativo / Organização administrativa / Sociedades de economia mista

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q212.

A criação de uma sociedade de economia mista por um ente político, para prestação de serviço público de sua titularidade,

expressa

• A) organização administrativa sob a forma de desconcentração, tendo em vista que outra pessoa jurídica, ainda que com

personalidade jurídica de direito público, desempenhará as atividades típicas da Administração pública.

• B) a possibilidade de incidência do regime jurídico de direito público para as pessoas jurídicas de direito privado integrantes

da Administração pública, com exceção da incidência de normas e princípios aplicáveis à Administração central, como a

obrigatoriedade de submissão a concurso público para contratação de servidores, porque não serão submetidos a regime

estatutário.

• C) a transferência de competências para pessoas jurídicas com personalidade jurídica própria, autônomas e desprovidas de

relação hierárquica ou de tutela com o ente que as instituiu.

• D) organização administrativa do ente público estruturada de forma desconcentrada, abrangendo delegação de competências

para órgãos administrativos e pessoas jurídicas com personalidade jurídica própria.

• E) forma descentralizada de organização administrativa, na qual pessoas jurídicas são instituídas para integrar a

Administração indireta do ente federado e desempenhar as atribuições especificadas nos atos institutivos, originalmente de

atribuição da Administração central.
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Direito Administrativo / Órgãos públicos: conceito, natureza e classificação

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q213.

São exemplos de órgãos da Administração pública direta: 

 

 

I. Partidos Políticos e Congresso Nacional. 

 

II. Secretaria Estadual de Finanças e Secretaria Municipal de Planejamento. 

 

III. Secretaria Estadual de Finanças e Partidos Políticos. 



IV. Secretaria Municipal de Planejamento e Ministério do Turismo. 

 

V. União e Instituto Nacional de Seguridade Social. 

 

 

Está correto o que consta APENAS em

• A) I e III.

• B) II e III.

• C) II e IV.

• D) IV e V.

• E) I e V.
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Direito Administrativo / Servidores públicos: cargo, emprego e função públicos

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC

Q214.

Considere hipoteticamente que o Distrito Federal tenha realizado concurso público para provimento de cargos efetivos junto à

Administração pública direta, a serem exercidos em uma secretaria específica. O edital do referido certame reservou 2% das vagas para serem preenchidas por

pessoas com deficiência. No prazo estabelecido, o edital foi impugnado sob o fundamento de

ofensa à Lei que estabelece o percentual mínimo de vagas destinadas a pessoas com deficiência. A impugnação

• A) procede, uma vez que a lei estabelece que o edital de concurso público tem de reservar vinte por cento das vagas para

serem preenchidas por pessoas com deficiência.

• B) improcede, uma vez que a lei não fixa percentual mínimo de vagas, sendo este definido no caso concreto, por decisão de

conveniência e oportunidade da autoridade competente.

• C) procede, mas, considerando que o provimento de cargo público compete ao Chefe do Poder Executivo, este pode, se

assim entender, expor os motivos pelos quais não reservou o percentual mínimo de 15%.

• D) improcede, uma vez que o edital obedeceu a lei reservando o percentual mínimo de 2% de vagas a serem destinadas a

pessoas com deficiência.

• E) procede, uma vez que a lei estabelece que o edital de concurso público tem de reservar 10% das vagas para serem

preenchidas por pessoa com deficiência.
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Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Do provimento

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2018 / FCC

Q215.

Nos termos da Lei nº 8.112/1990, a investidura em cargo público

• A) se dará com a nomeação do servidor no cargo público.

• B) somente se dará com a entrada em exercício no cargo público.

• C) ocorrerá com a posse.

• D) ocorrerá com a posse na hipótese de cargo efetivo e com a nomeação na hipótese de cargo em comissão.

• E) ocorrerá com a nomeação para cargo efetivo e com a entrada em exercício para cargo em comissão.
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Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Da vacância

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA / TRT 15ª / 2013 / FCC

Q216.

O Sr. José foi nomeado para um cargo em comissão do TRT da 15ª Região, no mesmo município em que reside. Passados 15 dias contados da data da posse,

ele não entrou em exercício. Nesse caso, será tornado sem efeito o ato de sua designação ou

• A) renomeado.

• B) exonerado.



• C) reintegrado.

• D) reconduzido.

• E) demitido.
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Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Da remoção, redistribuição e substituição

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q217.

Joana, servidora pública federal, detentora de cargo efetivo em determinado órgão do Poder Judiciário, será redistribuída para

outro órgão, de acordo com as disposições previstas na Lei nº 8.112/1990. Nesse caso, a redistribuição

• A) seria admissível ainda que Joana não fosse detentora de cargo efetivo, mas sim de cargo em comissão, dada a paridade

aplicável às modalidades de cargos.

• B) não exige a manutenção da essência das atribuições do cargo.

• C) exige apreciação do órgão central do SIPEC, que será prévia à redistribuição ou posterior, dependendo da urgência.

• D) deverá ocorrer obrigatoriamente para outro órgão do Poder Judiciário.

• E) dar-se-á no interesse da Administração ou do servidor, conforme os demais requisitos aplicáveis ao caso concreto.
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Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Dos direitos e vantagens / Do vencimento e da

remuneração

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q218.

Os servidores efetivos, cujo regime jurídico é disciplinado pela Lei nº 8.112/90, têm previstos os conceitos de vencimento e

remuneração, que se distinguem

• A) em razão da origem dos pagamentos, devidos aos ativos no caso dos vencimentos, e aos inativos, no caso de remuneração.

• B) porque os vencimentos abrangem a remuneração e vantagens de caráter não indenizatório.

• C) porque os vencimentos abrangem gratificações e indenizações, estas que se incorporam àqueles e, somados com as gratificações compõem a

remuneração total do servidor.

• D) caso à remuneração em questão tenham sido incorporadas verbas de outras naturezas, de caráter retributivo ou indeni-

zatório.

• E) em razão da abrangência, pois a remuneração considera não só os vencimentos, mas as vantagens pecuniárias legalmente previstas, como gratificações

e indenizações.
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Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Dos direitos e vantagens / Das vantagens

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC

Q219.

Considere a seguinte situação hipotética: Pedro é servidor público federal há vinte e cinco anos e, em janeiro de 2016, foi

nomeado para exercer o cargo de Ministro de Estado, razão pela qual mudou-se, pela primeira vez, da cidade de São Paulo,

onde residia, para morar em Brasília com sua companheira Joana. Cumpre salientar que, em dezembro de 2015, a companheira

de Pedro adquiriu um imóvel em Brasília com o objetivo de alugá-lo e assim obter uma renda extra, no entanto, o imóvel ainda

não foi locado. Nos termos da Lei nº 8.112/1990, Pedro

• A) terá direito ao auxílio-moradia se a companheira de Pedro vender o imóvel.

• B) não terá direito ao auxílio-moradia, vez que o imóvel de Joana representa impeditivo legal ao aludido benefício.

• C) terá direito ao auxílio-moradia, desde que a companheira de Pedro não ocupe imóvel funcional em Brasília.

• D) terá direito ao auxílio-moradia, independentemente de qualquer outro requisito legal.

• E) não terá direito ao auxílio-moradia, vez que a lei veda tal benefício para o cargo de Ministro de Estado.
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Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Dos direitos e vantagens / Das férias

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q220.

Francisco é Analista Judiciário de determinado Tribunal Regional do Trabalho e, em maio desse ano, pretende sair de férias,

haja vista que terá preenchido os requisitos legais para tanto. A propósito do tema e nos termos da Lei nº 8.112/1990,

• A) admite-se levar à conta de férias as faltas ao serviço, justificadas e não justificadas.

• B) Francisco fará jus a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de dois períodos, no caso de

necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.

• C) as férias não poderão ser parceladas, sendo obrigatório o gozo do período inteiro das férias sob pena de responsabilidade

do servidor.

• D) as férias não podem ser interrompidas, salvo única e exclusivamente por motivo de necessidade do serviço declarada pela

autoridade máxima do órgão ou entidade.

• E) admite-se o gozo de férias antes de completado o primeiro período aquisitivo, isto é, antes de doze meses de exercício,

iniciando-se novo período aquisitivo a partir do término do gozo das férias.
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Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Dos direitos e vantagens / Das licenças e dos

afastamentos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC

Q221.

Considere que um servidor público da União tenha sido convidado para integrar, com mandato de quatro anos, um organismo

internacional do qual o Brasil faz parte como membro, sediado nos Estados Unidos, e pretenda obter afastamento de seu cargo

para desempenhar tal mister. De acordo com as disposições aplicáveis da Lei federal nº 8.112/90, que estabelece o regime

jurídico dos servidores públicos civis federais, tal pretensão afigura-se

• A) descabida, salvo se o servidor em questão for integrante de carreira diplomática, podendo o afastamento ser concedido

com duração correspondente ao mandato.

• B) cabível, exclusivamente em se tratando de missão oficial, nos termos definidos em tratado ou acordo internacional.

• C) descabida, eis que o afastamento para atuar no exterior somente é permitido para missão ou estudo, com prazo máximo

de 3 anos.

• D) cabível, porém o afastamento deverá, obrigatoriamente, se dar com prejuízo da remuneração.

• E) cabível, excepcionalmente, com anuência do Ministério de Relações Exteriores, não contando o tempo de afastamento

como exercício no serviço público.
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Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Dos direitos e vantagens / Do direito de petição

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q222.

Apolo, Analista do Tribunal, exerceu seu direito de petição em defesa de interesse legítimo, observando os comandos da Lei

nº 8.112/1990. Seu requerimento foi indeferido, razão pela qual ingressou com pedido de reconsideração. Sendo provido o

pedido de reconsideração, os efeitos dessa decisão

• A) não retroagem, isto é, os efeitos serão ex tunc; no entanto, será garantida indenização pelos prejuízos eventualmente sofridos.

• B) não retroagem, produzindo efeitos ex nunc.

• C) retroagirão à data da decisão que foi objeto do pedido de reconsideração.

• D) retroagirão à data em que exercido o direito de petição.

• E) retroagirão à data do ato impugnado.
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Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Do regime disciplinar / Dos deveres e proibições

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2013 / FCC



Q223.

Ronaldo é servidor público federal, incumbido de atendimento ao público numa repartição federal, juntamente com outro servidor, Gilson. Ocorre que Gilson

demora demasiadamente nos atendimentos, obrigando Ronaldo a suprir o restante da demanda. Cansado do comportamento de seu colega, Ronaldo passou a

se recusar a atender mais pessoas que seu colega, aguardando sentado enquanto

Gilson finalizava cada atendimento. Isso passou a grande acúmulo de pessoas no balcão sem atendimento, situação que acabou chegando ao conhecimento

dos superiores dos servidores, ensejando a instauração de procedimento administrativo disciplinar. Com base no disposto na Lei no 8.112/90, a conduta de

Ronaldo

• A) está justificada pelo comportamento recíproco dos servidores, cabendo prévia punição ao servidor Gilson, por ofensa à isonomia.

• B) viola um dos deveres atribuídos aos servidores, que prescreve o atendimento com presteza ao público, passível de responsabilização, observada ampla

defesa.

• C) consubstancia-se em uma das proibições impostas aos servidores em geral, cabendo a imposição de pena de demissão aos dois servidores

mencionados.

• D) configura infração aos deveres e proibições impostos aos servidores, impondo-se responsabilização ao servidor Ronaldo, prescindindo-se da observância

de prévia ampla defesa em razão do grande número de testemunhas.

• E) justifica-se caso fique comprovado dolo por parte de Gilson, o que será objeto de apuração em processo administrativo disciplinar paralelo.
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Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Do regime disciplinar / Da acumulação

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q224.

A Constituição Federal, texto original, já trazia vedação à acumulação de cargos públicos, proibição que permaneceu, com

alterações, após as Emendas Constitucionais nº 19, de 1998 e nº 34, de 2001. A Lei nº 8.112/1990, por sua vez, disciplina

referida vedação. Segundo o texto da referida lei,

• A) a proibição de acumular não alcança cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas,

sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, porquanto

cuida-se de norma dirigida tão somente à Administração Direta, em razão do regime jurídico único, qual seja, estatutário.

• B) o servidor federal não poderá exercer mais de um cargo em comissão, nem ser remunerado pela participação em órgão de

deliberação coletiva, regra que não admite exceção.

• C) a acumulação lícita de cargos somente se viabiliza juridicamente quando haja compatibilidade de horários e correlação de

matérias entre os vínculos mantidos com a Administração.

• D) apenas incide a vedação, é dizer, a proibição de acumulação, na hipótese de os vínculos (cargos, empregos ou funções)

serem remunerados, não subsistindo a vedação quando uma das funções desempenhada não seja remunerada.

• E) a vedação à acumulação não se aplica aos cargos em comissão, de livre admissão e exoneração, abarcando apenas os

vínculos de natureza efetiva.
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Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Do regime disciplinar / Das responsabilidades

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 6ª / 2018 / FCC

Q225.

De acordo com a Lei nº 8.112/1990, a responsabilidade civil do servidor público

• A) é objetiva e solidária com o ente público cujo quadro integra, admitidas, no entanto, as excludentes de responsabilidade.

• B) dá-se de forma subjetiva, pessoal e integral, com a comprovação de dolo ou culpa do servidor, não cabendo responsabilização do poder público.

• C) dá-se de forma regressiva e não atinge eventual herança do servidor falecido, cabendo necessariamente a prévia

responsabilização do ente público em caráter primário.

• D) demanda prova de culpa ou dolo, considerando que a responsabilidade civil dos servidores dá-se sob a modalidade

subjetiva.

• E) restringe-se aos atos comissivos, considerando que se dá sob a modalidade subjetiva e, portanto, exige prova de dolo ou

culpa.
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Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Do regime disciplinar / Das penalidades



Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q226.

Claudio, servidor público do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª

Região, foi procurado pelo particular Saulo que solicitou ao

servidor um tratamento diferenciado ao seu processo em curso perante o Tribunal. Claudio acolheu a solicitação e posicionou o

processo de Saulo na frente dos demais, possibilitando uma imediata apreciação do Tribunal, sem qualquer justificativa legal

para tanto. Em troca, recebeu de Saulo uma vultosa quantia em dinheiro. Em razão do ocorrido, Claudio foi processado e

condenado administrativamente pelo Tribunal, sendo-lhe aplicada a pena de demissão por improbidade administrativa. Nos

termos da Lei nº 8.112/1990, a mencionada pena de demissão

• A) incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 anos.

• B) impossibilita Claudio de retornar ao serviço público federal.

• C) não está sujeita a qualquer prazo prescricional, haja vista a gravidade da conduta.

• D) é infundada, pois apenas o Judiciário pode decretar a demissão de servidor em razão do cometimento de improbidade

administrativa.

• E) incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 8 anos.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei nº 9.784/99) / Das disposições gerais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q227.

As funções administrativas, típicas do Poder Executivo, conferem relevância ao trâmite dos processos administrativos, possuindo disciplina específica conforme

o ente federado em questão, à exemplo da Lei nº 9.784/1999 que

• A) se presta também a disciplinar o trâmite e o procedimento dos processos administrativos no âmbito do Poder Legislativo e

do Poder Judiciário, visto que também exercem funções administrativas, de forma atípica.

• B) rege direitos e obrigações no âmbito dos processos administrativos federais que tramitam perante o Poder Executivo, não

alcançando aqueles que se processam diante dos outros Poderes, que demandam regulação própria.

• C) impede a movimentação de ofício do processo administrativo sempre que o objeto do mesmo envolver, direta ou indiretamente, apuração de infração

disciplinar.

• D) se destina a disciplinar o processo administrativo no âmbito da Administração direta federal, não alcançando a Administração indireta em razão da

autonomia e independência dos entes que a integram.

• E) estabelece as garantias dos administrados, introduzindo princípios e direitos a serem observados nos processos administrativos, de forma a excluir

quaisquer aspectos discricionários das decisões que venham a ser tomadas nos mesmos e

assim garantir o adequado contraditório.
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Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei nº 9.784/99) / Dos direitos e deveres dos administrados

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC

Q228.

Considere hipoteticamente que Pedro, servidor público civil do Distrito Federal titular de cargo em comissão, tenha cometido ato

definido como infração disciplinar. Considere que foi instaurado para apuração dos fatos o competente processo disciplinar no

curso do qual, após laudo exarado por junta médica, constatou-se a insanidade mental de Pedro. Pela infração disciplinar cuja

autoria e materialidade restaram suficientemente comprovadas, Pedro

• A) não pode ser punido, mas os fatos devem, para resguardar os interesses futuros da administração, ser anotados no seu

prontuário.

• B) deve ser punido, pois as causas de inimputabilidade absoluta ou relativa não se aplicam ao processo administrativo disciplinar.

• C) pode ser punido, mas apenas com a sanção de advertência, em razão de sua inimputabilidade.

• D) pode ser punido, mas a execução da sanção deve aguardar o restabelecimento da sua imputabilidade.

• E) não é punível, desde que tenha restado comprovado que o mesmo, na data dos fatos, era inteiramente incapaz de entender o caráter do fato ou de

determinar-se de acordo com esse entendimento.
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Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo



Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA AUDITORIA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q229.

As decisões do Tribunal de Contas

• A) perfazem coisa julgada, prejudicando a rediscussão da questão no âmbito do Poder Judiciário, ainda que acerca de vício

no devido processo.

• B) que imputem débito têm força de título executivo, podendo ser executadas em juízo.

• C) que determinem diretamente a sustação de execução contratual não necessitam de comunicação ao Poder Legislativo.

• D) podem ser revistas por apelação dirigida ao Poder Legislativo.

• E) podem ser revistas por apelação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça.
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Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle judicial

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA JURíDICA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q230.

O controle externo exercido pelo Poder Judiciário e pelos Tribunais de Contas envolve a possibilidade de desfazimento ou de

determinação para desfazimento de atos ou contratos firmados pela Administração pública, conforme o caso. Essa atuação

• A) inclui os negócios jurídicos firmados por entes da Administração indireta, desde que sujeitos ao regime jurídico de direito

público, o que exclui as empresas estatais.

• B) abrange os atos firmados por consórcio público, constituído por meio de autarquia, sujeita a regime jurídico de direito

público, desde que seja resultado da deliberação de pessoas jurídicas de mesma natureza.

• C) não autoriza a sustação ou desfazimento de atos e contratos pelos Tribunais de Contas, que podem, nesses casos,

apenas suspender a vigência dos mesmos até que os vícios identificados sejam sanados.

• D) autoriza o desfazimento de contratos nos casos de comprovada ilegalidade, tais como vício de motivo ou desvio de

finalidade.

• E) também incide sobre os contratos celebrados por consórcios públicos, como, por exemplo, a contratação da referida

associação pública pelos Municípios titulares para prestação de serviço público à comunidade.
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Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle legislativo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q231.

Considere duas situações hipotéticas:

I. o Congresso Nacional decide apurar a legalidade de ato administrativo praticado pelo presidente de autarquia federal;

II. o Congresso Nacional anulou ato normativo do Poder Executivo que exorbitou do poder regulamentar.

No que concerne ao controle legislativo, especificamente ao controle político exercido pelo Poder Legislativo sobre a

Administração pública,

• A) ambas as hipóteses estão corretas.

• B) ambas as hipóteses estão incorretas, pois extrapolam os limites do controle legislativo exercido sobre os atos da

Administração pública.

• C) está correta apenas a primeira hipótese; no item II, cabe ao Congresso tão somente sustar atos normativos do Executivo

que exorbitem do poder regulamentar.

• D) está correta apenas a segunda hipótese; no item I, compete exclusivamente ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar,

diretamente, ou por qualquer das Casas, os atos do Poder Executivo, não abrangendo, no entanto, a administração indireta.

• E) ambas as hipóteses estão incorretas, pois foram citadas atribuições exclusivas do Senado Federal no exercício do controle

legislativo.
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Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado

Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q232.

A atuação do Estado e das pessoas jurídicas que integram a Administração indireta define a possibilidade de sua

responsabilização extracontratual. Dessa forma,

• A) somente as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados aos administrados, desde

que reste demonstrado o nexo de causalidade com a atuação dos agentes públicos.

• B) as excludentes de responsabilidade não se aplicam quando se trata de dever de indenização decorrente de atuação lícita

do Estado, porque os danos são consequência indireta dos atos praticados dentro da legalidade.

• C) não se pode invocar excludente de responsabilidade quando se tratar de responsabilidade extracontratual das pessoas

jurídicas prestadoras de serviço público se forem integrantes da Administração pública indireta.

• D) a responsabilidade subjetiva pelos atos dos agentes públicos incide quando se tratar de omissão, de hipótese de culpa de

terceiro ou da vítima.

• E) a culpa exclusiva da vítima não interfere na conclusão acerca da responsabilização do poder público, porque incide a

responsabilização objetiva, que se restringe à identificação de danos.
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Direito Administrativo / Lei nº 8.429, de 2/6/92 / Das disposições gerais

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - APOIO JURíDICO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC

Q233.

A improbidade administrativa, sem prejuízo de outros requisitos para tipificação da conduta, sempre exige a

• A) conduta dolosa do sujeito ativo, dada a gravidade do ato e a possibilidade de indisponibilização do patrimônio do agente

público.

• B) demonstração de prejuízo ao erário, ainda que sua liquidação seja diferida para a fase de instrução da ação.

• C) prática de conduta dolosa para a configuração de ato de improbidade na modalidade que causa prejuízo ao erário.

• D) conduta culposa para a configuração de ato de improbidade na modalidade que causa enriquecimento ilícito.

• E) prática de conduta dolosa para a configuração de ato que atenta contra os princípios da Administração pública, em qualquer das formas enunciadas na

respectiva lei que descreve o tipo.
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Direito Administrativo / Lei nº 8.429, de 2/6/92 / Dos atos de improbidade administrativa

Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q234.

O agente público, empregado de uma sociedade de economia mista, que se utilizou dos caminhões da empresa para fazer

remoção de terra de terreno de sua propriedade no curso da construção de sua casa de veraneio,

• A) comete ato de improbidade, sob a modalidade que gera prejuízo ao erário, o que dispensa a prova de culpa, ficando

absorvida a responsabilidade funcional.

• B) pode ser disciplinarmente punido, mediante regular processo administrativo, não incidindo a lei de improbidade por se

tratar de empregado público, sujeito, portanto, a regime celetista.

• C) incide em potencial responsabilidade criminal e civil, não se tipificando ato de improbidade em relação à pessoa jurídica

sujeita a regime jurídico de direito privado, salvo se demonstrado prejuízo ao capital social composto por recursos públicos.

• D) comete ato de improbidade, em virtude de enriquecimento ilícito, tendo em vista que as empresas estatais, integrantes da

Administração pública indireta, podem ser sujeitos passivos daquela infração.

• E) não se exime de responsabilidade administrativa, criminal e civil, mas a configuração de ato de improbidade depende da

comprovação de que o poder público concorre com mais de 50% da receita anual da empresa.
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Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Conceito, finalidade, princípios, objeto



Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q235.

Um procedimento de licitação foi iniciado pela Administração pública para contratação de serviços na área de tecnologia. Finda a

fase de habilitação, a Administração verificou que a especificação técnica dos serviços não havia incluído a necessidade de

atualização para as versões posteriores dos softwares. A Administração, assim, pode

• A) republicar o edital, com o termo de referência devidamente retificado, reabrindo os prazos para apresentação de propostas

por todos os potenciais interessados.

• B) comunicar os licitantes habilitados sobre a alteração do termo de referência, para que possam se manifestar e adaptar as

propostas.

• C) decidir por anular a licitação, considerando a necessidade de reavaliar a conveniência dos critérios do termo de referência

e sua aderência às atualizações de mercado.

• D) revogar a licitação, considerando que os fatos supervenientes indicam que o termo de referência continha vícios formais,

por não ter atendido as especificações técnicas corretamente.

• E) retificar o termo de referência e republicar o edital, fazendo constar do mesmo que apenas os licitantes que participaram

do certame anterior poderão comparecer ao novo procedimento.
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Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedações

Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - ADMINISTRADOR / CLDF / 2018 / FCC

Q236.

Constitui hipótese de inexigibilidade de licitação, nos termos previstos pela Lei nº 8.666/1993, autorizando a Administração

pública a efetuar contratação direta,

• A) contratação de projetos de engenharia ou arquitetura que envolvam capacitação técnica.

• B) aquisição de produto de marca preferencial da Administração pública, quando evidenciada a superioridade em termos

técnicos ou de qualidade.

• C) aquisição de equipamento de fornecedor renomado, desde que se trate de equipamento produzido fora do País.

• D) contratação, inclusive por intermédio de empresário exclusivo, de artista consagrado pela opinião pública.

• E) alienação de imóveis não afetados ao serviço público ou remanescentes de desapropriação.
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Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Modalidades

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q237.

Uma fundação municipal era responsável pela gestão de um importante museu, cujo acervo compreendia obras nacionais e

internacionais. Em razão de curto-circuito no sistema elétrico de alarmes, houve um incêndio no prédio do museu, danificando

significativamente boa parte das obras de arte que o guarneciam. Além da reforma das instalações do museu, a administração

da fundação pretende identificar e providenciar a restauração das obras de arte que demonstrarem essa possibilidade. Para

essa restauração,

• A) deverá celebrar contratação emergencial, o que afasta a necessidade de procedimento de licitação ou de dispensa do

certame.

• B) poderá celebrar contratação direta de restaurador de notória especialização, por inexigibilidade de licitação, considerando

a natureza singular do serviço.

• C) poderá celebrar contrato com dispensa de licitação, considerando que se trata de serviço notoriamente especializado.

• D) deverá realizar licitação, incluindo dentre os requisitos de habilitação a demonstração de notória especialização.

• E) poderá contratar a reforma das instalações conjuntamente com o restauro das obras de arte, constituindo um mesmo

objeto, mediante inexigibilidade de licitação, considerando que a complexidade do trabalho impõe notória especialização.
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Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Procedimentos; Anulação e revogação, sanções

Fonte: CONSULTOR LEGISLATIVO - CONSTITUIçãO E JUSTIçA / CLDF / 2018 / FCC



Q238.

Suponha que, firmado contrato de fornecimento de equipamentos de informática mediante prévio procedimento licitatório,

prevendo a entrega em lotes de acordo com o cronograma de 12 meses, o mesmo tenha sido rescindido em face da falência da

contratada, antes da entrega da totalidade dos equipamentos. Nesse sentido, de acordo com as disposições da Lei

nº 8.666/1993,

• A) poderá ser instaurado procedimento licitatório na modalidade convite, independentemente do valor estimado para o

remanescente do objeto licitado, com o oferecimento de novas propostas pelos licitantes anteriores.

• B) a Administração poderá contratar o remanescente do objeto licitado, observada a ordem de classificação da licitação

anterior e o preço ofertado pelo licitante vencedor, devidamente corrigido.

• C) poderá ser efetuada a contratação direta pela Administração do objeto remanescente, acrescido de até mais 25% dos

quantitativos originais, observados os preços praticados no mercado.

• D) somente poderá ser afastada a necessidade de novo procedimento licitatório se comprovado que a demora na sua

conclusão enseja prejuízo à Administração com comprometimento dos serviços públicos.

• E) caberá dispensa de licitação para a aquisição dos quantitativos remanescentes, apenas no limite de 25% do total do objeto

original, devendo haver cotação junto a pelo menos 3 fornecedores.
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Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Pregão presencial e eletrônico

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q239.

Determinada Secretaria de Administração municipal precisa adquirir projetores multimídia para instalação nos auditórios das

diversas secretarias, bem como no centro de convenções recentemente concedido para exploração pela iniciativa privada. A

aquisição desse material

• A) deve ser feita mediante inexigibilidade de licitação, tendo em vista que a especificação técnica pouco usual impede a

competitividade entre potenciais interessados.

• B) pode ser feita por meio de dispensa de licitação individualizadamente, ou seja, considerado cada destino de instalação e

observado o limite legal de R$ 8.000,00.

• C) pode ser feita por meio de pregão presencial ou concorrência, vedada a realização de pregão eletrônico, em razão da

necessidade de exigência de amostra pelos licitantes.

• D) deve ser feita por meio de concorrência, em razão da natureza atípica dos bens, cuja complexidade de especificação

recomenda o estabelecimento de requisitos de habilitação técnica para a contratação.

• E) pode ser feita por meio de pregão, eletrônico ou presencial, em sendo possível a especificação e descrição objetiva dos

itens pretendidos, justificando-se tecnicamente eventual descrição não usualmente praticada.
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Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Sistema de registro de preços

Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC

Q240.

Suponha que, na vigência de ata de registro de preços relativa a itens de material hospitalar, tenha sobrevindo uma significativa

redução dos preços praticados no mercado em relação aos itens registrados. Diante de tal cenário,

• A) apenas os órgãos participantes estarão obrigados a adquirir os itens registrados, podendo aqueles que tiverem aderido à

ata optar pela não aquisição dos quantitativos estimados de forma a obter contratações mais vantajosas em outro certame.

• B) caberá ao órgão gerenciador convocar os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados no

mercado, e aqueles que não aceitarem a redução serão liberados do compromisso de fornecimento sem aplicação de

penalidades.

• C) o órgão gerenciador poderá cancelar a ata de registro de preços, como alternativa jurídica para liberar os participantes da

obrigação de adquirir os quantitativos indicados, salvo se reservados os correspondentes recursos orçamentários quando

da abertura do procedimento.

• D) o órgão gerenciador poderá desconsiderar o preço dos fornecedores registrados e convocar os integrantes do cadastro de

reserva para efetuarem o fornecimento pelo preço arbitrado de acordo com a média de mercado apurada.

• E) o fornecedor registrado poderá declinar do direito adquirido ao fornecimento dos quantitativos indicados pelo preço

registrado, hipótese em que o órgão gerenciador fica obrigado a efetuar a prorrogação automática da vigência da ata.
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Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 10.520/2002

Fonte: ANALISTA EM GESTãO PREVIDENCIáRIA / FUNAPE / 2017 / FCC

Q241.

Secretaria de educação municipal pretende adquirir material escolar para suas unidades de ensino. A fim de evitar problemas de

qualidade nos produtos listados e objetivamente descritos como de natureza comum, fez constar do edital de pregão que

publicou a obrigatoriedade de apresentação de amostras dos 5 principais itens pelos licitantes na sessão pública de

apresentação de propostas. A exigência constante do edital

• A) onera excessivamente os licitantes, cabendo a exigência de apresentação de amostras por parte do vencedor do certame.

• B) garante a presença na sessão de abertura somente de licitantes com propostas consistentes, bem como permite que a

escolha recaia sobre bens e serviços de melhor qualidade.

• C) é admitida quando o objeto do pregão se refere a apenas um bem, de fácil transporte ou quando o administrador escolhe

apenas um dentre os listados no objeto do certame, não sendo legalmente permitido apresentação de variedade de

amostras sobre itens diferentes.

• D) permite a inabilitação técnica dos licitantes que não cumprirem esse requisito formal, não sendo possível à Administração

pública se fiar em compromissos de qualidade.

• E) não é admitida quando se tratarem de bens de natureza comum, considerando a pouca complexidade e fácil constatação

de qualidade pelo administrador público.
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Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Características do contrato administrativo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 6ª / 2018 / FCC

Q242.

As relações e os negócios jurídicos realizados pela Administração pública

• A) são sempre celebrados por meio de contratos administrativos, a fim de garantir as prerrogativas inerentes à Administração

pública.

• B) têm natureza jurídica de contrato administrativo, ainda que juridicamente utilizem a forma de outro instrumento jurídico.

• C) garantem a outra parte a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, quando celebrados por meio de contratos administrativos.

• D) dependem de concordância das duas partes para serem alterados unilateralmente, sejam eles regidos pelo direito público

ou pelo direito privado.

• E) conferem prerrogativas à Administração pública para alterar ou extinguir os instrumentos, independentemente do regime

jurídico a que se submetam.
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Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Formalização e fiscalização do contrato

Fonte: TéCNICO ÁREA ADMINISTRATIVA / DPE/RS / 2017 / FCC

Q243.

Em um convênio firmado entre entes integrantes da Administração direta e indireta da mesma esfera, para instalação de um

centro de treinamento esportivo para menores carentes,

• A) devem ser estabelecidas as atribuições das partes e os valores que serão desembolsados para execução das mesmas,

com eventuais repasses de verbas, vedada remuneração entre os convenentes e sujeito o instrumento e seus subscritores

à fiscalização do Tribunal de Contas.

• B) pode ser estabelecida remuneração moderada, para suprir as despesas que o ente responsável pela execução das tarefas

terá com as obras e a manutenção, não sendo sindicável pelo Tribunal de Contas em razão de não se tratar de contrato

administrativo.

• C) somente cabe fiscalização do Tribunal de Contas no caso de haver remuneração entre os convenentes, sem prejuízo dos

repasses de verba para custeio das despesas, mantida, sob todos os aspectos, a verificação do Poder Judiciário.

• D) há irregularidade, tendo em vista que o convênio se presta a ajuste de vontades convergentes, mas não admite o estabelecimento de atribuições materiais

para as partes que envolvam efetivo desembolso por estas em função de contratações

paralelas.

• E) a licitação de eventuais obras deve ser feita pela Administração direta central, vedado que o seja pelos entes da Administração indireta, em razão da

maior higidez financeira e como forma de garantir o cumprimento do plano de trabalho

anexo ao instrumento.



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Sanção administrativa

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q244.

Considere a seguinte situação hipotética: a União Federal celebrou contrato administrativo com a empresa Obras S.A. para a

construção de importante obra pública. Nos termos da Lei nº 8.666/1993, executado o contrato, o seu objeto será recebido,

provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas

partes em até

• A) 5 dias da comunicação escrita ou verbal da contratada.

• B) 30 dias da comunicação escrita da contratada.

• C) 15 dias da comunicação escrita da contratada.

• D) 10 dias da comunicação escrita ou verbal da contratante.

• E) 45 dias da comunicação escrita da contratante.
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Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Garantia contratual

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q245.

A empresa WTW celebrou contrato administrativo com a

União Federal, prestando garantia contratual no valor de

dois milhões de reais. Em razão de atraso injustificado na

execução contratual, a empresa foi condenada, após o

devido processo administrativo, à multa no importe de três

milhões de reais, além de outras sanções. Nos termos da

Lei nº 8.666/1993, a multa fixada

• A) será descontada da garantia e considerada extinta,

pois não pode superar o valor da garantia contratual.

• B) será descontada da garantia e, ainda, de eventuais

pagamentos devidos à empresa contratada.

• C) é absolutamente irregular, vez que não pode ser

fixada em valor superior à garantia contratual.

• D) não pode ser descontada da garantia, devendo ser

paga ou descontada de eventuais pagamentos devidos à empresa contratada.

• E) deverá, obrigatoriamente, ser cobrada judicialmente,

por ser hipótese específica que somente comporta

tal alternativa de cobrança.
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Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Aspectos orçamentários e financeiros da execução do contrato; Equilíbrio

econômico-financeiro; Alteração do objeto; Prorrogação do prazo de vigência e de execução

Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC

Q246.

Considere que, estando em curso um contrato de obras regido pela Lei nº 8.666/1993, tendo por objeto a construção de uma

rodovia, a Administração contratante tenha identificado a conveniência de alteração parcial do traçado em determinado trecho,

de forma a propiciar melhor adequação técnica. A empreiteira contratada afirmou, contudo, que a alteração do traçado indicada

pela Administração importaria custos adicionais, não previstos quando do oferecimento de sua proposta na licitação. De acordo

com as disposições pertinentes da Lei nº 8.666/1993 a Administração pública contratante

• A) somente poderá determinar a alteração na forma de execução do contrato se identificar erro no projeto básico, hipótese

em que fica obrigada a reequilibrar o contrato, porém apenas nos limites da falha existente.

• B) não pode alterar o contrato para incorporar as adequações identificadas após a sua assinatura, em face do princípio da

intangibilidade do objeto e vinculação ao instrumento convocatório.



• C) somente poderá aditar o contrato para incorporar as adequações técnicas necessárias se contar com a expressa

concordância da contratada, eis que não se trata de modificação meramente quantitativa.

• D) pode determinar à contratada a adequação do projeto, sem a necessidade de celebrar aditivo contratual, por se tratar de

circunstância técnica de execução da obra, sendo descabido reequilíbrio econômico-financeiro em tal hipótese.

• E) poderá impor, unilateralmente, a alteração do contrato para contemplar a referida modificação, devendo, contudo,

reequilibrar o contrato caso comprovada majoração de encargos à contratada, mediante aditivo contratual.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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	Q6.
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	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA JURíDICA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q7.
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	Gatos, cães e gêneros literários
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	Fonte: ANALISTA ADMINISTRADOR / COPERGÁS / 2016 / FCC




	Q8.
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	A música relativa 
	Língua Portuguesa / Ocorrência de crase 
	Fonte: CONSULTOR LEGISLATIVO - TRIBUTAçãO / CLDF / 2018 / FCC




	Q9.
	[Gestos e palavras] 
	[Gestos e palavras] 
	Língua Portuguesa / Pontuação 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA AUDITORIA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q10.
	[Para onde vão as palavras]
	[Para onde vão as palavras]
	Língua Portuguesa / Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas) 
	Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q11.
	Conversa sobre o liberalismo
	Conversa sobre o liberalismo
	Língua Portuguesa / Intelecção de texto 
	Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q12.
	Vocação de escritor
	Vocação de escritor
	Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Matemática / Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); expressões numéricas 
	Fonte: AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO / Assembleia Legislativa/MS / 2016 / FCC




	Q13.
	Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Matemática / Múltiplos e divisores de números naturais; problemas 
	Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Matemática / Múltiplos e divisores de números naturais; problemas 
	Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Matemática / Múltiplos e divisores de números naturais; problemas 
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	Q14.
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	Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Matemática / Frações e operações com frações 
	Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Matemática / Frações e operações com frações 
	Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q15.
	Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Matemática / Números e grandezas proporcionais: razões e proporções; divisão em partes proporcionais; regra de três; porcentagem e problemas 
	Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Matemática / Números e grandezas proporcionais: razões e proporções; divisão em partes proporcionais; regra de três; porcentagem e problemas 
	Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Matemática / Números e grandezas proporcionais: razões e proporções; divisão em partes proporcionais; regra de três; porcentagem e problemas 
	Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO à REGULAçãO DE TRANSPORTE TECNOLOGIA DE INFORMAçãO / ARTESP / 2017 / FCC




	Q16.
	Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Raciocínio lógico-matemático / Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações 
	Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Raciocínio lógico-matemático / Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações 
	Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Raciocínio lógico-matemático / Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA INFORMáTICA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q17.
	Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Raciocínio lógico-matemático / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos 
	Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Raciocínio lógico-matemático / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos 
	Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Raciocínio lógico-matemático / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA INFORMáTICA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q18.
	Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Raciocínio lógico-matemático / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas 
	Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Raciocínio lógico-matemático / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas 
	Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Raciocínio lógico-matemático / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA JURíDICA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q19.
	Direito do trabalho / Dos princípios e fontes do Direito do Trabalho 
	Direito do trabalho / Dos princípios e fontes do Direito do Trabalho 
	Direito do trabalho / Dos princípios e fontes do Direito do Trabalho 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 6ª / 2018 / FCC




	Q20.
	Direito do trabalho / Dos direitos constitucionais dos trabalhadores (art. 7.º da CF/88) 
	Direito do trabalho / Dos direitos constitucionais dos trabalhadores (art. 7.º da CF/88) 
	Direito do trabalho / Dos direitos constitucionais dos trabalhadores (art. 7.º da CF/88) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q21.
	Direito do trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego / Requisitos e distinção 
	Direito do trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego / Requisitos e distinção 
	Direito do trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego / Requisitos e distinção 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q22.
	Direito do trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego / Relações de trabalho lato sensu: / Trabalho autônomo 
	Direito do trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego / Relações de trabalho lato sensu: / Trabalho autônomo 
	Direito do trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego / Relações de trabalho lato sensu: / Trabalho autônomo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 24ª / 2011 / FCC




	Q23.
	Direito do trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego / Relações de trabalho lato sensu: / Trabalho temporário 
	Direito do trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego / Relações de trabalho lato sensu: / Trabalho temporário 
	Direito do trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego / Relações de trabalho lato sensu: / Trabalho temporário 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q24.
	Direito do trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego / Relações de trabalho lato sensu: / Trabalho terceirizado 
	Direito do trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego / Relações de trabalho lato sensu: / Trabalho terceirizado 
	Direito do trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego / Relações de trabalho lato sensu: / Trabalho terceirizado 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2018 / FCC




	Q25.
	Direito do trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego / Relações de trabalho lato sensu: / Trabalho avulso 
	Direito do trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego / Relações de trabalho lato sensu: / Trabalho avulso 
	Direito do trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego / Relações de trabalho lato sensu: / Trabalho avulso 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 6ª / 2018 / FCC




	Q26.
	Direito do trabalho / Dos sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Do empregado e do empregador / Conceito e caracterização 
	Direito do trabalho / Dos sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Do empregado e do empregador / Conceito e caracterização 
	Direito do trabalho / Dos sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Do empregado e do empregador / Conceito e caracterização 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q27.
	Direito do trabalho / Dos sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Do empregado e do empregador / Dos poderes do empregador no contrato de trabalho 
	Direito do trabalho / Dos sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Do empregado e do empregador / Dos poderes do empregador no contrato de trabalho 
	Direito do trabalho / Dos sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Do empregado e do empregador / Dos poderes do empregador no contrato de trabalho 
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	Direito do trabalho / Do grupo econômico 
	Direito do trabalho / Do grupo econômico 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q29.
	Direito do trabalho / Da sucessão de empregadores 
	Direito do trabalho / Da sucessão de empregadores 
	Direito do trabalho / Da sucessão de empregadores 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC
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	Direito do trabalho / Da responsabilidade subsidiária; Da responsabilidade solidária 
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	Direito do trabalho / Da alteração do contrato de trabalho / O jus variandi 
	Direito do trabalho / Da alteração do contrato de trabalho / O jus variandi 
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	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q34.
	Direito do trabalho / Da suspensão e interrupção do contrato de trabalho / Caracterização e distinção 
	Direito do trabalho / Da suspensão e interrupção do contrato de trabalho / Caracterização e distinção 
	Direito do trabalho / Da suspensão e interrupção do contrato de trabalho / Caracterização e distinção 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q35.
	Direito do trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Das justas causas 
	Direito do trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Das justas causas 
	Direito do trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Das justas causas 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q36.
	Direito do trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da despedida indireta 
	Direito do trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da despedida indireta 
	Direito do trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da despedida indireta 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 5ª / 2013 / FCC




	Q37.
	Direito do trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da dispensa arbitrária 
	Direito do trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da dispensa arbitrária 
	Direito do trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da dispensa arbitrária 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC




	Q38.
	Direito do trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da culpa recíproca 
	Direito do trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da culpa recíproca 
	Direito do trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da culpa recíproca 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 9ª / 2013 / FCC




	Q39.
	Direito do trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da indenização 
	Direito do trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da indenização 
	Direito do trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da indenização 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q40.
	Direito do trabalho / Do aviso prévio 
	Direito do trabalho / Do aviso prévio 
	Direito do trabalho / Do aviso prévio 
	Fonte: ADVOGADO / SABESP / 2018 / FCC




	Q41.
	Direito do trabalho / Da estabilidade e garantias provisórias de emprego / Das formas de estabilidade 
	Direito do trabalho / Da estabilidade e garantias provisórias de emprego / Das formas de estabilidade 
	Direito do trabalho / Da estabilidade e garantias provisórias de emprego / Das formas de estabilidade 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TST / 2017 / FCC




	Q42.
	Direito do trabalho / Da duração do trabalho / Da jornada de trabalho 
	Direito do trabalho / Da duração do trabalho / Da jornada de trabalho 
	Direito do trabalho / Da duração do trabalho / Da jornada de trabalho 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 23ª / 2016 / FCC




	Q43.
	Direito do trabalho / Da duração do trabalho / Dos períodos de descanso 
	Direito do trabalho / Da duração do trabalho / Dos períodos de descanso 
	Direito do trabalho / Da duração do trabalho / Dos períodos de descanso 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q44.
	Direito do trabalho / Da duração do trabalho / Do intervalo para repouso e alimentação 
	Direito do trabalho / Da duração do trabalho / Do intervalo para repouso e alimentação 
	Direito do trabalho / Da duração do trabalho / Do intervalo para repouso e alimentação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC




	Q45.
	Direito do trabalho / Da duração do trabalho / Do descanso semanal remunerado 
	Direito do trabalho / Da duração do trabalho / Do descanso semanal remunerado 
	Direito do trabalho / Da duração do trabalho / Do descanso semanal remunerado 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q46.
	Direito do trabalho / Da duração do trabalho / Do trabalho noturno e do trabalho extraordinário 
	Direito do trabalho / Da duração do trabalho / Do trabalho noturno e do trabalho extraordinário 
	Direito do trabalho / Da duração do trabalho / Do trabalho noturno e do trabalho extraordinário 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q47.
	Direito do trabalho / Da duração do trabalho / Do sistema de compensação de horas 
	Direito do trabalho / Da duração do trabalho / Do sistema de compensação de horas 
	Direito do trabalho / Da duração do trabalho / Do sistema de compensação de horas 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q48.
	Direito do trabalho / Do salário-mínimo: irredutibilidade e garantia 
	Direito do trabalho / Do salário-mínimo: irredutibilidade e garantia 
	Direito do trabalho / Do salário-mínimo: irredutibilidade e garantia 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q49.
	Direito do trabalho / Das férias / Do direito a férias e da sua duração 
	Direito do trabalho / Das férias / Do direito a férias e da sua duração 
	Direito do trabalho / Das férias / Do direito a férias e da sua duração 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q50.
	Direito do trabalho / Das férias / Da concessão e da época das férias 
	Direito do trabalho / Das férias / Da concessão e da época das férias 
	Direito do trabalho / Das férias / Da concessão e da época das férias 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q51.
	Direito do trabalho / Das férias / Da remuneração e do abono de férias 
	Direito do trabalho / Das férias / Da remuneração e do abono de férias 
	Direito do trabalho / Das férias / Da remuneração e do abono de férias 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC




	Q52.
	Direito do trabalho / Do salário e da remuneração / Conceito e distinções 
	Direito do trabalho / Do salário e da remuneração / Conceito e distinções 
	Direito do trabalho / Do salário e da remuneração / Conceito e distinções 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q53.
	Direito do trabalho / Do salário e da remuneração / Composição do salário 
	Direito do trabalho / Do salário e da remuneração / Composição do salário 
	Direito do trabalho / Do salário e da remuneração / Composição do salário 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 6ª / 2018 / FCC




	Q54.
	Direito do trabalho / Do salário e da remuneração / Modalidades de salário 
	Direito do trabalho / Do salário e da remuneração / Modalidades de salário 
	Direito do trabalho / Do salário e da remuneração / Modalidades de salário 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC




	Q55.
	Direito do trabalho / Do salário e da remuneração / Formas e meios de pagamento do salário 
	Direito do trabalho / Do salário e da remuneração / Formas e meios de pagamento do salário 
	Direito do trabalho / Do salário e da remuneração / Formas e meios de pagamento do salário 
	Fonte: PROFISSIONAL DE NíVEL SUPERIOR - DIREITO / ELETROSUL / 2016 / FCC




	Q56.
	Direito do trabalho / Do salário e da remuneração / 13º salário 
	Direito do trabalho / Do salário e da remuneração / 13º salário 
	Direito do trabalho / Do salário e da remuneração / 13º salário 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 23ª / 2016 / FCC




	Q57.
	Direito do trabalho / Da equiparação salarial; do princípio da igualdade de salário; do desvio de função 
	Direito do trabalho / Da equiparação salarial; do princípio da igualdade de salário; do desvio de função 
	Direito do trabalho / Da equiparação salarial; do princípio da igualdade de salário; do desvio de função 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q58.
	Direito do trabalho / Do FGTS 
	Direito do trabalho / Do FGTS 
	Direito do trabalho / Do FGTS 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q59.
	Direito do trabalho / Da prescrição e decadência 
	Direito do trabalho / Da prescrição e decadência 
	Direito do trabalho / Da prescrição e decadência 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC




	Q60.
	Direito do trabalho / Da segurança e medicina no trabalho / Da CIPA 
	Direito do trabalho / Da segurança e medicina no trabalho / Da CIPA 
	Direito do trabalho / Da segurança e medicina no trabalho / Da CIPA 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q61.
	Direito do trabalho / Da segurança e medicina no trabalho / Das atividades insalubres ou perigosas 
	Direito do trabalho / Da segurança e medicina no trabalho / Das atividades insalubres ou perigosas 
	Direito do trabalho / Da segurança e medicina no trabalho / Das atividades insalubres ou perigosas 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q62.
	Direito do trabalho / Da proteção ao trabalho do menor 
	Direito do trabalho / Da proteção ao trabalho do menor 
	Direito do trabalho / Da proteção ao trabalho do menor 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 1ª / 2013 / FCC




	Q63.
	Direito do trabalho / Da proteção ao trabalho da mulher; da estabilidade da gestante; da licença-maternidade 
	Direito do trabalho / Da proteção ao trabalho da mulher; da estabilidade da gestante; da licença-maternidade 
	Direito do trabalho / Da proteção ao trabalho da mulher; da estabilidade da gestante; da licença-maternidade 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q64.
	Direito do trabalho / Do direito coletivo do trabalho / Da liberdade sindical (Convenção n.º 87 da OIT) 
	Direito do trabalho / Do direito coletivo do trabalho / Da liberdade sindical (Convenção n.º 87 da OIT) 
	Direito do trabalho / Do direito coletivo do trabalho / Da liberdade sindical (Convenção n.º 87 da OIT) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q65.
	Direito do trabalho / Do direito coletivo do trabalho / Da organização sindical: conceito de categoria; categoria diferenciada 
	Direito do trabalho / Do direito coletivo do trabalho / Da organização sindical: conceito de categoria; categoria diferenciada 
	Direito do trabalho / Do direito coletivo do trabalho / Da organização sindical: conceito de categoria; categoria diferenciada 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q66.
	Direito do trabalho / Do direito coletivo do trabalho / Das convenções e acordos coletivos de trabalho 
	Direito do trabalho / Do direito coletivo do trabalho / Das convenções e acordos coletivos de trabalho 
	Direito do trabalho / Do direito coletivo do trabalho / Das convenções e acordos coletivos de trabalho 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q67.
	Direito do trabalho / Do direito de greve; dos serviços essenciais 
	Direito do trabalho / Do direito de greve; dos serviços essenciais 
	Direito do trabalho / Do direito de greve; dos serviços essenciais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q68.
	Direito do trabalho / Das comissões de Conciliação Prévia 
	Direito do trabalho / Das comissões de Conciliação Prévia 
	Direito do trabalho / Das comissões de Conciliação Prévia 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q69.
	Direito do trabalho / Da renúncia e transação 
	Direito do trabalho / Da renúncia e transação 
	Direito do trabalho / Da renúncia e transação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIO / TRT 20ª / 2011 / FCC




	Q70.
	Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho / Organização e competência 
	Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho / Organização e competência 
	Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho / Organização e competência 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q71.
	Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho / Das Varas do Trabalho 
	Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho / Das Varas do Trabalho 
	Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho / Das Varas do Trabalho 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TST / 2017 / FCC




	Q72.
	Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho / Dos Tribunais Regionais do Trabalho 
	Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho / Dos Tribunais Regionais do Trabalho 
	Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho / Dos Tribunais Regionais do Trabalho 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 12ª / 2013 / FCC




	Q73.
	Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho / Do Tribunal Superior do Trabalho: jurisdição e competência 
	Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho / Do Tribunal Superior do Trabalho: jurisdição e competência 
	Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho / Do Tribunal Superior do Trabalho: jurisdição e competência 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA / TST / 2012 / FCC




	Q74.
	Direito Processual do Trabalho / Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho / Das secretarias das Varas do Trabalho 
	Direito Processual do Trabalho / Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho / Das secretarias das Varas do Trabalho 
	Direito Processual do Trabalho / Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho / Das secretarias das Varas do Trabalho 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q75.
	Direito Processual do Trabalho / Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho / Dos distribuidores 
	Direito Processual do Trabalho / Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho / Dos distribuidores 
	Direito Processual do Trabalho / Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho / Dos distribuidores 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 23ª / 2016 / FCC




	Q76.
	Direito Processual do Trabalho / Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho / Dos oficiais de justiça e oficiais de justiça avaliadores 
	Direito Processual do Trabalho / Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho / Dos oficiais de justiça e oficiais de justiça avaliadores 
	Direito Processual do Trabalho / Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho / Dos oficiais de justiça e oficiais de justiça avaliadores 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q77.
	Direito Processual do Trabalho / Do Ministério Público do Trabalho: organização 
	Direito Processual do Trabalho / Do Ministério Público do Trabalho: organização 
	Direito Processual do Trabalho / Do Ministério Público do Trabalho: organização 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q78.
	Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Princípios gerais do processo trabalhista (aplicação subsidiária do CPC) 
	Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Princípios gerais do processo trabalhista (aplicação subsidiária do CPC) 
	Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Princípios gerais do processo trabalhista (aplicação subsidiária do CPC) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q79.
	Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Dos atos, termos e prazos processuais 
	Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Dos atos, termos e prazos processuais 
	Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Dos atos, termos e prazos processuais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q80.
	Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Das custas e emolumentos 
	Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Das custas e emolumentos 
	Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Das custas e emolumentos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 6ª / 2018 / FCC




	Q81.
	Direito Processual do Trabalho / Das partes e procuradores / Do jus postulandi 
	Direito Processual do Trabalho / Das partes e procuradores / Do jus postulandi 
	Direito Processual do Trabalho / Das partes e procuradores / Do jus postulandi 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q82.
	Direito Processual do Trabalho / Das partes e procuradores / Da substituição e representação processuais 
	Direito Processual do Trabalho / Das partes e procuradores / Da substituição e representação processuais 
	Direito Processual do Trabalho / Das partes e procuradores / Da substituição e representação processuais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q83.
	Direito Processual do Trabalho / Das partes e procuradores / Dos honorários de advogado 
	Direito Processual do Trabalho / Das partes e procuradores / Dos honorários de advogado 
	Direito Processual do Trabalho / Das partes e procuradores / Dos honorários de advogado 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q84.
	Direito Processual do Trabalho / Das nulidades 
	Direito Processual do Trabalho / Das nulidades 
	Direito Processual do Trabalho / Das nulidades 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q85.
	Direito Processual do Trabalho / Das exceções 
	Direito Processual do Trabalho / Das exceções 
	Direito Processual do Trabalho / Das exceções 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q86.
	Direito Processual do Trabalho / Das provas 
	Direito Processual do Trabalho / Das provas 
	Direito Processual do Trabalho / Das provas 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q87.
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da forma de reclamação e notificação; da reclamação escrita e verbal; da legitimidade para ajuizar 
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da forma de reclamação e notificação; da reclamação escrita e verbal; da legitimidade para ajuizar 
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da forma de reclamação e notificação; da reclamação escrita e verbal; da legitimidade para ajuizar 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q88.
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Das audiências: de conciliação, de instrução e de julgamento 
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Das audiências: de conciliação, de instrução e de julgamento 
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Das audiências: de conciliação, de instrução e de julgamento 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q89.
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da notificação das partes 
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da notificação das partes 
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da notificação das partes 
	Fonte: OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 18ª / 2013 / FCC




	Q90.
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Do arquivamento do processo 
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Do arquivamento do processo 
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Do arquivamento do processo 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q91.
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da revelia e confissão 
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da revelia e confissão 
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da revelia e confissão 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q92.
	Direito Processual do Trabalho / Do procedimento ordinário e sumaríssimo 
	Direito Processual do Trabalho / Do procedimento ordinário e sumaríssimo 
	Direito Processual do Trabalho / Do procedimento ordinário e sumaríssimo 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q93.
	Direito Processual do Trabalho / Dos procedimentos especiais / Inquérito para apuração de falta grave 
	Direito Processual do Trabalho / Dos procedimentos especiais / Inquérito para apuração de falta grave 
	Direito Processual do Trabalho / Dos procedimentos especiais / Inquérito para apuração de falta grave 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 12ª / 2013 / FCC




	Q94.
	Direito Processual do Trabalho / Dos procedimentos especiais / Ação rescisória 
	Direito Processual do Trabalho / Dos procedimentos especiais / Ação rescisória 
	Direito Processual do Trabalho / Dos procedimentos especiais / Ação rescisória 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TST / 2017 / FCC




	Q95.
	Direito Processual do Trabalho / Dos procedimentos especiais / Mandado de segurança 
	Direito Processual do Trabalho / Dos procedimentos especiais / Mandado de segurança 
	Direito Processual do Trabalho / Dos procedimentos especiais / Mandado de segurança 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TST / 2017 / FCC




	Q96.
	Direito Processual do Trabalho / Da sentença e da coisa julgada 
	Direito Processual do Trabalho / Da sentença e da coisa julgada 
	Direito Processual do Trabalho / Da sentença e da coisa julgada 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q97.
	Direito Processual do Trabalho / Da liquidação da sentença / Por cálculo, por artigos e por arbitramento 
	Direito Processual do Trabalho / Da liquidação da sentença / Por cálculo, por artigos e por arbitramento 
	Direito Processual do Trabalho / Da liquidação da sentença / Por cálculo, por artigos e por arbitramento 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q98.
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios coletivos / Extensão, cumprimento e revisão da sentença normativa 
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios coletivos / Extensão, cumprimento e revisão da sentença normativa 
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios coletivos / Extensão, cumprimento e revisão da sentença normativa 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q99.
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Execução provisória 
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Execução provisória 
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Execução provisória 
	Fonte: JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO / TRT 4ª / 2012 / FCC




	Q100.
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Execução por prestações sucessivas 
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Execução por prestações sucessivas 
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Execução por prestações sucessivas 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q101.
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Da citação 
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Da citação 
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Da citação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q102.
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Do depósito da condenação e da nomeação de bens 
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Do depósito da condenação e da nomeação de bens 
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Do depósito da condenação e da nomeação de bens 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIO / TRT 12ª / 2010 / FCC




	Q103.
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Dos bens penhoráveis e impenhoráveis 
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Dos bens penhoráveis e impenhoráveis 
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Dos bens penhoráveis e impenhoráveis 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 23ª / 2016 / FCC




	Q104.
	Direito Processual do Trabalho / Da impenhorabilidade do bem de família (Lei nº 8.009/90) 
	Direito Processual do Trabalho / Da impenhorabilidade do bem de família (Lei nº 8.009/90) 
	Direito Processual do Trabalho / Da impenhorabilidade do bem de família (Lei nº 8.009/90) 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q105.
	Direito Processual do Trabalho / Dos embargos à execução 
	Direito Processual do Trabalho / Dos embargos à execução 
	Direito Processual do Trabalho / Dos embargos à execução 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 23ª / 2016 / FCC




	Q106.
	Direito Processual do Trabalho / Da impugnação à sentença 
	Direito Processual do Trabalho / Da impugnação à sentença 
	Direito Processual do Trabalho / Da impugnação à sentença 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 5ª / 2013 / FCC




	Q107.
	Direito Processual do Trabalho / Dos embargos de terceiros 
	Direito Processual do Trabalho / Dos embargos de terceiros 
	Direito Processual do Trabalho / Dos embargos de terceiros 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q108.
	Direito Processual do Trabalho / Da praça e leilão 
	Direito Processual do Trabalho / Da praça e leilão 
	Direito Processual do Trabalho / Da praça e leilão 
	Fonte: OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 12ª / 2013 / FCC




	Q109.
	Direito Processual do Trabalho / Dos recursos no processo do trabalho 
	Direito Processual do Trabalho / Dos recursos no processo do trabalho 
	Direito Processual do Trabalho / Dos recursos no processo do trabalho 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q110.
	Direito Processual do Trabalho / Da arrematação 
	Direito Processual do Trabalho / Da arrematação 
	Direito Processual do Trabalho / Da arrematação 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q111.
	Direito Civil / Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro / Eficácia da lei 
	Direito Civil / Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro / Eficácia da lei 
	Direito Civil / Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro / Eficácia da lei 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 6ª / 2018 / FCC




	Q112.
	Direito Civil / Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro / Aplicação da lei no tempo e no espaço 
	Direito Civil / Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro / Aplicação da lei no tempo e no espaço 
	Direito Civil / Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro / Aplicação da lei no tempo e no espaço 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q113.
	Direito Civil / Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro / Interpretação da lei 
	Direito Civil / Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro / Interpretação da lei 
	Direito Civil / Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro / Interpretação da lei 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q114.
	Direito Civil / Das Pessoas Naturais / Da Personalidade e Da Capacidade 
	Direito Civil / Das Pessoas Naturais / Da Personalidade e Da Capacidade 
	Direito Civil / Das Pessoas Naturais / Da Personalidade e Da Capacidade 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q115.
	Direito Civil / Das Pessoas Naturais / Dos Direitos da Personalidade 
	Direito Civil / Das Pessoas Naturais / Dos Direitos da Personalidade 
	Direito Civil / Das Pessoas Naturais / Dos Direitos da Personalidade 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/SE / 2015 / FCC




	Q116.
	Direito Civil / Das pessoas jurídicas 
	Direito Civil / Das pessoas jurídicas 
	Direito Civil / Das pessoas jurídicas 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA JURíDICA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q117.
	Direito Civil / Domicílio Civil 
	Direito Civil / Domicílio Civil 
	Direito Civil / Domicílio Civil 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 6ª / 2018 / FCC




	Q118.
	Direito Civil / Bens 
	Direito Civil / Bens 
	Direito Civil / Bens 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q119.
	Direito Civil / Dos Fatos Jurídicos / Dos negócios jurídicos 
	Direito Civil / Dos Fatos Jurídicos / Dos negócios jurídicos 
	Direito Civil / Dos Fatos Jurídicos / Dos negócios jurídicos 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q120.
	Direito Civil / Dos Fatos Jurídicos / Dos Atos Ilícitos 
	Direito Civil / Dos Fatos Jurídicos / Dos Atos Ilícitos 
	Direito Civil / Dos Fatos Jurídicos / Dos Atos Ilícitos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 3ª / 2015 / FCC




	Q121.
	Direito Civil / Prescrição e decadência 
	Direito Civil / Prescrição e decadência 
	Direito Civil / Prescrição e decadência 
	Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC




	Q122.
	Direito Civil / Dos Direitos das Obrigações 
	Direito Civil / Dos Direitos das Obrigações 
	Direito Civil / Dos Direitos das Obrigações 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - PROCESSO LEGISLATIVO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC




	Q123.
	Direito Civil / Da Responsabilidade Civil 
	Direito Civil / Da Responsabilidade Civil 
	Direito Civil / Da Responsabilidade Civil 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q124.
	Direito Civil / Do Penhor, Da Hipoteca e Da Anticrese 
	Direito Civil / Do Penhor, Da Hipoteca e Da Anticrese 
	Direito Civil / Do Penhor, Da Hipoteca e Da Anticrese 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q125.
	Direito Civil / Dos Contratos / Das Disposições Gerais 
	Direito Civil / Dos Contratos / Das Disposições Gerais 
	Direito Civil / Dos Contratos / Das Disposições Gerais 
	Fonte: ADVOGADO / SABESP / 2018 / FCC




	Q126.
	Direito Civil / Dos Contratos / Da Compra e Venda 
	Direito Civil / Dos Contratos / Da Compra e Venda 
	Direito Civil / Dos Contratos / Da Compra e Venda 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q127.
	Direito Civil / Dos Contratos / Da Prestação de Serviço 
	Direito Civil / Dos Contratos / Da Prestação de Serviço 
	Direito Civil / Dos Contratos / Da Prestação de Serviço 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q128.
	Direito Civil / Dos Contratos / Do Mandato 
	Direito Civil / Dos Contratos / Do Mandato 
	Direito Civil / Dos Contratos / Do Mandato 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q129.
	Direito Civil / Dos Contratos / Da Transação 
	Direito Civil / Dos Contratos / Da Transação 
	Direito Civil / Dos Contratos / Da Transação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q130.
	Direito Civil / Empreitada (cap. VIII do Título VI do CC) 
	Direito Civil / Empreitada (cap. VIII do Título VI do CC) 
	Direito Civil / Empreitada (cap. VIII do Título VI do CC) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q131.
	Direito Processual Civil / Princípios gerais do processo civil; Fontes; Lei processual civil; Eficácia; Aplicação; Interpretação; Direito Processual Intertemporal; Critérios 
	Direito Processual Civil / Princípios gerais do processo civil; Fontes; Lei processual civil; Eficácia; Aplicação; Interpretação; Direito Processual Intertemporal; Critérios 
	Direito Processual Civil / Princípios gerais do processo civil; Fontes; Lei processual civil; Eficácia; Aplicação; Interpretação; Direito Processual Intertemporal; Critérios 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q132.
	Direito Processual Civil / Jurisdição; Direito de ação 
	Direito Processual Civil / Jurisdição; Direito de ação 
	Direito Processual Civil / Jurisdição; Direito de ação 
	Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC




	Q133.
	Direito Processual Civil / Competência; Competência originária dos Tribunais Superiores; Competência absoluta e relativa. Modificações. Meios de declaração de incompetência. Conflitos de competência e de atribuições 
	Direito Processual Civil / Competência; Competência originária dos Tribunais Superiores; Competência absoluta e relativa. Modificações. Meios de declaração de incompetência. Conflitos de competência e de atribuições 
	Direito Processual Civil / Competência; Competência originária dos Tribunais Superiores; Competência absoluta e relativa. Modificações. Meios de declaração de incompetência. Conflitos de competência e de atribuições 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q134.
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Juiz 
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Juiz 
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Juiz 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q135.
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Impedimentos e Suspeição 
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Impedimentos e Suspeição 
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Impedimentos e Suspeição 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q136.
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Partes e Procuradores 
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Partes e Procuradores 
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Partes e Procuradores 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q137.
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Capacidade e Legitimação; Representação e Substituição Processual 
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Capacidade e Legitimação; Representação e Substituição Processual 
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Capacidade e Legitimação; Representação e Substituição Processual 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q138.
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Litisconsórcio 
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Litisconsórcio 
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Litisconsórcio 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRE/PR / 2017 / FCC




	Q139.
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Da Intervenção de Terceiros / Da Assistência 
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Da Intervenção de Terceiros / Da Assistência 
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Da Intervenção de Terceiros / Da Assistência 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ADVOGADO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q140.
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Da Intervenção de Terceiros / Da Denunciação da Lide 
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Da Intervenção de Terceiros / Da Denunciação da Lide 
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Da Intervenção de Terceiros / Da Denunciação da Lide 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TST / 2017 / FCC




	Q141.
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Da Intervenção de Terceiros / Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica 
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Da Intervenção de Terceiros / Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica 
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Da Intervenção de Terceiros / Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - APOIO JURíDICO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC




	Q142.
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Auxiliares da Justiça 
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Auxiliares da Justiça 
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Auxiliares da Justiça 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q143.
	Direito Processual Civil / Atos processuais / Forma. Tempo. Lugar 
	Direito Processual Civil / Atos processuais / Forma. Tempo. Lugar 
	Direito Processual Civil / Atos processuais / Forma. Tempo. Lugar 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA ADMINISTRATIVO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q144.
	Direito Processual Civil / Atos processuais / Prazos 
	Direito Processual Civil / Atos processuais / Prazos 
	Direito Processual Civil / Atos processuais / Prazos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q145.
	Direito Processual Civil / Atos processuais / Comunicações 
	Direito Processual Civil / Atos processuais / Comunicações 
	Direito Processual Civil / Atos processuais / Comunicações 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q146.
	Direito Processual Civil / Procedimento comum / Petição inicial / Indeferimento da petição inicial e improcedência liminar do pedido 
	Direito Processual Civil / Procedimento comum / Petição inicial / Indeferimento da petição inicial e improcedência liminar do pedido 
	Direito Processual Civil / Procedimento comum / Petição inicial / Indeferimento da petição inicial e improcedência liminar do pedido 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q147.
	Direito Processual Civil / Contestação 
	Direito Processual Civil / Contestação 
	Direito Processual Civil / Contestação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q148.
	Direito Processual Civil / Julgamento conforme o estado do processo 
	Direito Processual Civil / Julgamento conforme o estado do processo 
	Direito Processual Civil / Julgamento conforme o estado do processo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q149.
	Direito Processual Civil / Provas / Depoimento pessoal 
	Direito Processual Civil / Provas / Depoimento pessoal 
	Direito Processual Civil / Provas / Depoimento pessoal 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TST / 2017 / FCC




	Q150.
	Direito Processual Civil / Provas / Prova documental 
	Direito Processual Civil / Provas / Prova documental 
	Direito Processual Civil / Provas / Prova documental 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q151.
	Direito Processual Civil / Provas / Prova pericial 
	Direito Processual Civil / Provas / Prova pericial 
	Direito Processual Civil / Provas / Prova pericial 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q152.
	Direito Processual Civil / Audiências / Instrução e julgamento 
	Direito Processual Civil / Audiências / Instrução e julgamento 
	Direito Processual Civil / Audiências / Instrução e julgamento 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA JURíDICA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q153.
	Direito Processual Civil / Da Tutela Provisória / Tutelas de Urgência e de Evidência 
	Direito Processual Civil / Da Tutela Provisória / Tutelas de Urgência e de Evidência 
	Direito Processual Civil / Da Tutela Provisória / Tutelas de Urgência e de Evidência 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q154.
	Direito Processual Civil / Da Tutela Provisória / Fungibilidade. Princípios Gerais 
	Direito Processual Civil / Da Tutela Provisória / Fungibilidade. Princípios Gerais 
	Direito Processual Civil / Da Tutela Provisória / Fungibilidade. Princípios Gerais 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q155.
	Direito Processual Civil / Sentença / Conceito. Classificações. Requisitos. Efeitos. Publicação, intimação, correção e integração da sentença 
	Direito Processual Civil / Sentença / Conceito. Classificações. Requisitos. Efeitos. Publicação, intimação, correção e integração da sentença 
	Direito Processual Civil / Sentença / Conceito. Classificações. Requisitos. Efeitos. Publicação, intimação, correção e integração da sentença 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA ADMINISTRATIVO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q156.
	Direito Processual Civil / Sentença / Coisa julgada 
	Direito Processual Civil / Sentença / Coisa julgada 
	Direito Processual Civil / Sentença / Coisa julgada 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q157.
	Direito Processual Civil / Recursos / Disposições Gerais 
	Direito Processual Civil / Recursos / Disposições Gerais 
	Direito Processual Civil / Recursos / Disposições Gerais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q158.
	Direito Processual Civil / Recursos / Apelação 
	Direito Processual Civil / Recursos / Apelação 
	Direito Processual Civil / Recursos / Apelação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q159.
	Direito Processual Civil / Recursos / Agravos 
	Direito Processual Civil / Recursos / Agravos 
	Direito Processual Civil / Recursos / Agravos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q160.
	Direito Processual Civil / Recursos / Embargos de Declaração 
	Direito Processual Civil / Recursos / Embargos de Declaração 
	Direito Processual Civil / Recursos / Embargos de Declaração 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q161.
	Direito Processual Civil / Recursos / Embargos de Divergência 
	Direito Processual Civil / Recursos / Embargos de Divergência 
	Direito Processual Civil / Recursos / Embargos de Divergência 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q162.
	Direito Processual Civil / Liquidação de Sentença / Espécies. Procedimento. Cumprimento da sentença. Procedimento. Impugnação 
	Direito Processual Civil / Liquidação de Sentença / Espécies. Procedimento. Cumprimento da sentença. Procedimento. Impugnação 
	Direito Processual Civil / Liquidação de Sentença / Espécies. Procedimento. Cumprimento da sentença. Procedimento. Impugnação 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA JURíDICA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q163.
	Direito Processual Civil / Processo de Execução / Execução por quantia certa 
	Direito Processual Civil / Processo de Execução / Execução por quantia certa 
	Direito Processual Civil / Processo de Execução / Execução por quantia certa 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q164.
	Direito Processual Civil / Processo de Execução / Embargos de Terceiros 
	Direito Processual Civil / Processo de Execução / Embargos de Terceiros 
	Direito Processual Civil / Processo de Execução / Embargos de Terceiros 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q165.
	Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais / Ações Possessórias 
	Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais / Ações Possessórias 
	Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais / Ações Possessórias 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q166.
	Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais / Ação Popular 
	Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais / Ação Popular 
	Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais / Ação Popular 
	Fonte: ANALISTA - APOIO JURíDICO - DIREITO / CNMP / 2015 / FCC




	Q167.
	Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais / Ação Civil Pública 
	Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais / Ação Civil Pública 
	Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais / Ação Civil Pública 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q168.
	Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais / Mandado de Segurança; Mandado de Segurança Coletivo 
	Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais / Mandado de Segurança; Mandado de Segurança Coletivo 
	Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais / Mandado de Segurança; Mandado de Segurança Coletivo 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q169.
	Direito Constitucional / Constituição: princípios fundamentais 
	Direito Constitucional / Constituição: princípios fundamentais 
	Direito Constitucional / Constituição: princípios fundamentais 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q170.
	Direito Constitucional / Da aplicabilidade e interpretação das normas constitucionais; vigência e eficácia das normas constitucionais 
	Direito Constitucional / Da aplicabilidade e interpretação das normas constitucionais; vigência e eficácia das normas constitucionais 
	Direito Constitucional / Da aplicabilidade e interpretação das normas constitucionais; vigência e eficácia das normas constitucionais 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q171.
	Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Sistemas difuso e concentrado 
	Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Sistemas difuso e concentrado 
	Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Sistemas difuso e concentrado 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 4ª / 2015 / FCC




	Q172.
	Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Ação direta de inconstitucionalidade 
	Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Ação direta de inconstitucionalidade 
	Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Ação direta de inconstitucionalidade 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q173.
	Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Ação declaratória de constitucionalidade 
	Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Ação declaratória de constitucionalidade 
	Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Ação declaratória de constitucionalidade 
	Fonte: JULGADOR ADMINISTRATIVO TRIBUTáRIO DO TESOURO ESTADUAL / SEFAZ/PE / 2015 / FCC




	Q174.
	Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Arguição de descumprimento de preceito fundamental 
	Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Arguição de descumprimento de preceito fundamental 
	Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Arguição de descumprimento de preceito fundamental 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA ADMINISTRATIVO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q175.
	Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos e deveres individuais e coletivos 
	Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos e deveres individuais e coletivos 
	Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos e deveres individuais e coletivos 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q176.
	Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos sociais 
	Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos sociais 
	Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos sociais 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC




	Q177.
	Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos de nacionalidade 
	Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos de nacionalidade 
	Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos de nacionalidade 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q178.
	Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos políticos 
	Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos políticos 
	Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos políticos 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q179.
	Direito Constitucional / Da organização político-administrativa / Das competências da União 
	Direito Constitucional / Da organização político-administrativa / Das competências da União 
	Direito Constitucional / Da organização político-administrativa / Das competências da União 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO DE DEFENSORIA - CIêNCIAS JURíDICAS / DPE/AM / 2018 / FCC




	Q180.
	Direito Constitucional / Da organização político-administrativa / Das competências dos Estados 
	Direito Constitucional / Da organização político-administrativa / Das competências dos Estados 
	Direito Constitucional / Da organização político-administrativa / Das competências dos Estados 
	Fonte: CONSULTOR LEGISLATIVO - CONSTITUIçãO E JUSTIçA / CLDF / 2018 / FCC




	Q181.
	Direito Constitucional / Da organização político-administrativa / Das competências dos Municípios 
	Direito Constitucional / Da organização político-administrativa / Das competências dos Municípios 
	Direito Constitucional / Da organização político-administrativa / Das competências dos Municípios 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE I - DIREITO / ARTESP / 2017 / FCC




	Q182.
	Direito Constitucional / Da Administração Pública / Disposições gerais 
	Direito Constitucional / Da Administração Pública / Disposições gerais 
	Direito Constitucional / Da Administração Pública / Disposições gerais 
	Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC




	Q183.
	Direito Constitucional / Da Administração Pública / Dos servidores públicos 
	Direito Constitucional / Da Administração Pública / Dos servidores públicos 
	Direito Constitucional / Da Administração Pública / Dos servidores públicos 
	Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC




	Q184.
	Direito Constitucional / Do Poder Executivo / Das atribuições e responsabilidades do Presidente da República 
	Direito Constitucional / Do Poder Executivo / Das atribuições e responsabilidades do Presidente da República 
	Direito Constitucional / Do Poder Executivo / Das atribuições e responsabilidades do Presidente da República 
	Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC




	Q185.
	Direito Constitucional / Do Poder Legislativo / Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária 
	Direito Constitucional / Do Poder Legislativo / Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária 
	Direito Constitucional / Do Poder Legislativo / Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA AUDITORIA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q186.
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Disposições gerais 
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Disposições gerais 
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Disposições gerais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC




	Q187.
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Supremo Tribunal Federal 
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Supremo Tribunal Federal 
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Supremo Tribunal Federal 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q188.
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Conselho Nacional de Justiça 
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Conselho Nacional de Justiça 
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Conselho Nacional de Justiça 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q189.
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Superior Tribunal de Justiça 
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Superior Tribunal de Justiça 
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Superior Tribunal de Justiça 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q190.
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais 
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais 
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q191.
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Conselho Superior da Justiça do Trabalho; Dos Tribunais e Juízes do Trabalho 
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Conselho Superior da Justiça do Trabalho; Dos Tribunais e Juízes do Trabalho 
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Conselho Superior da Justiça do Trabalho; Dos Tribunais e Juízes do Trabalho 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q192.
	Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Do Ministério Público 
	Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Do Ministério Público 
	Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Do Ministério Público 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q193.
	Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Da Advocacia Pública 
	Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Da Advocacia Pública 
	Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Da Advocacia Pública 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q194.
	Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Da Advocacia e da Defensoria Públicas 
	Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Da Advocacia e da Defensoria Públicas 
	Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Da Advocacia e da Defensoria Públicas 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q195.
	Direito Administrativo / Administração pública: princípios básicos 
	Direito Administrativo / Administração pública: princípios básicos 
	Direito Administrativo / Administração pública: princípios básicos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q196.
	Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder hierárquico 
	Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder hierárquico 
	Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder hierárquico 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q197.
	Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder disciplinar 
	Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder disciplinar 
	Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder disciplinar 
	Fonte: CONSULTOR LEGISLATIVO - MEIO AMBIENTE / CLDF / 2018 / FCC




	Q198.
	Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder regulamentar 
	Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder regulamentar 
	Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder regulamentar 
	Fonte: CONSULTOR LEGISLATIVO - TRIBUTAçãO / CLDF / 2018 / FCC




	Q199.
	Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder de polícia 
	Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder de polícia 
	Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder de polícia 
	Fonte: CONSULTOR LEGISLATIVO - CONSTITUIçãO E JUSTIçA / CLDF / 2018 / FCC




	Q200.
	Direito Administrativo / Poderes administrativos / Uso e abuso do poder 
	Direito Administrativo / Poderes administrativos / Uso e abuso do poder 
	Direito Administrativo / Poderes administrativos / Uso e abuso do poder 
	Fonte: CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA, FISCALIZAçãO E AVALIAçãO DA GESTãO PúBLICA - ATIVIDADE JURíDICA / TCE/CE / 2015 / FCC




	Q201.
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Conceito e princípios 
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Conceito e princípios 
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Conceito e princípios 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q202.
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Delegação: concessão, permissão e autorização 
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Delegação: concessão, permissão e autorização 
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Delegação: concessão, permissão e autorização 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q203.
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos e atributos 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos e atributos 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos e atributos 
	Fonte: CONSULTOR LEGISLATIVO - MEIO AMBIENTE / CLDF / 2018 / FCC




	Q204.
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Anulação, revogação e convalidação 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Anulação, revogação e convalidação 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Anulação, revogação e convalidação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q205.
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Discricionariedade e vinculação 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Discricionariedade e vinculação 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Discricionariedade e vinculação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q206.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q207.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Centralizada e descentralizada 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Centralizada e descentralizada 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Centralizada e descentralizada 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q208.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q209.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações 
	Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/SP / 2012 / FCC




	Q210.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC




	Q211.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Sociedades de economia mista 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Sociedades de economia mista 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Sociedades de economia mista 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q212.
	Direito Administrativo / Órgãos públicos: conceito, natureza e classificação 
	Direito Administrativo / Órgãos públicos: conceito, natureza e classificação 
	Direito Administrativo / Órgãos públicos: conceito, natureza e classificação 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q213.
	Direito Administrativo / Servidores públicos: cargo, emprego e função públicos 
	Direito Administrativo / Servidores públicos: cargo, emprego e função públicos 
	Direito Administrativo / Servidores públicos: cargo, emprego e função públicos 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC




	Q214.
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Do provimento 
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Do provimento 
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Do provimento 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2018 / FCC




	Q215.
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Da vacância 
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Da vacância 
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Da vacância 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA / TRT 15ª / 2013 / FCC




	Q216.
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Da remoção, redistribuição e substituição 
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Da remoção, redistribuição e substituição 
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Da remoção, redistribuição e substituição 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q217.
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Dos direitos e vantagens / Do vencimento e da remuneração 
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Dos direitos e vantagens / Do vencimento e da remuneração 
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Dos direitos e vantagens / Do vencimento e da remuneração 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q218.
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Dos direitos e vantagens / Das vantagens 
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Dos direitos e vantagens / Das vantagens 
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Dos direitos e vantagens / Das vantagens 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q219.
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Dos direitos e vantagens / Das férias 
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Dos direitos e vantagens / Das férias 
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Dos direitos e vantagens / Das férias 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q220.
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Dos direitos e vantagens / Das licenças e dos afastamentos 
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Dos direitos e vantagens / Das licenças e dos afastamentos 
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Dos direitos e vantagens / Das licenças e dos afastamentos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC




	Q221.
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Dos direitos e vantagens / Do direito de petição 
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Dos direitos e vantagens / Do direito de petição 
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Dos direitos e vantagens / Do direito de petição 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q222.
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Do regime disciplinar / Dos deveres e proibições 
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Do regime disciplinar / Dos deveres e proibições 
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Do regime disciplinar / Dos deveres e proibições 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2013 / FCC




	Q223.
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Do regime disciplinar / Da acumulação 
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Do regime disciplinar / Da acumulação 
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Do regime disciplinar / Da acumulação 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q224.
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Do regime disciplinar / Das responsabilidades 
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Do regime disciplinar / Das responsabilidades 
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Do regime disciplinar / Das responsabilidades 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 6ª / 2018 / FCC




	Q225.
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Do regime disciplinar / Das penalidades 
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Do regime disciplinar / Das penalidades 
	Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Do regime disciplinar / Das penalidades 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q226.
	Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei nº 9.784/99) / Das disposições gerais 
	Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei nº 9.784/99) / Das disposições gerais 
	Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei nº 9.784/99) / Das disposições gerais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q227.
	Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei nº 9.784/99) / Dos direitos e deveres dos administrados 
	Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei nº 9.784/99) / Dos direitos e deveres dos administrados 
	Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei nº 9.784/99) / Dos direitos e deveres dos administrados 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC




	Q228.
	Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo 
	Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo 
	Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA AUDITORIA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q229.
	Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle judicial 
	Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle judicial 
	Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle judicial 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA JURíDICA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q230.
	Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle legislativo 
	Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle legislativo 
	Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle legislativo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q231.
	Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado 
	Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado 
	Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q232.
	Direito Administrativo / Lei nº 8.429, de 2/6/92 / Das disposições gerais 
	Direito Administrativo / Lei nº 8.429, de 2/6/92 / Das disposições gerais 
	Direito Administrativo / Lei nº 8.429, de 2/6/92 / Das disposições gerais 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - APOIO JURíDICO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC




	Q233.
	Direito Administrativo / Lei nº 8.429, de 2/6/92 / Dos atos de improbidade administrativa 
	Direito Administrativo / Lei nº 8.429, de 2/6/92 / Dos atos de improbidade administrativa 
	Direito Administrativo / Lei nº 8.429, de 2/6/92 / Dos atos de improbidade administrativa 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q234.
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Conceito, finalidade, princípios, objeto 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Conceito, finalidade, princípios, objeto 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Conceito, finalidade, princípios, objeto 
	Fonte: ANALISTA JURíDICO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q235.
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedações 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedações 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedações 
	Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - ADMINISTRADOR / CLDF / 2018 / FCC




	Q236.
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Modalidades 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Modalidades 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Modalidades 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q237.
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Procedimentos; Anulação e revogação, sanções 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Procedimentos; Anulação e revogação, sanções 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Procedimentos; Anulação e revogação, sanções 
	Fonte: CONSULTOR LEGISLATIVO - CONSTITUIçãO E JUSTIçA / CLDF / 2018 / FCC




	Q238.
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Pregão presencial e eletrônico 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Pregão presencial e eletrônico 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Pregão presencial e eletrônico 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q239.
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Sistema de registro de preços 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Sistema de registro de preços 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Sistema de registro de preços 
	Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC




	Q240.
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 10.520/2002 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 10.520/2002 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 10.520/2002 
	Fonte: ANALISTA EM GESTãO PREVIDENCIáRIA / FUNAPE / 2017 / FCC




	Q241.
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Características do contrato administrativo 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Características do contrato administrativo 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Características do contrato administrativo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 6ª / 2018 / FCC




	Q242.
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Formalização e fiscalização do contrato 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Formalização e fiscalização do contrato 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Formalização e fiscalização do contrato 
	Fonte: TéCNICO ÁREA ADMINISTRATIVA / DPE/RS / 2017 / FCC




	Q243.
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Sanção administrativa 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Sanção administrativa 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Sanção administrativa 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q244.
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Garantia contratual 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Garantia contratual 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Garantia contratual 
	Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q245.
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Aspectos orçamentários e financeiros da execução do contrato; Equilíbrio econômico-financeiro; Alteração do objeto; Prorrogação do prazo de vigência e de execução 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Aspectos orçamentários e financeiros da execução do contrato; Equilíbrio econômico-financeiro; Alteração do objeto; Prorrogação do prazo de vigência e de execução 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Aspectos orçamentários e financeiros da execução do contrato; Equilíbrio econômico-financeiro; Alteração do objeto; Prorrogação do prazo de vigência e de execução 
	Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC




	Q246.


