
Língua Portuguesa / Ortografia oficial

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q1.

Contar histórias é o antecedente remoto da literatura, da história, das religiões e talvez, indiretamente, a locomotiva do

progresso. A oralidade contribuiu de maneira decisiva para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até a viagem dos

homens às estrelas. Oralidade quer dizer pré-literatura, aquela que existia apenas graças à voz humana, antes que aparecesse a

escrita.

Os contos, as histórias inventadas, davam mais vida aos nossos ancestrais, tiravam homens e mulheres das prisões

asfixiantes que eram suas vidas e os faziam viajar pelo espaço e pelo tempo e viver as vidas que não tinham nem nunca teriam em

sua miúda e sucinta realidade. Sairmos de nós mesmos, sermos outros, graças à fantasia, nos entretém e enriquece. Mas, além

disso, nos ensina como é pequeno o mundo real comparado com os mundos que somos capazes de fantasiar, e deste modo nos

incita a agir para transformar nossos sonhos em realidade. O progresso nasceu assim, da insatisfação e do mal-estar com o mundo

real que inspirava nos humanos a mesma ficção que os deleitava.

As histórias que inventamos constituem a vida secreta de todas as sociedades, aquela dimensão da existência que, embora

nunca tenha tido chance de se realizar, foi de alguma forma vivida pelos seres humanos, na incerta realidade dos desejos, fantasias,

pesadelos e invenções, de toda essa projeção da vida que não tivemos e por isso devemos inventá-la. Ela existiu sempre na memória

das gentes, mas só a escrita a fixou e lhe deu permanência, muitos séculos depois de que nascesse, ao redor das fogueiras, quando

nossos antepassados contavam-se histórias à noite para esquecer o medo do trovão, as aparições e os milhares de perigos que os

espreitavam em qualquer parte.

(Adaptado de VARGAS LLOSA, Mario. Disponível em: www.brasil.elpais.com)

A oralidade contribuiu de maneira decisiva para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até a viagem dos

homens às estrelas. Oralidade quer dizer pré-literatura, aquela que existia apenas graças à voz humana [...] (1º parágrafo)

As frases acima estão articuladas com correção em um só período em:

• A) Contribuiu de maneira decisiva, para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até a viagem dos homens às

estrelas; a oralidade, à qual quer dizer pré-literatura, que existia apenas devido à voz humana.

• B) A oralidade, onde contribuiu de maneira decisiva, para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até a

viagem dos homens às estrelas quer dizer pré-literatura: existia apenas graças à voz humana.

• C) Existia graças apenas à voz humana a oralidade, à qual contribuiu de maneira decisiva para impulsionar a civilização da

época das pinturas rupestres até a viagem dos homens às estrelas: oralidade quer dizer pré-literatura.

• D) Contribuindo, de maneira decisiva, para impulsionar a civilização, da época das pinturas rupestres à viagem dos homens às

estrelas, a oralidade quer dizer pré-literatura, cuja existia graças à voz humana apenas.

• E) A oralidade, que quer dizer pré-literatura - aquela que existia apenas graças à voz humana -, contribuiu de maneira

decisiva para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até a viagem dos homens às estrelas.
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC

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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Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q3.

A família dos porquês

A lógica costuma definir três modalidades distintas no uso do termo “porque": o “porque” causal (“a jarra quebrou porque caiu");

o explicativo (“recusei o doce porque desejo emagrecer"); e o indicador de argumento (“volte logo, você sabe por quê”). Mas há outros

aspectos que precisam ser considerados.

Imagine, por exemplo, que alguém inconformado com a morte de uma pessoa especialmente querida exclama: “Eu não

consigo entender, isso não podia ter acontecido, por que não eu? Por que uma criatura tão jovem e cheia de vida morre assim?" Um

médico solícito, se a ouvir nesse desabafo inconformado, poderá dizer-lhe: “Sinto muito pela perda, mas eu examinei o caso de sua

filha e posso dizer-lhe o que houve: ela padecia de má-formação vascular e foi vítima da ruptura da artéria carótida que irriga o lobo

temporal direito."

A explicação do médico é irretocável, mas seria a resposta ao “por quê" do pai inconsolável? Os porquês da ciência são por

vezes rasos: mapas, registros e explicações cada vez mais precisas e minuciosas da superfície causal do que acontece. Eles

excluem de antemão como ilegítimos os porquês que mais importam. O “porque" da ciência médica nem sequer arranha o “por quê"

do pai desconsolado.

(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 30-31.)

O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do PLURAL para integrar adequadamente a frase:

• A) Não ( poder) mesmo caber aos médicos tentar responder às questões metafísicas que nos afligem.

• B) Às vezes se ( apresentar) para um ser humano aflito questões que ele está longe de poder responder.

• C) As iniciativas que ( tomar), por sua boa vontade, um médico dedicado, nem sempre nos consolam.

• D) Não se ( dever) imaginar que as perguntas que são hoje irrespondíveis o sejam para sempre.

• E) Mesmo os médicos a quem se ( dedicar) todo o respeito pela competência não são oniscientes.
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Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 9ª / 2015 / FCC

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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Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - SECRETáRIO / CLDF / 2018 / FCC

Q5.

Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei num trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu 

conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros, e acabou recitando-me 

versos. A viagem era curta, e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, 

fechei os olhos três ou quatro vezes; tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. 

– Continue, disse eu acordando. 

– Já acabei, murmurou ele. 

– São muito bonitos. 

Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto; estava amuado. No dia seguinte entrou a 

dizer de mim nomes feios, e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e 

calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade, e eles, por 

graça, chamam-me assim, alguns em bilhetes: “Dom Casmurro, domingo vou jantar com você.” – “Vou para Petrópolis, dom 

Casmurro; a casa é a mesma da Renânia; vê se deixas essa caverna do Engenho Novo, e vai lá passar uns quinze dias comigo.” – 

“Meu caro dom Casmurro, não cuide que o dispenso do teatro amanhã; venha e dormirá aqui na cidade; dou-lhe camarote, dou-lhe 

chá, dou-lhe cama; só não lhe dou moça. 

Não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado 

e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando! Também não achei melhor título 

para a minha narração; se não tiver outro daqui até ao fim do livro, vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe



guardo rancor. E com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus 

autores; alguns nem tanto.

(ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 79-80.)

O verbo destacado deve sua flexão ao termo sublinhado em:

• A) No dia seguinte entrou a dizer de mim nomes feios, e acabou alcunhando-me Dom Casmurro (5º parágrafo)

• B) Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou (5º parágrafo)

• C) Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo (6º parágrafo)

• D) Meu caro dom Casmurro, não cuide que o dispenso do teatro amanhã (5º parágrafo)

• E) E com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua (6º parágrafo)
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Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q6.

Contar histórias é o antecedente remoto da literatura, da história, das religiões e talvez, indiretamente, a locomotiva do

progresso. A oralidade contribuiu de maneira decisiva para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até a viagem dos

homens às estrelas. Oralidade quer dizer pré-literatura, aquela que existia apenas graças à voz humana, antes que aparecesse a

escrita.

Os contos, as histórias inventadas, davam mais vida aos nossos ancestrais, tiravam homens e mulheres das prisões

asfixiantes que eram suas vidas e os faziam viajar pelo espaço e pelo tempo e viver as vidas que não tinham nem nunca teriam em

sua miúda e sucinta realidade. Sairmos de nós mesmos, sermos outros, graças à fantasia, nos entretém e enriquece. Mas, além

disso, nos ensina como é pequeno o mundo real comparado com os mundos que somos capazes de fantasiar, e deste modo nos

incita a agir para transformar nossos sonhos em realidade. O progresso nasceu assim, da insatisfação e do mal-estar com o mundo

real que inspirava nos humanos a mesma ficção que os deleitava.

As histórias que inventamos constituem a vida secreta de todas as sociedades, aquela dimensão da existência que, embora

nunca tenha tido chance de se realizar, foi de alguma forma vivida pelos seres humanos, na incerta realidade dos desejos, fantasias,

pesadelos e invenções, de toda essa projeção da vida que não tivemos e por isso devemos inventá-la. Ela existiu sempre na memória

das gentes, mas só a escrita a fixou e lhe deu permanência, muitos séculos depois de que nascesse, ao redor das fogueiras, quando

nossos antepassados contavam-se histórias à noite para esquecer o medo do trovão, as aparições e os milhares de perigos que os

espreitavam em qualquer parte.

(Adaptado de VARGAS LLOSA, Mario. Disponível em: www.brasil.elpais.com)

As histórias [...] constituem a vida secreta de todas as sociedades...(último parágrafo)

Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será:

• A) é constituída.

• B) são constituídas.

• C) constituíam-se.

• D) era constituída.

• E) tinham constituído.
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Q7.

Uma placa com 13 versos de uma rapsódia da Odisseia gravados, que,

(poder) ser uma das inscrições mais antigas do

poema de Homero, foi encontrada recentemente em Olímpia, no Peloponeso. Segundo as estimativas dos arqueólogos, a tábua

de argila



(ser) do século 3 d.C. Primeiro transmitida oralmente, a epopeia atribuída a Homero, que

(compor) a

Ilíada e a Odisseia no fim do século 8 a.C., foi transcrita antes da era cristã em rolos antigos, dos quais só restam alguns

fragmentos encontrados no Egito.

(Adaptado de: cultura.estadao.com.br)

Considerando a correção e o teor hipotético do que se afirma no texto, preenchem corretamente as lacunas I , I I e I I I acima,

na ordem dada:

• A) poderia - seria - teria composto

• B) pudessem - seriam - teria composto

• C) poderia - fosse - tenham composto

• D) podia - fosse - tinham composto

• E) pudessem - seria - tenha composto
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Q8.

A influência da cultura na formação do cidadão

Os costumes, a música, a arte e, principalmente, o modo de pensar e agir fazem parte da cultura de um povo e devem ser pre-

servados para que nunca se perca a singularidade do coletivo.

Durante muito tempo, o termo cultura foi estudado e acabou sendo dividido em algumas categorias. Cultura segundo a

filosofia: conjunto de manifestações humanas, de interpretação pessoal, que condizem com a realidade. Cultura segundo a

antropologia: soma dos padrões aprendidos, e que foram desenvolvidos pelo ser humano.

Por ser um agente forte de identificação pessoal e social, a cultura de um povo se caracteriza como um modelo comporta-

mental, integrando segmentos sociais e gerações à medida que o indivíduo se realiza como pessoa e expande suas potencialidades.

(Adaptado de: ALMEIDA, Heraldo. www.diariodoamapa.com.br)

Atendendo às regras de regência e preservando-se o sentido do texto, em linhas gerais, os dois-pontos, no segundo parágrafo,

estarão corretamente substituídos por

• A) corresponde a

• B) é resultante de

• C) conforma-se sob

• D) é compatível em

• E) confronta-se entre
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Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - SECRETáRIO / CLDF / 2018 / FCC

Q9.

“A primeira marca do príncipe soberano é o poder de dar lei a todos em geral, e a cada em particular. Mas isso não basta, e é

necessário acrescentar: sem o consentimento de maior nem igual nem menor que ele.” “O soberano de uma República, seja ele

uma assembleia ou um homem, não está absolutamente sujeito

 

leis civis. Pois tendo o poder de fazer ou desfazer as 

leis, pode, quando lhe apraz, livrar-se dessa sujeição revogando as leis que o incomodam e fazendo novas.” 

 



 

A primeira destas frases é do francês Jean Bodin (1576). A segunda é de Thomas Hobbes (1651). Ambos conferem ao 

Príncipe legítimo uma potência (potestas) tal que o exercício do seu poder acha-se, como se vê, liberto de toda norma ou 

regra. E, para medirmos a inovação assim introduzida, basta recorrermos

frase de um teólogo do século XII: “A

diferença entre o príncipe e o tirano é que o príncipe obedece à Lei e governa

seu povo em conformidade com o

Direito.”

(Adaptado de: LEBRUN, Gérard. O que é poder. Tradução de Renato Janine Ribeiro e Silvia Lara. São Paulo: Brasiliense, 1995, p. 28-29.)

Preenchem corretamente as lacunas I, II e III do texto, na ordem dada:

• A) às – à – o

• B) às – a – ao

• C) as – à – ao

• D) às – a – o

• E) as – à – o
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Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q10.

Presente para Maria da Graça

Quando ela chegou à idade avançada de quinze anos eu lhe dei de presente o livro Alice no País das Maravilhas. Esse livro

é doido, Maria da Graça. Isto é: o sentido dele está em ti.

Escuta: se não descobrires algum sentido que há em toda loucura acabarás louca. Aprende, pois, logo de saída para a grande

vida, a ler esse livro como um simples manual do sentido evidente de todas as coisas, inclusive as loucuras. A realidade, Maria, é

louca.

Não te espantes quando o mundo amanhecer irreconhecível. Para melhor ou pior, isso acontece muitas vezes por ano. “Quem

sou eu neste mundo?" Essa indagação perplexa é o lugar-comum de toda história de gente. Quantas vezes mais decifrares essa

charada, tão entranhada em ti mesma como os teus ossos, mais forte ficarás. Não importa qual seja a resposta: o importante é dar ou

inventar uma resposta. Ainda que seja mentira.

Os homens vivem apostando corrida, Maria. Nos escritórios, nos negócios, na política, todos vivem apostando corrida. São

competições tão confusas, tão cheias de truques, tão desnecessárias que, quando os corredores chegam exaustos a um ponto

costumam perguntar: “Quem ganhou?” Bobagem, Maria. Há mais sentido nas saudáveis loucuras da nossa imaginação do que na

seriedade que atribuímos a algumas bobagens que chamamos de “realidade”.

(Adaptado de: CAMPOS, Paulo Mendes. O amor acaba. São Paulo: Companhia das Letras, 2013, p. 191-192)

Está plenamente adequada a pontuação da seguinte frase:

• A) Não é comum note-se bem, que alguém considere a loucura, para além da mera insanidade, vendo nela uma possibilidade

criativa embora pouco explorada, da nossa imaginação.

• B) Não é comum - note-se bem - que alguém considere, a loucura, para além da mera insanidade: vendo nela uma pos

sibilidade criativa, embora pouco explorada, da nossa imaginação.

• C) Não é comum, note-se bem, que alguém considere a loucura, para além da mera insanidade, vendo nela, uma

possibilidade criativa embora pouco explorada, da nossa imaginação.

• D) Não é comum: note-se bem que alguém considere a loucura, para além da mera insanidade, vendo nela uma possibilidade

criativa - embora pouco explorada da nossa imaginação.

• E) Não é comum, note-se bem, que alguém considere a loucura para além da mera insanidade, vendo nela uma possibilidade

criativa, embora pouco explorada, da nossa imaginação.
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Língua Portuguesa / Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas)

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q11.

Presente para Maria da Graça

Quando ela chegou à idade avançada de quinze anos eu lhe dei de presente o livro Alice no País das Maravilhas. Esse livro

é doido, Maria da Graça. Isto é: o sentido dele está em ti.

Escuta: se não descobrires algum sentido que há em toda loucura acabarás louca. Aprende, pois, logo de saída para a grande

vida, a ler esse livro como um simples manual do sentido evidente de todas as coisas, inclusive as loucuras. A realidade, Maria, é

louca.

Não te espantes quando o mundo amanhecer irreconhecível. Para melhor ou pior, isso acontece muitas vezes por ano. “Quem

sou eu neste mundo?" Essa indagação perplexa é o lugar-comum de toda história de gente. Quantas vezes mais decifrares essa

charada, tão entranhada em ti mesma como os teus ossos, mais forte ficarás. Não importa qual seja a resposta: o importante é dar ou

inventar uma resposta. Ainda que seja mentira.

Os homens vivem apostando corrida, Maria. Nos escritórios, nos negócios, na política, todos vivem apostando corrida. São

competições tão confusas, tão cheias de truques, tão desnecessárias que, quando os corredores chegam exaustos a um ponto

costumam perguntar: “Quem ganhou?” Bobagem, Maria. Há mais sentido nas saudáveis loucuras da nossa imaginação do que na

seriedade que atribuímos a algumas bobagens que chamamos de “realidade”.

(Adaptado de: CAMPOS, Paulo Mendes. O amor acaba. São Paulo: Companhia das Letras, 2013, p. 191-192)

Há mais sentido nas saudáveis loucuras da nossa imaginação do que na seriedade que chamamos de realidade.

O que está dito na frase acima encontra-se basicamente reproduzido nesta outra redação:

• A) A seriedade que chamamos de realidade faz menos sentido do que nossa imaginação com suas saudáveis loucuras.

• B) Às loucuras que nossa imaginação dá sentido contrapõe-se a realidade que descartamos de tudo o que é sério.

• C) Nossa imaginação saudável tem mais sentido, apesar das nossas loucuras, do que a realidade que por vezes julgamos

séria.

• D) O que seriamente chamamos de realidade alcança menos sentido quando a submetemos às loucuras da nossa

imaginação.

• E) Sendo saudáveis as loucuras da nossa imaginação, encontraremos mais sentido nas coisas sérias que consideramos

reais.
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Língua Portuguesa / Intelecção de texto

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q12.

Contar histórias é o antecedente remoto da literatura, da história, das religiões e talvez, indiretamente, a locomotiva do

progresso. A oralidade contribuiu de maneira decisiva para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até a viagem dos

homens às estrelas. Oralidade quer dizer pré-literatura, aquela que existia apenas graças à voz humana, antes que aparecesse a

escrita.

Os contos, as histórias inventadas, davam mais vida aos nossos ancestrais, tiravam homens e mulheres das prisões

asfixiantes que eram suas vidas e os faziam viajar pelo espaço e pelo tempo e viver as vidas que não tinham nem nunca teriam em

sua miúda e sucinta realidade. Sairmos de nós mesmos, sermos outros, graças à fantasia, nos entretém e enriquece. Mas, além

disso, nos ensina como é pequeno o mundo real comparado com os mundos que somos capazes de fantasiar, e deste modo nos

incita a agir para transformar nossos sonhos em realidade. O progresso nasceu assim, da insatisfação e do mal-estar com o mundo

real que inspirava nos humanos a mesma ficção que os deleitava.

As histórias que inventamos constituem a vida secreta de todas as sociedades, aquela dimensão da existência que, embora

nunca tenha tido chance de se realizar, foi de alguma forma vivida pelos seres humanos, na incerta realidade dos desejos, fantasias,

pesadelos e invenções, de toda essa projeção da vida que não tivemos e por isso devemos inventá-la. Ela existiu sempre na memória

das gentes, mas só a escrita a fixou e lhe deu permanência, muitos séculos depois de que nascesse, ao redor das fogueiras, quando

nossos antepassados contavam-se histórias à noite para esquecer o medo do trovão, as aparições e os milhares de perigos que os

espreitavam em qualquer parte.

(Adaptado de VARGAS LLOSA, Mario. Disponível em: www.brasil.elpais.com)

Considere as afirmativas abaixo. 



 

I. Depreende-se do texto que o descontentamento com o mundo real instiga o ser humano a imaginar uma vida melhor e a 

transformar fantasia em realidade. 

 

I I . A atividade de contar histórias possui, entre outras, a função de mitigar emoções como o temor. 

 

I I I . A linguagem escrita sobrepuja a oral, pois, enquanto esta apenas desperta a imaginação para fins de entretenimento, 

aquela permite que se transcendam obstáculos reais por meio da invenção de uma vida mais aprazível. 

 

 

Está correto o que consta de

• A) I e I I I , apenas.

• B) I I e I I I , apenas.

• C) I e I I , apenas.

• D) I, I I e I I I .

• E) I, apenas.
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Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Matemática / Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação, divisão,

potenciação); expressões numéricas

Fonte: TéCNICO DE SEGURANçA DO TRABALHO / ELETROSUL / 2016 / FCC

Q13.

O saldo bancário de Rodolfo no dia 23 de setembro era negativo em R$ 422,00. Após essa evidência, Rodolfo realizou um

depósito de R$ 354,00, nessa conta. Em seguida ele foi ao supermercado e gastou, dessa mesma conta, determinado valor que

fez com que o saldo ficasse negativo em R$ 203,00. Chegando em casa pagou sua conta de luz, pela internet, que fez com que

seu saldo bancário negativo se tornasse o dobro do que estava até então. Com esses dados é possível determinar que a soma

da conta de luz com o gasto do supermercado é, em reais, igual a

• A) 321,00.

• B) 203,00.

• C) 522,00.

• D) 445,00.

• E) 338,00.
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Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Matemática / Múltiplos e divisores de números naturais; problemas

Fonte: TéCNICO DE SEGURANçA DO TRABALHO / ELETROSUL / 2016 / FCC

Q14.

Considere o número natural A e o número natural B. Sabe-se que B é divisor de A, e que o quociente entre A e B é igual a 24. O

quociente entre o dobro do número A e o triplo do número B é igual a

• A) 12.

• B) 16.

• C) 8.

• D) 15.

• E) 36.
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Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Matemática / Frações e operações com frações

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - SECRETáRIO / CLDF / 2018 / FCC

Q15.

Uma matéria do Jornal Nexo, de 11 de janeiro de 2016, ajudava os leitores a comparar seus salários com os do restante da 

população brasileira, bastando inserir o valor do salário e a unidade federativa em que vive. Um leitor que inserisse um salário



de R$ 2.000,00 e informasse viver no Distrito Federal, veria as seguintes informações: 

De acordo com essas informações, é correto concluir que a porcentagem da população do Distrito Federal que ganha menos

que a média dessa unidade da federação é

• A) maior que 27% e menor que 41%.

• B) menor que 27%.

• C) maior que 41% e menor que 55%.

• D) maior que 61%.

• E) maior que 55% e menor que 61%.
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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: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q16.

Para fabricar uma determinada quantidade de peças, uma fábrica trabalhou em dois regimes. Metade das peças foi fabricada ao

ritmo de 40 peças por dia; a outra metade foi fabricada ao ritmo de 60 peças por dia. Durante o período de fabricação do total de

peças, o ritmo médio de fabricação de peças por dia foi igual a

• A) 48

• B) 50

• C) 52

• D) 54

• E) 46

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



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: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q17.

Uma doceria produziu 165 brigadeiros que precisam ser acondicionados em caixas que comportam 12 brigadeiros ou em caixas

que comportam 10 brigadeiros, de modo que se tenham, pelo menos, 5 caixas de cada tamanho. Não se devem usar caixas que

não estejam completas; a produção excedente será descartada. Se a distribuição dos brigadeiros nas caixas que resulta no

menor descarte utiliza “a” caixas de 12 e “b” caixas de 10, então a - b é igual a

• A) 2.

• B) -3.

• C) -5.

• D) -1.

• E) 4.
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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: TéCNICO LEGISLATIVO - SECRETáRIO / CLDF / 2018 / FCC

Q18.

O ISBN (International Standard Book Number) é um sistema internacional de identificação de livros e softwares, que utiliza

números para classificá-los por título, autor, país, editora e edição. Atualmente, consiste em um código de treze dígitos, que

funciona como um “documento de identidade” da obra e que pode ser associado a um código de barras, como ilustrado na

imagem abaixo.

 

 

 

 

 

 

Dos treze dígitos do ISBN, o último é um dígito verificador, que tem a finalidade de permitir a detecção de erros de digitação. O 

13º digito do ISBN é calculado da seguinte forma: 

 

 

 

− Passo 1: Cada um dos doze primeiros dígitos é multiplicado por 1 ou por 3, alternadamente (começando com o fator 1). 

 

− Passo 2: Os produtos do passo 1 são somados. 

 

− Passo 3: Calcula-se o resto deixado por essa soma na divisão por 10. 

− Passo 4: Toma-se a diferença entre 10 e esse resto, a menos que o resto seja zero. Nesse caso, o próprio zero é tomado 

como dígito verificador. 

 



 

Suponha que, no sistema de uma dada biblioteca, o ISBN exibido acima seja digitado com um único erro: a troca de posições 

entre o 7º e o 8º dígito. Nesse caso, o sistema calcularia o dígito verificador a partir dos doze primeiros dígitos e acusaria o 

problema, pois, em vez de 5, o valor esperado para esse último dígito seria

• A) 7.

• B) 2.

• C) 5.

• D) 0.

• E) 9.
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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: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q19.

Todo domingo, se não chove, Fernanda passeia. Se não é domingo ou faz frio, Vanessa não usa sua bicicleta. Sempre que

chove, André leva consigo um guarda-chuva. Assim, se Vanessa usa sua bicicleta e André não leva consigo um guarda-chuva,

• A) é domingo e faz frio.

• B) é domingo e chove.

• C) faz frio e Fernanda passeia.

• D) não chove e Fernanda não passeia.

• E) não faz frio e Fernanda passeia.
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Noções de Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho / Organização e competência

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q20.

Poseidon prestou concurso público e foi aprovado tomando posse como agente de fiscalização sanitária no combate ao

“mosquito da dengue”, vinculado à Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe, pelo regime jurídico estatutário. Decorridos

dezoito meses de serviço, houve atraso no pagamento de salários e a inadimplência da verba denominada adicional de

insalubridade. Inconformado com a situação, Poseidon pretende ajuizar ação cobrando seus direitos, sendo competente para

processar e julgar a

• A) Justiça Federal, porque embora o servidor seja estadual, a matéria envolve questão de natureza sanitária de repercussão

nacional, relacionada à epidemia do “mosquito da dengue”.

• B) Justiça Comum Estadual, porque envolve todo servidor público estadual, independente do seu regime jurídico de

contratação.

• C) Justiça do Trabalho, porque se trata de ação oriunda da relação de trabalho, abrangido ente de direito público da

Administração pública direta estadual.

• D) Justiça do Trabalho, porque independente do ente envolvido, a matéria discutida relaciona-se com salários e adicional de

insalubridade, portanto direitos de natureza trabalhista.

• E) Justiça Comum Estadual, porque a relação de trabalho prevista no artigo 114, I da CF, não abrange as causas entre o

Poder Público e servidor regido por relação jurídica estatutária.
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Noções de Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho / Das Varas do Trabalho

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

Q21.

Conforme previsões legais sobre a organização, jurisdição, competência das Varas do Trabalho e os serviços auxiliares da

Justiça do Trabalho,

• A) como regra geral, a competência das Varas do Trabalho é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou

reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro.



• B) cada Vara do Trabalho será composta por um juiz do trabalho, que será seu Presidente, e dois juízes classistas, sendo um

representante dos empregadores e outro dos empregados.

• C) não compete à Vara do Trabalho o julgamento dos dissídios resultantes de contratos de empreitadas em que o empreiteiro

seja operário ou artífice.

• D) nas localidades em que existir mais de uma Vara do Trabalho, haverá um distribuidor, designado pelo juiz mais antigo do

Fórum, exclusivamente dentre o quadro de oficiais de justiça do Tribunal Regional.

• E) a lei criará Varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes

de direito, cabendo recurso de suas decisões para o respectivo Tribunal de Justiça.
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Noções de Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho / Dos Tribunais Regionais do Trabalho

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

Q22.

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.
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Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho / Das secretarias das Varas do Trabalho e dos

distribuidores

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 18ª / 2013 / FCC

Q23.

A Consolidação das Leis do Trabalho disciplina os serviços auxiliares da Justiça do Trabalho, prevendo que

• A) o Juiz da Vara do Trabalho, na falta ou impedimento do Oficial de Justiça ou Oficial de Justiça Avaliador, deverá requisitar ao advogado da parte

interessada ou a agente policial militar a realização do ato.

• B) haverá um distribuidor em todas as localidades incluindo aquelas que possuam apenas uma Vara do Trabalho.

• C) os distribuidores serão designados e diretamente subordinados ao Juiz Diretor do Fórum, escolhidos entre os funcionários das Varas do Trabalho de

qualquer localidade da circunscrição do Tribunal.

• D) o prazo previsto para o cumprimento do ato de avaliação pelo Oficial de Justiça Avaliador será de 05 dias, contados da data da sua nomeação.

• E) compete à Secretaria das Varas do Trabalho a contagem das custas devidas pelas partes, nos respectivos processos.
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Noções de Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Princípios gerais do processo trabalhista (aplicação subsidiária do

CPC)

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

Q24.

No tocante ao Procedimento Sumaríssimo, dispõe o artigo 852-D da CLT que: 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. 



Neste caso, está presente o Princípio

• A) da Imediatidade.

• B) Dispositivo.

• C) da Identidade física do juiz.

• D) Inquisitivo.

• E) do Juiz natural.
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Noções de Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Dos atos, termos e prazos processuais

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

Q25.

Ajuizada reclamação trabalhista por Antonio, ainda sendo processo físico, foi julgada IMPROCEDENTE, de cuja ciência foi dada

às partes no dia 15/12, uma quarta-feira, por meio de publicação no Diário Oficial. Entretanto, houve omissão do julgado no

tocante à concessão ou não dos benefícios da Justiça Gratuita, requerida na inicial. Assim, tendo em vista o recesso forense

compreendido entre os dias 20/12 a 06/01 de cada ano e a intenção de Antonio em ingressar com Embargos de Declaração, o

último dia de prazo a observar em janeiro será dia

• A) 13.

• B) 06.

• C) 11.

• D) 10.

• E) 07.
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Noções de Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Das custas e emolumentos

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

Q26.

Olívia ajuizou reclamação trabalhista em face da sua ex-empregadora, mas não compareceu à audiência UNA designada,

acarretando o arquivamento da ação. O juiz deferiu-lhe os benefícios da justiça gratuita, mas condenou-a ao pagamento de

custas processuais calculadas na forma da lei. Se Olívia tiver a intenção de ajuizar nova reclamação

• A) deverá comprovar o pagamento das custas processuais da ação arquivada, uma vez que poderia ter justificado sua

ausência na própria audiência, por meio de seu advogado ou representante legal.

• B) não precisará comprovar o pagamento das custas processuais da ação arquivada, uma vez que é beneficiária da justiça

gratuita, sendo sua única finalidade a perda, pelo prazo de 9 meses do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho.

• C) deverá comprovar o pagamento das custas processuais da ação arquivada ou comprovar em quinze dias do arquivamento

que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável, requerendo sua isenção do pagamento.

• D) não precisará comprovar o pagamento das custas processuais da ação arquivada, uma vez que é beneficiária da justiça

gratuita, sendo sua única penalidade a perda, pelo prazo de 6 meses do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho.

• E) poderá ingressar novamente com reclamação, requerendo, preliminarmente, que o juiz isente-a do pagamento das custas

processuais da ação arquivada, comprovando que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.
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Noções de Direito Processual do Trabalho / Das partes e procuradores

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

Q27.

Quanto às partes e procuradores que figuram no Processo do Trabalho, a Consolidação das Leis do Trabalho estabelece:

• A) A constituição de procurador com poderes para o foro em geral poderá ser efetivada, mediante simples registro em ata de

audiência, a requerimento verbal do advogado interessado, com anuência da parte representada.

• B) Nos dissídios coletivos, é obrigatória aos interessados a assistência por advogado.

• C) No processo do trabalho não é admitida a acumulação de várias reclamações em um mesmo processo, ainda que haja

identidade de matéria e se tratem de empregados da mesma empresa ou estabelecimento.



• D) Os empregadores não poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações

até o final.

• E) A reclamação trabalhista do menor de 21 anos será feita por seus representantes legais e, na falta destes, apenas pelo

sindicato ou curador nomeado em juízo.
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Noções de Direito Processual do Trabalho / Do jus postulandi

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q28.

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.
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Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos honorários de advogado

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

Q29.

Osmar, advogado, pretende ingressar com reclamação trabalhista em causa própria contra sua empregadora a Construtora MG

Ltda., pleiteando horas extras e danos morais que entende devidos. No tocante aos honorários advocatícios,

• A) no caso de sucesso da demanda, serão devidos honorários de sucumbência a Osmar, fixados entre o mínimo de 5% e o

máximo de 15% sobre o valor que resultar a liquidação da sentença.

• B) mesmo que seja julgada totalmente procedente a demanda, não serão devidos honorários de sucumbência a Osmar, uma

vez que está atuando em causa própria, já sendo beneficiário da condenação.

• C) somente no caso de procedência total da demanda, fará jus Osmar a honorários de sucumbência.

• D) no caso de sucesso da demanda, serão devidos honorários de sucumbência a Osmar, fixados entre o mínimo de 10% e o

máximo de 20% sobre o valor que resultar a liquidação da sentença.

• E) não são devidos honorários de sucumbência nas ações trabalhistas, exceto se Osmar estivesse assistido por advogado de

seu sindicato de classe, quando este teria este direito.

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

Noções de Direito Processual do Trabalho / Das exceções

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

Q30.

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.
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Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Das provas

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

Q31.

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.
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Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da forma de reclamação e notificação

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

Q32.

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.
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Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da reclamação escrita e verbal

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

Q33.

Paulo, contador autônomo, prestando serviços em sua própria empresa de contabilidade, compareceu na audiência representando sua cliente, a Empresa Sol

Brilhante S/A, acompanhado do advogado da reclamada, sendo que a Carta de Preposição, a

Procuração e a Defesa já estavam devidamente juntadas aos autos. Neste caso, de acordo com a CLT, alterada pela Lei

nº 13.467/2017 e o entendimento sumulado do TST,

• A) a juntada de Carta de Preposição, Procuração e a Defesa, por si só, elide os efeitos da revelia e da confissão quanto à

matéria de fato.

• B) a reclamada, por ser Sociedade Anônima, não está devidamente representada, uma vez que o preposto, neste caso,

deveria ser seu empregado.

• C) a reclamada está devidamente representada, uma vez que o preposto não precisa ser seu empregado.

• D) Paulo deveria ter conhecimento dos fatos para ser preposto, sendo que trabalhando em escritório próprio, presume-se que

não possui condições de representar a empresa.

• E) Paulo deveria ser empregado da empresa, considerando-se ausente a reclamada, devendo ser excluídos ou desconsiderados a contestação e os

documentos apresentados.
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Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da legitimidade para ajuizar

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 11ª / 2012 / FCC

Q34.

Em se tratando de reclamada pessoa jurídica de direito privado, entre o ajuizamento da reclamação trabalhista e a data designada para audiência, há que existir

um interregno mínimo de

• A) 5 dias.

• B) 10 dias.

• C) 15 dias.

• D) 20 dias.

• E) 48 horas.
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Noções de 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

Q35.

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.
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Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Do arquivamento do processo

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q36.

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.
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Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da revelia e confissão

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

Q37.

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

Noções de Direito Processual do Trabalho / Do procedimento ordinário e sumaríssimo

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

Q38.

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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Noções de Direito Processual do Trabalho / Da sentença e da coisa julgada

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

Q39.

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.
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Noções de Direito Processual do Trabalho / Da liquidação da sentença: por cálculo, por artigos e por arbitramento

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q40.

No processo do trabalho, a liquidação da sentença é um aperfeiçoamento da sentença de conhecimento que, em sendo ilíquida, deverá o juiz ordenar

previamente sua liquidação. As formas previstas na CLT de liquidação de sentença nas obrigações de pagar e o número de dias para impugnação serão,

respectivamente:

• A) cálculos, artigos ou arbitramento; prazo de 10 dias.

• B) artigos, arbitramento ou cálculos; prazo de 8 dias.

• C) arbitramento, cálculos ou artigos; prazo de 15 dias.

• D) arbitragem, cálculos ou artigos; prazo de 5 dias.

• E) artigos, arbitragem ou cálculos; prazo de 8 dias.
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Noções de Direito Processual do Trabalho / Da execução / Da citação

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q41.

Tendo em vista a execução trabalhista, segundo a Consolidação das Leis do Trabalho, é INCORRETO afirmar:

• A) Não há citação para execução, uma vez que a fase executiva pode ser iniciada de ofício pelo juiz.

• B) A citação na execução será realizada por mandado, mas, se o executado não for encontrado após duas tentativas, caberá a citação por edital.

• C) A citação na execução poderá ser feita pelos oficiais de justiça.

• D) A citação na execução será realizada por mandado, determinando o cumprimento da decisão ou do acordo no prazo e com as cominações ali

estabelecidas.

• E) No mandado de citação na execução, quando se tratar de pagamento em dinheiro, constarão igualmente as contribuições previdenciárias devidas.
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Noções de Direito Processual do Trabalho / Da execução / Do depósito da condenação e da nomeação de bens

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIO / TRT 12ª / 2010 / FCC

Q42.

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.
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Noções de Direito Processual do Trabalho / Da execução / Do mandado e penhora

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

Q43.

A empresa Céu Azul Alimentos Ltda. foi condenada a pagar verbas rescisórias a Armando em reclamação trabalhista com

decisão transitada em julgado. Após citação da referida empresa para pagamento da execução e deixando de pagar, oferecer

bens à penhora ou garantir o juízo, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, respeitada a legislação pertinente, a

decisão

• A) poderá, após 30 dias, ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou

no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT).

• B) poderá, após 15 dias, ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou

no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT).

• C) somente lançará, após 45 dias, o nome do executado no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), sendo

vedado o protesto.

• D) somente lançará, após 90 dias, o nome do executado no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), sendo

vedado o protesto.

• E) poderá, após 45 dias, ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou

no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT).
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Noções de Direito Processual do Trabalho / Da execução / Dos embargos à execução

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 15ª / 2013 / FCC

Q44.

No tocante aos Embargos à Execução, considere: 

 

 

 

I. Em regra, garantia do juízo por meio de depósito ou 

nomeação de bens à penhora ou após a penhora 

coativa, representa requisito indispensável ao regular exercício do direito do devedor de oferecer 

embargos à execução. 

 

 

 

II. Os Embargos à execução no processo do trabalho, 

em regra, são processados nos mesmos autos da 

execução, sendo recebidos com efeito suspensivo, 

ficando a execução suspensa até o julgamento dos 

embargos. 

 

 

 

III. A compensação, em regra, deve ser arguida 

quando opostos embargos à execução.



 

 

 

IV Em sede de Embargos à Execução é impossível 

arrolar testemunhas, havendo expressa vedação legal na Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

 

 

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I e IV.

• B) I e II.

• C) I, II e IV.

• D) III e IV.

• E) I, II e III.
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Noções de Direito Processual do Trabalho / Da execução / Da praça e leilão

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 11ª / 2012 / FCC

Q45.

Na execução trabalhista os bens do executado que forem penhorados poderão ser vendidos em leilão

• A) observado o prazo de cinco dias após a realização da avaliação.

• B) caso o arrematante deixar de garantir o lance com o sinal de 20% do valor da arrematação.

• C) mediante requerimento do exequente após determinação do juiz da execução.

• D) caso não ocorra licitante na praça e não requerendo o exequente a adjudicação.

• E) caso o arrematante, ou seu fiador, não pagar em doze horas o preço da arrematação.
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Noções de Direito Processual do Trabalho / Da execução / Da arrematação

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q46.

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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Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos recursos no processo do trabalho

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

Q47.

Considere as seguintes hipóteses: 

 

 

 

I. Recurso de revista com fundamento em violação literal a dispositivo da Constituição Federal. 

 



II. Recurso de revista com fundamento em contrariedade à Súmula do Tribunal Superior do Trabalho. 

 

 

III. Recurso de revista com fundamento em contrariedade à Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho. 

 

 

 

De acordo com o entendimento Sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo 

será admissível o recurso de revista nas hipóteses indicadas em

• A) I, apenas.

• B) I, II e III.

• C) II e III, apenas.

• D) I e II, apenas.

• E) I e III, apenas.
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Noções de Direito do Trabalho / Dos princípios e fontes do Direito do Trabalho

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

Q48.

No Direito do Trabalho, as sentenças normativas da Justiça do Trabalho, os costumes e a Convenção Coletiva de Trabalho são

classificados, respectivamente, como fontes:

• A) formal autônoma, material heterônima e formal autônoma.

• B) material autônoma, formal heterônima e formal autônoma.

• C) formal autônoma, material heterônima e material heterônima.

• D) material heterônima, formal autônoma e material heterônima.

• E) formal heterônima, formal autônoma e formal autônoma.
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Noções de Direito do Trabalho / Dos direitos constitucionais dos trabalhadores (art. 7.º da CF/88)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q49.

A Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 5/10/1988 apresenta em seu artigo 7o um rol de

direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, dentre os

quais está inserido:

• A) O seguro desemprego em caso de desemprego voluntário ou involuntário.

• B) A proteção em face da automação, na forma da lei.

• C) A irredutibilidade do salário, mesmo por força de

convenção ou acordo coletivo de trabalho.

• D) O repouso semanal remunerado obrigatoriamente

aos domingos.

• E) O estabelecimento, por força de lei, de requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
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Noções de Direito do Trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego: requisitos e distinção

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

Q50.

Cícero é policial militar e cumpre escala 12 × 36 horas no seu batalhão. Nas folgas, presta serviço como segurança de um

supermercado, recebendo ordens do gerente e um valor fixo mensal, não podendo se fazer substituir no desempenho de suas

funções. Nesse caso, de acordo com o entendimento sumulado do TST,



• A) Cícero poderá ter o vínculo de emprego reconhecido, desde que presentes os requisitos legais, independentemente do

eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar.

• B) haverá a imediata exoneração de Cícero de suas funções como policial militar, não ocorrendo também o reconhecimento

do vínculo de emprego.

• C) Cícero não poderá ter o vínculo empregatício reconhecido, mesmo que presentes os requisitos legais, por ser servidor

público militar, o que impede o contrato de emprego com empresa privada.

• D) trata-se de trabalho proibido, portanto, não gera vínculo empregatício, além de Cícero vir a sofrer penalidade administrativa

prevista no Estatuto do Policial Militar.

• E) Cícero poderá ter o vínculo de emprego reconhecido, desde que presentes os requisitos legais, ficando impedida a

Administração pública, neste caso, de aplicar penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar.
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Noções de Direito do Trabalho / Dos sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Do empregado e do empregador / Conceito e caracterização

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

Q51.

Dentro do universo das relações jurídicas, encontram-se as relações de trabalho e as relações de emprego. No tocante a essas

relações, seus sujeitos e requisitos, segundo a legislação vigente,

• A) considera-se empregado toda pessoa física ou jurídica que prestar serviços de natureza exclusiva e não eventual a

empregador, sob a dependência deste e mediante salário.

• B) considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, mesmo sem assumir os riscos da atividade econômica,

admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.

• C) são distintos o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a distância, mesmo que

estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego.

• D) os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão não se equiparam, para fins de subordinação

jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio.

• E) se equiparam ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições

de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como

empregados.
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Noções de 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: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 5ª / 2013 / FCC

Q52.

O poder de direção do empregador pode se manifestar de

algumas formas: (1) criação de um quadro de carreira; (2)

a exigência de marcação de ponto pelos empregados; (3)

aplicação de advertência e suspensão ao empregado

desidioso. Estes exemplos aplicam-se, respectivamente,

nas seguintes modalidades:

• A) poder de controle; poder de organização; poder

disciplinar.

• B) poder de organização; poder de controle; poder

disciplinar.

• C) poder de controle; poder disciplinar; poder de

organização.

• D) poder disciplinar; poder de organização; poder de

controle.

• E) poder de organização; poder disciplinar; poder de

controle.
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Noções de Direito do Trabalho / Do contrato individual de trabalho / Conceito, classificação e características

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



Q53.

Relativamente ao contrato de trabalho, segundo a legislação,

• A) considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução

de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada.

• B) não se admite que o contrato individual de trabalho seja acordado de maneira tácita, mas apenas de maneira expressa,

verbalmente ou por escrito e por prazo determinado ou indeterminado.

• C) considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder, dentro de 8 meses, a outro contrato por prazo determinado,

inclusive se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos.

• D) para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo

superior a 1 ano no mesmo tipo de atividade.

• E) o contrato de experiência não poderá exceder de 3 meses.
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Noções de Direito do Trabalho / Da alteração do contrato de trabalho / Alteração unilateral e bilateral

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

Q54.

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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Noções de Direito do Trabalho / Da alteração do contrato de trabalho / O jus variandi

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

Q55.

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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Noções de Direito do Trabalho / Da suspensão e interrupção do contrato de trabalho: caracterização e distinção

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

Q56.

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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Noções de Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Das justas causas

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q57.

A Consolidação das Leis do Trabalho prevê algumas hipóteses em que ocorrerá a resolução do contrato de trabalho em razão de falta grave cometida pelo

trabalhador.

Assim, na terminologia legal, são motivos que constituem

a justa causa para extinção do contrato de trabalho pelo

empregador, EXCETO:

• A) ato de indisciplina.

• B) incontinência de conduta.

• C) desídia no desempenho das respectivas funções.

• D) violação de segredo da empresa.

• E) recusa em realizar serviços defesos por lei ou alheios

ao contrato.
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Noções de Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da despedida indireta

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

Q58.

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.
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Noções de Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da dispensa arbitrária

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

Q59.

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.

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

Noções de Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da culpa recíproca

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

Q60.

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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Noções de Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da indenização

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2014 / FCC

Q61.

NÃO é devido o 13º salário proporcional, ainda que a relação de emprego haja findado antes de dezembro, na

• A) extinção dos contratos a prazo, incluídos os de

safra.

• B) cessação da relação de emprego resultante de aposentadoria do trabalhador.

• C) rescisão por justa causa.

• D) rescisão sem justa causa.

• E) extinção da relação de emprego em decorrência de

pedido de demissão por parte do empregado.
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Noções de Direito do Trabalho / Do aviso prévio

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q62.

A Doutrina conceitua o aviso prévio como o ato de comunicação antecipada de uma parte a outra da intenção de

romper o contrato de trabalho. Conforme regras contidas

na legislação sobre o instituto do aviso prévio é correto

afirmar:

• A) É utilizado em todas as modalidades de contratos

por prazo determinado e indeterminado.

• B) No término normal dos contratos de experiência o

seu prazo é reduzido para oito dias.



• C) Em contrato por prazo indeterminado que perdurou

de janeiro de 2014 até outubro de 2014 o prazo será

de trinta e três dias.

• D) A falta do aviso prévio por parte do trabalhador dá

ao empregador o direito de descontar os salários

correspondentes ao prazo respectivo.

• E) O valor das horas extraordinárias, ainda que habituais, não integra o aviso prévio indenizado.
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Noções de Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Da jornada de trabalho

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

Q63.

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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Noções de Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Dos períodos de descanso

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

Q64.

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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Noções de Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Do intervalo para repouso e alimentação

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

Q65.

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.
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Noções de Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Do descanso semanal remunerado

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q66.

São exemplos de intervalos NÃO remunerados

• A) o de uma hora para alimentação e descanso para jornadas acima de seis horas e de dez minutos a cada período de

noventa minutos trabalhados nos serviços de mecanografia.

• B) o de quinze minutos para alimentação e descanso nas jornadas de trabalho de quatro a seis horas, e o período mínimo de

onze horas entre uma jornada e outra para os trabalhadores que se incluem na regra geral, prestando serviços em oito

horas diárias ou quarenta e quatro horas semanais de trabalho.

• C) os dois descansos diários de trinta minutos cada para a mulher amamentar seu filho até que complete seis meses, e o de

duas horas para alimentação e descanso nas jornadas de trabalho acima de seis horas.

• D) o descanso semanal remunerado e o descanso de vinte minutos para quem trabalha no interior de câmaras frigoríficas, a

cada uma hora e quarenta minutos de labor.

• E) o descanso semanal remunerado e a pausa de quinze minutos para os trabalhadores em minas de subsolo, a cada três

horas trabalhadas.
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Noções de Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Do trabalho noturno e do trabalho extraordinário

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 12ª / 2013 / FCC

Q67.

As normas trabalhistas regulamentam o trabalho noturno e as horas extraordinárias. Segundo tais normas,

• A) a hora do trabalho noturno para o trabalhador urbano será computada como de cinquenta e dois minutos e trinta segundos.

• B) a remuneração da hora extraordinária ou suplementar, que será, pelo menos, 20% (vinte por cento) superior à da hora normal.

• C) os gerentes que exercem cargos de gestão, bem como os diretores e chefes de departamento ou filial também estão sujeitos ao regime de duração do

trabalho, recebendo pelo trabalho extraordinário superior a 10 horas por dia.

• D) o trabalho noturno urbano será considerado como aquele que é executado entre às vinte e três horas de um dia e às seis horas do dia seguinte.

• E) o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 50% (cinquenta por cento), pelo

menos, sobre a hora diurna.
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Noções de Direito do Trabalho / Do salário-mínimo; irredutibilidade e garantia

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2013 / FCC

Q68.

Paulo foi contratado como empregado da empresa Fábrica de Doces Celestes para exercer as funções de ajudante geral, recebendo um salário mínimo mensal.

Após um ano de trabalho, Paulo foi chamado pelo gerente que o informou que, em razão das dificuldades econômicas da empresa, seu salário seria reduzido

para meio salário mínimo mensal. A atitude da empresa

• A) não está correta, pois o salário é irredutível, salvo previsão em convenção ou acordo coletivo.

• B) não está correta, pois o salário é impenhorável, salvo previsão em convenção ou acordo coletivo.

• C) não está correta, pois a redução de salário depende de lei.

• D) está correta, pois a redução de salário é permitida, se comprovado que o empregador está em situação econômica difícil.



• E) está correta, pois a redução de salário é permitida após o empregado completar um ano de serviço.
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Noções de Direito do Trabalho / Das férias / Do direito a férias e da sua duração

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

Q69.

Súmula do Tribunal Superior do Trabalho (TST) prevê que na hipótese de reconhecimento de culpa recíproca na rescisão do

contrato de trabalho, as férias proporcionais

• A) não são devidas ao empregado, assim como não é devido o 13º salário proporcional, por expressa vedação legal.

• B) não são devidas ao empregado, assim como não é devido o aviso prévio, por expressa vedação legal.

• C) são devidas ao empregado na proporção de 50%, e na mesma proporção o aviso prévio e o 13º salário.

• D) são devidas ao empregado na proporção de 40%, assim como as férias vencidas.

• E) são devidas ao empregado na proporção de 60%, e na mesma proporção o 13º salário.
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Noções de Direito do Trabalho / Das férias / Da concessão e da época das férias

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

Q70.

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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Noções de Direito do Trabalho / Das férias / Da remuneração e do abono de férias

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

Q71.

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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Noções de Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / Conceito e distinções

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

Q72.

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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Noções de Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / Composição do salário

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

Q73.

Considerando a Lei nº 13.467/2017, NÃO integram a remuneração do empregado, não se incorporando ao contrato de trabalho

e não constituindo base de incidência de qualquer encargo trabalhista, EXCETO

• A) o auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro.

• B) as gratificações legais.

• C) as diárias para viagem.

• D) os prêmios.

• E) a ajuda de custo.
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Noções de Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / Modalidades de salário

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

Q74.

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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Noções de Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / Formas e meios de pagamento do salário

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2012 / FCC

Q75.

O pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido não está sujeito à correção monetária.

Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice da correção monetária do mês

• A) da prestação dos serviços, a partir do 1º dia útil.

• B) da prestação dos serviços, a partir do dia 1º.

• C) da prestação dos serviços, a partir do 5º dia útil.

• D) subsequente ao da prestação dos serviços, a partir do 5º dia útil.

• E) subsequente ao da prestação dos serviços, a partir do dia 1º.
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Noções de Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / 13º salário

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO / TRT 19ª / 2014 / FCC

Q76.

A segunda parcela do 13o salário (gratificação de Natal) será efetuada até o dia

• A) 15 de dezembro de cada ano.

• B) 10 de janeiro do ano subsequente.

• C) 20 de dezembro de cada ano.

• D) 30 de novembro.

• E) que for mais conveniente para o empregador, pois é ele quem assume os riscos da atividade.
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Noções de Direito do Trabalho / Da prescrição e decadência

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

Q77.

No tocante à prescrição no Direito do Trabalho, considere: 

 

 

 

I. O direito de reclamar a concessão das férias ou o pagamento da respectiva remuneração é contado do término do prazo 

do período concessivo ou, se for o caso, da cessação do contrato de trabalho. 

 

 

II. No tocante ao pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância pelo empregador dos critérios 

de promoção estabelecidos em Plano de Cargos e Salários, a prescrição é parcial, pois a lesão é sucessiva e se renova 

mês a mês. 

 

 

III. Para o empregado urbano ou rural ingressar com reclamação trabalhista, deve-se observar o prazo de dois anos 

contados da data da cessação do contrato de trabalho e serão abrangidas as verbas pretendidas imediatamente 

anteriores a cinco anos da data do ajuizamento da ação, exceto o pedido de danos morais, que abrange apenas os 

últimos três anos.



 

 

 

Está correto o que consta de

• A) I, II e III.

• B) I e II, apenas.

• C) II e III, apenas.

• D) I e III, apenas.

• E) II, apenas.
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Noções de Direito do Trabalho / Da segurança e medicina no trabalho / Das atividades perigosas ou insalubres

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

Q78.

No tocante ao adicional de insalubridade, considere:

I. Rose trabalha em uma fábrica têxtil, exposta a ruídos e utilizando protetores auriculares do tipo “plug”. Restou comprovado por meio de laudo técnico que os

Equipamentos de Proteção Individuais (EPI's) eliminaram a nocividade no

ambiente de trabalho.

II. Silmara é repositora de iogurtes em um supermercado e fica exposta ao frio das geladeiras de forma intermitente, saindo

e entrando da câmara fria durante a jornada de trabalho.

III. Vilma é auxiliar de limpeza em um prédio com 10 escritórios, trabalhando no período noturno e recolhendo o lixo de cada

unidade, inclusive dos banheiros e das cozinhas dos conjuntos comerciais, que possuem cerca de 30 m2. Não é

responsável pela limpeza das áreas comuns do edifício e nem do banheiro público, situado no térreo do edifício.

De acordo com o entendimento Sumulado do TST, será devido o adicional de insalubridade para

• A) Vilma, apenas.

• B) Rose, Silmara e Vilma.

• C) Rose e Silmara, apenas.

• D) Silmara, apenas.

• E) Silmara e Vilma, apenas.
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Noções de Direito do Trabalho / Da proteção ao trabalho do menor

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

Q79.

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.
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Noções de Direito do Trabalho / Da proteção ao trabalho da mulher; da estabilidade da gestante; da licença-maternidade



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

Q80.

Considere hipoteticamente que Camila foi admitida pela Fábrica de Colchões “T” Ltda. para trabalhar na recepção da empresa,

tendo sido celebrado contrato de experiência pelo prazo de 60 dias. Após dez dias da celebração do contrato, Camila descobre

que está grávida e comunica tal fato ao seu empregador. Nesse caso, de acordo com entendimento Sumulado do Tribunal

Superior do Trabalho, Camila

• A) terá direito à estabilidade provisória prevista para a gestante, sendo vedada a sua dispensa arbitrária ou sem justa causa

desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto.

• B) não terá direito à estabilidade provisória prevista para a gestante uma vez que o contrato foi celebrado por prazo determinado.

• C) terá direito à estabilidade provisória prevista para a gestante, sendo vedada a sua dispensa arbitrária ou sem justa causa

desde a confirmação da gravidez até os 60 dias previstos para encerramento do contrato.

• D) terá direito à estabilidade provisória prevista para a gestante, sendo vedada a sua dispensa arbitrária ou sem justa causa

desde a confirmação da gravidez até o dobro do prazo do contrato, ou seja 120 dias.

• E) terá direito à estabilidade provisória prevista para a gestante, sendo vedada a sua dispensa arbitrária ou sem justa causa

desde a comunicação da gravidez para seu empregador até 4 meses após o parto.
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Noções de Direito do Trabalho / Do direito coletivo do trabalho / Das convenções e acordos coletivos de trabalho

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

Q81.

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.
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Noções de Direito do Trabalho / Das comissões de Conciliação Prévia

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

Q82.

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.
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Noções de Direito Processual Civil / Dos atos processuais

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA ADMINISTRATIVO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q83.



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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Noções de Direito Processual Civil / Dos recursos

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA ADMINISTRATIVO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q84.

O recurso de apelação

• A) apenas tem efeito suspensivo se confirmar, conceder ou revogar tutela provisória.

• B) tem efeito suspensivo, em regra.

• C) nunca terá efeito suspensivo quando decretar a curatela.

• D) apenas pode ser interposto tal recurso contra sentença que julgar o mérito da ação.

• E) não tem efeito suspensivo se julgar o mérito dos Embargos do executado, qualquer que seja o fundamento da decisão.
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Noções de Direito Processual Civil / Do processo de execução

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q85.

A parte que incorrer em litigância de má-fé será condenada pelo juiz ao pagamento de multa

• A) correspondente a 1% do valor corrigido da causa, podendo ser fixada em até 100 vezes o valor do salário-mínimo quando

o valor da causa for irrisório ou inestimável.

• B) que não poderá ser superior a 1% do valor corrigido da causa, podendo ser fixada em até 10 vezes o valor do salário-

mínimo quando o valor da causa for irrisório ou inestimável.

• C) que não poderá ser superior a 1% do valor corrigido da causa, podendo ser fixada em até 100 vezes o valor do salário-

mínimo quando o valor da causa for irrisório ou inestimável.

• D) que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, podendo ser fixada em até 10 vezes o valor do

salário-mínimo quando o valor da causa for irrisório ou inestimável.

• E) que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, podendo ser fixada em até 100 vezes o valor do

salário-mínimo quando o valor da causa for irrisório ou inestimável.
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Noções de Direito Processual Civil / Da impenhorabilidade do Bem de Família (Lei no 8009/1990)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q86.

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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Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da petição inicial

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q87.

Em regra, ao formular a petição inicial, caberá ao autor deduzir pedido determinado. Admite-se, porém, a formulação de pedido

genérico, entre outras hipóteses,

• A) quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

• B) nas ações universais, mesmo se o autor puder individuar os bens demandados.

• C) quando a determinação do objeto, das partes ou do valor da condenação depender de ato de terceiro.

• D) quando a parte autora for hipossuficiente em relação ao réu.

• E) quando desconhecido o réu, nas ações fundadas em direito real.
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Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Das audiências

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q88.

Acerca da audiência de instrução e julgamento, considere:

I. A audiência poderá ser adiada por mera convenção das partes.

II. O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha

comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público.

III. A audiência é una e contínua, não se admitindo sua cisão em nenhuma hipótese.v

IV. Mesmo enquanto depuserem as testemunhas, o membro do Ministério Público poderá livremente intervir ou apartear,

independentemente de licença do juiz.v

V . A audiência será pública, inclusive nos feitos que tramitam em segredo de justiça.

É correto o que se afirma APENAS em:

• A) I e II.

• B) IV e V .

• C) II e IV.

• D) III e V .

• E) I e III.
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Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da sentença e a coisa julgada



Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA ADMINISTRATIVO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q89.

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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Noções de Direito Constitucional / Constituição: princípios fundamentais

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

Q90.

À luz da separação dos Poderes, consagrada como princípio fundamental da Constituição Federal,

• A) são funções típicas do Poder Legislativo legislar, fiscalizar e julgar o Presidente da República por crimes de responsabilidade.

• B) ao Tribunal de Contas da União, como órgão do Poder Judiciário, compete a fiscalização externa da atuação do Poder

Executivo.

• C) as Comissões Parlamentares de Inquérito são instauradas no âmbito das Casas do Congresso Nacional, cabendo o

controle judicial de seus atos ao Supremo Tribunal Federal.

• D) ao Conselho Nacional de Justiça, como órgão do Poder Judiciário no exercício da função jurisdicional, compete a fiscalização externa do Poder Judiciário.

• E) são funções típicas do Poder Executivo a administração da coisa pública, tributação e elaboração de normas jurídicas por

meio de medidas provisórias.
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Noções de Direito Constitucional / Da aplicabilidade das normas constitucionais: normas de eficácia plena, contida e limitada; normas programáticas

Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q91.

Na célebre e acatada classificação das normas constitucionais segundo sua aplicabilidade elaborada por José Afonso da Silva, a

categoria das normas constitucionais de eficácia limitada compreende as normas definidoras de princípio programático e as

normas definidoras de princípio institutivo. Pode ser apontado, como exemplo desse último tipo de norma de eficácia limitada, o

seguinte dispositivo constitucional:

• A) Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.

• B) O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos

de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

• C) O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os

processos de competência do Supremo Tribunal Federal.

• D) Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem

serão reguladas em lei complementar.

• E) São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da

empresa, conforme definido em lei.
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Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos e deveres individuais e coletivos

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q92.

De acordo com o art. 5o da Constituição Federal de 1988, a regra é que os atos processuais sejam

• A) solenes.



• B) públicos.

• C) secretos.

• D) discretos.

• E) vetustos.
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Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos sociais

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q93.

É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, assegurado na Constituição Federal, além de outros que visem à melhoria de sua

condição social,

• A) a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em sessenta por cento à do normal.

• B) a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção coletiva ou acordo individual de trabalho.

• C) a jornada de quatro horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.

• D) a proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos.

• E) o seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, quando averiguado o dolo ou a culpa

do empregador.
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Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos de nacionalidade

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q94.

Claudilson Aparecido, habilidoso goleiro nascido em Goiânia e revelado no futebol paulista, firmou contrato milionário com time

destacado do Leste Europeu. Contudo, para permanecer no país de seu novo clube, terá de se naturalizar cidadão do país em

questão. Nessa hipótese, segundo a Constituição Federal de 1988, Claudilson

• A) torna-se inalistável e inelegível.

• B) terá declarada a perda de sua nacionalidade brasileira.

• C) terá sua nacionalidade brasileira suspensa, enquanto perdurar a condição imposta pelo país estrangeiro.

• D) não perderá a nacionalidade brasileira, mesmo que haja a prática de atividade nociva ao interesse nacional.

• E) não perderá a nacionalidade brasileira, tendo em vista a imposição da naturalização como condição de permanência no

país de seu novo clube.
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Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos políticos

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q95.

Em uma situação hipotética, José das Couves e Fulano de Tal são eleitos em 2018, respectivamente, Presidente e Vice-Pre

sidente da República. No entanto, em setembro de 2021, ambos vêm a falecer em trágico acidente aéreo. Pelas regras

constitucionais atualmente vigentes,

• A) deve ser realizada eleição em noventa dias.

• B) assume a Presidência da República o Presidente da Câmara dos Deputados, tendo como vice o Presidente do Supremo

Tribunal Federal.

• C) deve ser realizada eleição, pelo Congresso Nacional, em trinta dias.

• D) assume a Presidência da República o Presidente do Supremo Tribunal Federal, até completar o período de seus

antecessores.

• E) deve ser realizada eleição direta em sessenta dias.
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Noções de Direito Constitucional / Da organização político-administrativa / Das competências da União



Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q96.

À luz das normas da Constituição Federal de 1988, considere:

I. Compete à União instituir o imposto sobre operações financeiras.

I I . Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre transmissão “causa mortis” e doação de quaisquer

bens ou direitos, sendo que suas alíquotas máximas serão fixadas pelo Senado Federal.

I I I . Compete ao Município em que o bem se situa instituir o imposto de transmissão “inter vivos”.

Está correto o que consta de

• A) I e I I , apenas.

• B) I I e I I I , apenas.

• C) I, apenas.

• D) I, I I e I I I .

• E) I I I , apenas.
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Noções de Direito Constitucional / Da organização político-administrativa / Das competências dos Estados

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO DE DEFENSORIA - ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO / DPE/AM / 2018 / FCC

Q97.

De acordo com a Constituição Federal, a instituição do imposto de transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens e

direitos compete aos Estados e ao Distrito Federal,

• A) salvo quando incidente sobre a transmissão causa mortis de direitos.

• B) em qualquer hipótese.

• C) salvo quando incidente sobre a doação de bem imóvel situado em área urbana.

• D) salvo quando incidente sobre a doação de bem imóvel situado em área rural.

• E) salvo quando incidente sobre a transmissão causa mortis de bem imóvel situado em área rural.

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

Noções de Direito Constitucional / Da organização político-administrativa / Das competências dos Municípios

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA ADMINISTRATIVO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q98.

Dentre as competências atribuídas pela Constituição Federal aos Municípios, inclui-se

• A) promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora municipal.

• B) instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem a obrigatoriedade de prestar

contas a outros entes da Federação.

• C) criar, organizar e suprimir distritos, por sua própria legislação.

• D) organizar e prestar, diretamente, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter

essencial.

• E) legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.
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Noções de Direito Constitucional / Da Administração Pública / Disposições gerais

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q99.



São vários os princípios constitucionais aplicáveis à Administração pública, mas são apenas cinco os que estão expressos e são específicos em relação ao

tema. São eles:

• A) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade

e eficiência.

• B) legalidade, independência, moralidade, probidade e eficiência.

• C) discricionariedade, publicidade, igualdade, efetividade e independência.

• D) discricionariedade, igualdade, probidade, independência e efetividade.

• E) legalidade, igualdade, moralidade, probidade e efetividade.
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Noções de Direito Constitucional / Da Administração Pública / Dos servidores públicos

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC

Q100.

Jaime exerce o cargo remunerado de professor público em determinada instituição de ensino, no período matutino e, após

aprovação em concurso público, nos termos da lei, pretende exercer também o mesmo cargo remunerado em uma outra

instituição pública de ensino, no período noturno. Sua esposa, Rosa, exerce cargo público científico remunerado no período

vespertino e tem interesse em prestar concurso para exercer também cargo remunerado de professora em uma instituição

pública de ensino superior no período noturno. Com base apenas nas informações fornecidas e de acordo com a Constituição

Federal, obedecidos os limites remuneratórios eventualmente aplicáveis, a acumulação de cargos pretendida é

• A) vedada ao Jaime e à Rosa.

• B) permitida apenas ao Jaime.

• C) permitida apenas à Rosa.

• D) permitida ao Jaime e à Rosa.

• E) permitida ao Jaime e à Rosa, desde que se trate de cargos integrantes de Administrações de diferentes esferas da

federação.
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Noções de Direito Constitucional / Do Poder Executivo / Das atribuições e responsabilidades do Presidente da República

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

Q101.

Sobre o Poder Executivo, a Constituição Federal estabelece que:

• A) o Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por

prazo superior a 10 dias, sob pena de perda do cargo.

• B) o mandato do Presidente da República é de quatro anos e terá início em quinze de janeiro do ano seguinte ao da sua

eleição.

• C) em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente da República, ou vacância dos respectivos cargos, serão

sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados e o

do Supremo Tribunal Federal.

• D) o Presidente da República tomará posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter,

defender e cumprir a Constituição, observar as leis e promover o bem geral do povo brasileiro, solenidade essa da qual é

dispensado o Vice-Presidente da República.

• E) será considerado eleito Presidente da República o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta

de votos, não computados os em branco e os nulos.
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Noções de Direito Constitucional / Do Poder Legislativo / Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária

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

Q102.

Um projeto de lei orçamentária teve tramitação pelo Poder Legislativo, ocasião em que foram apresentadas três emendas 

parlamentares: 



 

 

I. A primeira indicou recurso proveniente de anulação de despesa destinada a serviços da dívida. 

 

 

II. A segunda indicou recurso proveniente de anulação de despesa relacionada a dotação para encargos de pessoal. 

 

 

III. A terceira indicou recurso proveniente de anulação de despesa para construção de escola de ensino fundamental. 

 

 

 

De acordo com a Constituição Federal, está em condições de ser aprovado o que consta APENAS de

• A) I.

• B) I e III.

• C) II.

• D) II e III.

• E) III.
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Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Disposições gerais

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

Q103.

Acerca do Poder Judiciário, considere:

I. O Superior Tribunal de Justiça tem competência para rever decisões da Justiça do Trabalho, notadamente as que tenham

por objeto dissídios coletivos, por meio de recurso extraordinário.

II. Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão ao interesse público, o Ministério Público do

Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito.

III. Serão processadas e julgadas perante a justiça estadual, no foro do domicilio dos segurados ou beneficiários, as causas

em que forem parte o Instituto Nacional de Seguridade Social e o segurado, quando a comarca não for sede de juízo

federal.

Está correto o que consta de

• 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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Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Supremo Tribunal Federal

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

Q104.

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.
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Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Conselho Nacional de Justiça

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q105.

O Conselho Nacional de Justiça

• A) não possui em sua composição Desembargador de Tribunal de Justiça.

• B) é composto, dentre outros membros, por dois ministros do Tribunal Superior do Trabalho.

• C) não possui em sua composição juiz de Tribunal Regional Federal.

• D) é composto, dentre outros membros, por dois advogados.

• E) compõe-se de treze membros com mandato de dois anos.
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Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Superior Tribunal de Justiça

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

Q106.

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.
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Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q107.

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.
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Noções de 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

Q108.

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.
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Noções de Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Do Ministério Público

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q109.

Acerca do que dispõe a Constituição Federal sobre o Ministério Público e seu Conselho Nacional,

• A) o Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da República,

depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma

recondução.

• B) a destituição do chefe do Ministério Público da União, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de

autorização da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional.

• C) os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria

absoluta do Senado Federal, na forma da lei ordinária respectiva.

• D) ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, sendo-lhe vedado, contudo, propor a criação e

extinção de seus cargos e serviços auxiliares, em razão de ser esta atribuição de competência exclusiva do chefe do

Poder Executivo.

• E) o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo Presidente da República dentre

integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros

do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.
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Noções de Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Da Advocacia Pública

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q110.

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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Noções de Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Da Advocacia e da Defensoria Pública

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/RR / 2015 / FCC



Q111.

Nos termos da Constituição Federal, são funções essenciais à Justiça:

• A) o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública.

• B) o Ministério Público, a Advocacia e a Defensoria Pública.

• C) o Poder Judiciário, a Advocacia e a Defensoria Pública.

• D) o Ministério Público, a Advocacia e os Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo.

• E) os servidores do Judiciário e os Magistrados.
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Noções de Direito Administrativo / Administração pública: princípios básicos

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

Q112.

As unidades de atuação denominadas órgãos públicos

• A) integram a estrutura da Administração pública direta, mas não da Administração pública indireta, cujos plexos de competência denominam-se entidades.

• B) integram a estrutura da Administração pública direta e da indireta e não têm personalidade jurídica, ao contrário das

entidades.

• C) têm personalidade jurídica própria e distinta da entidade que integram.

• D) não têm personalidade jurídica própria, quando integram a estrutura da Administração pública direta, mas são unidades de

atuação, da Administração indireta, dotadas de personalidade jurídica.

• E) confundem-se com os agentes públicos por congregarem as funções que estes exercem, sendo o todo do qual aqueles

são a parte.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder hierárquico

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q113.

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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Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder disciplinar

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - TéCNICO JUDICIáRIO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC

Q114.

O poder disciplinar

• A) é sempre vinculado.

• B) equipara-se, em determinadas hipóteses, ao poder punitivo do Estado, realizado por meio da Justiça Penal.

• C) não abrange as sanções impostas a particulares não sujeitos à disciplina interna da Administração.

• D) pode ser exercido ainda que não esteja legalmente atribuído.



• E) vincula-se ao poder hierárquico, um reduzindo-se ao outro, haja vista que o primeiro é mais amplo que o segundo.
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Noções de Direito Administrativo / Serviços Públicos: conceito e princípios

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q115.

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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Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos e atributos

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

Q116.

São imprescindíveis ao ato administrativo, dentre seus elementos e atributos,

• A) sujeito e autoexecutoriedade.

• B) finalidade e autoexecutoriedade.

• C) motivação e presunção de veracidade.

• D) presunção de veracidade e forma solene.

• E) objeto e presunção de veracidade.
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Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Anulação, revogação e convalidação

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - SECRETáRIO / CLDF / 2018 / FCC

Q117.

Determinado ente público realizou uma licitação para a contratação de fornecimento de merenda nas unidades escolares. O

administrador público responsável pela secretaria que promoveu a licitação soube que o licitante vencedor do certame era seu

desafeto político. Indicando a superveniência de fato que teria tornado desnecessário o contrato, revogou a licitação. O ano

letivo foi iniciado sem que o fornecimento de merenda estivesse equacionado, razão pela qual a administração iniciou outro

procedimento licitatório. O ato de revogação praticado pelo administrador

• A) pode ser questionado judicialmente, sob a alegação de desvio de finalidade, demonstrando que sua edição se fundava em

motivo diverso daquele externado.

• B) não pode ser revisto, considerando que se inseriu no âmbito da discricionariedade administrativa, que não admite controle

externo.

• C) possui vício, considerando que deveria ter sido anulada a licitação.

• D) deve ser impugnado judicialmente, por vício de motivação, ensejando a anulação.

• E) possui vício de finalidade, podendo ser revogado, determinando-se o reaproveitamento do procedimento de licitação.
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Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Discricionariedade e vinculação



Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q118.

Os atos administrativos vinculados, quando editados pela Administração pública com vícios,

• A) são nulos caso apresentem vícios de legalidade, o que impede o aproveitamento dos mesmos e dos direitos deles

decorrentes.

• B) podem ensejar convalidação, como nos casos de vícios de finalidade e objeto, desde que seja materialmente possível a

recomposição da situação ao status anterior à edição dos mesmos.

• C) podem ser convalidados no caso de serem sanáveis os vícios de legalidade que o maculam, como, por exemplo, em se

tratando de vício de forma.

• D) não admitem convalidação, instituto típico e exclusivo dos atos discricionários, na medida em que compreendem juízo de

oportunidade e conveniência pelo administrador.

• E) devem ser editados pelas autoridades competentes, estabelecidas na lei específica que autorizou a edição dos atos, o que

impede o exercício da convalidação, pois significaria alteração de lei por meio de ato administrativo.
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Noções de Direito Administrativo / Contratos administrativos / Conceito e características

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PR / 2017 / FCC

Q119.

Partindo do conceito de contrato administrativo e das características que o predicam, bem como considerando a variedade de

relações jurídicas de outras naturezas que a Administração pública pode travar, NÃO são exigências ou consequências dos contratos de locação por esta

firmados:

• A) necessidade de formalização de procedimento de dispensa de licitação, caso se configure hipótese legal que autorize a

não realização do certame sob esse fundamento.

• B) submissão aos prazos de vigência contratual aplicáveis aos contratos administrativos, na forma estabelecida pela Lei

nº 8.666/1993.

• C) necessidade de realização de licitação salvo configuração de hipótese de dispensa ou inexigibilidade do certame.

• D) submissão aos princípios que norteiam a Administração pública, mesmo se tratando de contratos regidos pelo direito

privado.

• E) necessidade de formalização de alteração contratual de valor ou objeto, desde que mantida a finalidade da avença.
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Noções de Direito Administrativo / Contratos administrativos / Licitação / Princípios

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ESPECIALIDADE: SEGURANçA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q120.

O Supremo Tribunal Federal em importante julgamento declarou inconstitucional considerar como fatores de averiguação da

proposta mais vantajosa os valores relativos aos impostos pagos ao ente federativo que realiza a licitação. Isto porque, tais

fatores, obviamente, desfavorecem eventuais competidores locais e prejudicam sensivelmente os instalados em localidades

diversas. A situação narrada traz exemplo de clara aplicação de um dos princípios que norteiam as licitações públicas. Trata-se

do princípio da

• A) adjudicação compulsória.

• B) vinculação ao instrumento convocatório.

• C) julgamento objetivo.

• D) igualdade.

• E) publicidade.
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Noções de Direito Administrativo / Contratos administrativos / Licitação / Modalidades

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC

Q121.



Donatello, autoridade competente, exigiu a prestação de garantia em um determinado contrato administrativo celebrado para

contratação de obra pública. Em conformidade com a Lei nº 8.666/1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição

Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências,

• A) caberá à Administração optar por uma das seguintes modalidades de garantia: caução em dinheiro ou em títulos da dívida

pública, seguro-garantia ou fiança bancária, desde que tal exigência esteja prevista no instrumento convocatório.

• B) caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: caução em dinheiro ou em títulos da dívida

pública, seguro-garantia ou fiança bancária, desde que tal exigência esteja prevista no instrumento convocatório.

• C) a garantia deverá ser dada obrigatoriamente por meio de caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública,

independentemente de tal exigência estar prevista no instrumento convocatório.

• D) a garantia deverá ser dada obrigatoriamente por meio de seguro-garantia, independentemente de tal exigência estar

prevista no instrumento convocatório.

• E) a garantia deverá ser dada obrigatoriamente por meio de fiança bancária, independentemente de tal exigência estar

prevista no instrumento convocatório.
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Noções de Direito Administrativo / Contratos administrativos / Licitação / Dispensa e inexigibilidade

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q122.

Suponha que determinado órgão da Administração pública necessite mudar seu local de funcionamento, de forma a situar-se em

área mais central da cidade, próxima a determinado terminal de integração de transporte metropolitano, a fim de melhor atender

seus usuários. Para tanto, de acordo com as disposições da Lei n2 8.666/1993, referido órgão

• A) poderá adquirir ou alugar imóvel em localidade que atenda às suas necessidades precípuas, desde que a valor de

mercado, cabendo dispensa de licitação.

• B) somente estará dispensado de prévio procedimento licitatório se realizar permuta do imóvel que ocupa por outro que

atenda melhor às suas necessidades.

• C) poderá receber imóvel adequado apenas mediante doação, com inexigibilidade de licitação, desde que o imóvel seja

proveniente de outro órgão da mesma esfera de governo.

• D) está obrigado a realizar licitação para compra de imóvel que atenda às suas necessidades, cabendo dispensa apenas para

locação, observada a legislação civil e comercial.

• E) deverá realizar licitação, na modalidade pregão, seja para aquisição, seja para locação de imóvel, não incidindo in casu

hipótese de dispensa ou inexigibilidade.
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Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Cargo, emprego e função públicos

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC

Q123.

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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Noções de 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

Q124.

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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Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da vacância

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PR / 2017 / FCC

Q125.

Considere os itens abaixo.

I. Crime contra a Administração pública.

II. Improbidade administrativa.

III. Aplicação irregular de dinheiros públicos.

IV. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional.

V. Corrupção.

Nos termos da Lei nº 8.112/90, são atos passíveis de demissão e têm como consequência cumulativa a indisponibilidade dos

bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível, além de impedimento do retorno do servidor ao serviço

público federal, os indicados nos itens

• A) III, IV e V, apenas.

• B) II, III e IV, apenas.

• C) I, II, III, IV e V.

• D) II, III, IV e V, apenas.

• E) I, II, III e IV, apenas.
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Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da remoção; Da redistribuição

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ESPECIALIDADE: SEGURANçA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q126.

Jéssica, servidora pública federal, é casada com Ricardo, servidor público civil do Estado do Mato Grosso. Ambos os servidores

exercem suas atribuições em Cuiabá. Ocorre que, Ricardo foi deslocado para o Município de Sinop, no interesse da

Administração pública. Nesse caso, Jéssica, pretendendo ficar próxima de seu cônjuge formulou pedido de remoção. Nos

termos da Lei nº 8.112/1990,

• A) será cabível, na hipótese, tão somente a aplicação do instituto da redistribuição que pode ocorrer independentemente do

interesse da Administração.

• B) não será cabível qualquer modalidade de remoção, bem como de qualquer instituto destinado à transferência de Jéssica,

devendo a servidora obrigatoriamente permanecer em Cuiabá.



• C) será cabível a remoção, a pedido, mas dependerá do interesse da Administração.

• D) será cabível, exclusivamente, a remoção de ofício, no interesse da Administração.

• E) será cabível a remoção, a pedido, independentemente do interesse da Administração.
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Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da substituição

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 19ª / 2011 / FCC

Q127.

O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de Natureza Especial, quando o afastamento ou

impedimento legal do titular for

• A) de vinte e cinco dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição que atingirem o referido período.

• B) de vinte dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição que atingirem o referido período.

• C) superior a trinta dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição que excederem o referido período.

• D) superior a quinze dias consecutivos, ou seja, a partir do décimo sexto dia fará jus à retribuição, paga na proporção dos dias de efetiva substituição que

excederem o referido período.

• E) de vinte dias, ainda que não consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição que atingirem o referido período.
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Noções de 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

Q128.

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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Noções de 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

Q129.

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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Noções de 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

Q130.

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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Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das licenças

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

Q131.

Suponha que determinado servidor público federal tenha solicitado licença para tratar de interesses particulares, a qual, contudo,

restou negada pela Administração. Entre os possíveis motivos legalmente previstos para negativa, nos termos disciplinados pela

Lei nº 8.112/1990, se insere(m):

I. Estar o servidor no curso de estágio probatório.

II. Ser o servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão.

III. Razões de conveniência da Administração.

Está correto o que se afirma em

• A) I, II e III.

• B) II, apenas.

• C) II e III, apenas.

• D) I e III, apenas.

• E) I e II, apenas.
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Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Dos

afastamentos

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

Q132.

Luciana, servidora pública federal, faltou justificadamente ao serviço em razão de forte enchente que atingiu local próximo à sua

residência, impedindo-a de se deslocar até seu local de seu trabalho. Nos termos da Lei nº 8.112/1990, a falta de Luciana

• A) poderá ser compensada a critério da chefia imediata, mas não será considerada como efetivo exercício.

• B) poderá ser compensada a critério da chefia imediata, sendo assim considerada como efetivo exercício.

• C) não poderá ser compensada, haja vista a natureza da falta.

• D) poderá ser compensada a critério da chefia mediata e não será considerada como efetivo exercício.

• E) poderá ser compensada a critério da chefia mediata, sendo assim considerada como efetivo exercício.



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

Noções de 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

Q133.

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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Noções de 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

Q134.

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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Noções de 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

Q135.

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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Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Das

responsabilidades

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 5ª / 2013 / FCC

Q136.

A Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, estabelece a

responsabilidade civil, penal e criminal pelo exercício irregular de suas atribuições. Nos termos desse ordenamento legal, a responsabilidade civil decorre de ato

que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros na forma

• A) culposa ou dolosa, omissiva ou comissiva.

• B) omissiva ou comissiva, dolosa, mas não culposa.

• C) dolosa ou culposa, omissiva, mas não comissiva.

• D) comissiva, dolosa, mas não omissiva nem culposa.

• E) dolosa ou culposa, comissiva, mas não omissiva.

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

Noções de 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

Q137.

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.
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Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei nº 9.784/99) / Das disposições gerais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q138.

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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Noções de 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

Q139.

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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Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.429/92 / Das disposições gerais

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

Q140.

Maria prestou concurso para cargo em empresa pública prestadora de serviços públicos, tendo sido aprovada e regularmente

empossada ao cargo no ano de 2015. Maria

• A) é considerada agente público para fins de incidência das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

• B) submete-se obrigatoriamente ao regime estatutário do servidor público, sendo, no entanto, o vínculo jurídico entre ela e a

empresa pública de natureza contratual.

• C) não terá direito de exigir motivação em eventual ato de demissão.

• D) poderá acumular seu emprego com cargos ou funções públicas, não lhe sendo aplicável a proibição de acumulação

prevista na Constituição Federal.

• E) está sujeita a todas as normas aplicáveis aos servidores públicos das autarquias, sem qualquer exceção.
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Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.429/92 / Dos atos de improbidade administrativa

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC

Q141.

Danilo exerce cargo de agente público da Administração direta federal transitoriamente e sem remuneração. Em razão desse

cargo, utilizou, em serviço particular, veículo de propriedade de empresa incorporada ao patrimônio público. Diante dessa

situação, em conformidade com a Lei Federal nº 8.429/1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos

casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato e dá outras providências, o ato praticado por Danilo

• A) constitui improbidade administrativa, não importando enriquecimento ilícito, já que não aufere a ele vantagem patrimonial.

• B) não constitui improbidade administrativa, pois exerce o cargo de agente público transitoriamente.

• C) não constitui improbidade administrativa, pois exerce o cargo de agente público sem remuneração.

• D) não constitui improbidade administrativa, pois não aufere a ele vantagem patrimonial.

• E) constitui improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito.
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Noções de Administração Pública / Processo organizacional: planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação

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



Q142.

Entre as atividades inerentes à atuação do administrador, insere-se a de direção ou coordenação, que envolve, necessariamente, a comunicação. Nesse

contexto, o mecanismo que constitui uma forma simples para coordenar as atividades da organização, podendo ser formal ou informal, pautado pela

comunicação entre os responsáveis pelas atividades para obter o equilíbrio entre as quantidades, tempos de produção e direções a serem seguidas,

denomina-se

• A) ajuste espontâneo.

• B) matriz de responsabilidades.

• C) diagrama de Pareto.

• D) condução forçada.

• E) planejamento tático.
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Noções de Administração Pública / Gestão estratégica: planejamento estratégico, tático e operacional

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

Q143.

A atuação da Administração pública vem sendo, cada vez

mais, pautada e avaliada por critérios de eficiência, eficácia e efetividade. Nesse contexto, considere:

I. Uma ação administrativa é considerada eficiente

quando contempla o uso racional e econômico de

insumos para sua consecução.

II. A efetividade de uma ação administrativa depende

do nível de atingimento das metas estabelecidas internamente e não, necessariamente, de seus efeitos externos.

III. A eficácia de uma ação administrativa corresponde

ao grau máximo de sucesso da referida ação,

consistente na satisfação das necessidades da sociedade em relação àquela demanda.

Esta correto o que consta APENAS em

• A) II e III.

• B) II.

• C) III.

• D) I e III.

• E) I.
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Noções de Administração Pública / Gestão por Processos

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

Q144.

Entre as ferramentas que podem ser utilizadas na gestão de processos, notadamente na fase de mapeamento, com o objetivo

de traduzir, graficamente, as etapas dos processos da organização, com as entradas (inputs) e saídas (outputs) correspondentes, insere-se

• A) a matriz SWOT.

• B) o organograma.

• C) a escala gráfica.

• D) a cadeia escalar.

• E) o fluxograma.
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Noções de Administração Pública / Gestão por Projetos

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q145.

Considere que determinada entidade integrante da Administração indireta, tendo sido incumbida da execução de projetos

governamentais de natureza estratégica, pretenda aplicar metodologia de gestão de projetos consagrada e bastante utilizada na

esfera privada, denominada PERT - Program Evaluation and Review Technique. Isso significa que

• A) pretende desconsiderar estimativas de tempo de conclusão do projeto, considerando que as mesmas dificilmente são

aderentes ao cenário real.

• B) está assumindo, como premissa, um cenário conservador para fins de estimativa do tempo de execução do projeto,

fixando um cronograma mais elástico.

• C) irá trabalhar com uma análise probabilística do tempo de conclusão dos projetos, efetuando uma média ponderada de

diferentes cenários estimativos.

• D) irá atuar mais fortemente nos aspectos relacionados aos custos do projeto, sem preocupação com o cronograma de

execução.

• E) adotará a premissa de que o foco na previsão de tempo de execução do projeto é prejudicial à qualidade final,

dispensando cronogramas e adotando apenas controles de resultados.
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Noções de Administração Pública / Gestão de contratos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/SE / 2015 / FCC

Q146.

A contratualização de resultados começou a ser adotada

de maneira mais intensa no Brasil a partir da década de

1990. É correto afirmar que a contratualização de

resultados

• A) é um instrumento usado no estabelecimento de metas

dentro da Administração Direta.

• B) requer necessariamente o estabelecimento de um

contrato com metas e meios de como alcançá-las.

• C) prioriza o estabelecimento de metas, característico da

administração burocrática.

• D) avançou mais nas áreas de segurança pública e meio

ambiente do que nas demais políticas públicas.

• E) esteve associada ao movimento de reforma administrativa no plano federal, mas não obteve sucesso nos

governos subnacionais.
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Noções de Administração Pública / Gestão de Pessoas por Competências

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

Q147.

Suponha que determinada empresa, integrante da Administração pública federal, que atua no mercado em regime de competição, pretenda implementar

metodologia de gestão de pessoas por competências. Para tanto, uma das etapas fundamentais

que referida empresa precisa aplicar corresponde a

• A) instituição de programas de desligamento incentivado para redução do quadro e otimização da mão de obra remanescente.

• B) indicação das lacunas (gaps) entre a posição atualmente ocupada pela empresa no mercado concorrencial e aquela que

almeja atingir.

• C) mapeamento das competências existentes em outras empresas potencialmente competidoras e captação de especialistas.

• D) treinamento dos gerentes ou líderes da empresa para aplicação dos métodos de gestão de Tecnologia da Informação − TI

próprios dessa metodologia.

• E) identificação das competências técnicas e comportamentais necessárias para a realização das atividades executadas em

cada um dos postos de trabalho de entidade.
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Noções de Administração Pública / Gestão da Qualidade: excelência nos serviços públicos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q148.

Atenção: As questões referem-se ao conteúdo programático de Administração Pública.

A expectativa da sociedade de que a gestão pública seja eficiente, eficaz e efetiva pode ser atendida, no que concerne à

I. eficiência, pelo uso racional dos recursos disponíveis e sua otimização.

II. eficácia, pela disponibilização à população das ações e serviços nos prazos demandados.

III. efetividade, pelo controle de legalidade da atuação da Administração.

Está correto o que consta APENAS de

• A) II.

• B) I e III.

• C) II e III.

• D) I.

• E) I e II.

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

Noções de Administração Pública / Técnicas de arquivamento / Classificação, organização

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRT 2ª / 2014 / FCC

Q149.

As dicotomias públicos × privados e administrativos × históricos levam em conta, na classificação dos arquivos, respectivamente,

• A) as características dos usuários mais frequentes e as datas-limite dos documentos.

• B) a natureza jurídica dos órgãos de origem e o tipo de uso predominante dos documentos.

• C) os gêneros documentais e as finalidades das instituições de custódia.

• D) os tipos documentais e os critérios de arranjo a que são submetidos.

• E) as condições de acesso e os planos de classificação utilizados.
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Noções de Administração Pública / Técnicas de arquivamento / Arquivos correntes

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRT 15ª / 2013 / FCC

Q150.

A baixa frequência de uso e o fato de permanecerem efetivos e válidos os encargos e disposições neles contidos justificam o encaminhamento de determinados

documentos para o

• A) centro de memória.

• B) arquivo intermediário.

• C) setor de processamento técnico.

• D) serviço de expedição.

• E) departamento de triagem.
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Noções de Administração Pública / Técnicas de arquivamento / Protocolo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q151.

Para acompanhar a movimentação de documentos, dentro e fora da instituição produtora, utiliza-se

• A) o plano de destinação.

• B) o fluxograma.

• C) o plano de arquivamento.

• D) a guia de encaminhamento.

• E) a relação de recolhimento.
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Noções de Orçamento Público e Finanças / Conceitos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 18ª / 2013 / FCC

Q152.

A decisão de reduzir a alíquota de impostos incidentes sobre determinados produtos com o intuito de manter a disposição de gastar dos consumidores de tais

bens e, consequentemente, contribuir para a manutenção do nível de emprego na economia relaciona-se com a função econômica do Estado de

• A) promover ajustamento na distribuição de renda.

• B) promover ajustamento na alocação de recursos.

• C) manter a estabilidade econômica.

• D) produzir um bem privado típico.

• E) produzir um bem público típico.
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Noções de Orçamento Público e Finanças / Princípios orçamentários

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

Q153.

Todo o processo do orçamento público está orientado por princípios sobre os quais é correto afirmar que:

• A) As deduções devem ser consideradas apenas para o balanceamento das transferências intragovernamentais por força do

princípio do orçamento bruto.

• B) A proibição à realização de despesas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais decorre do princípio da

legalidade.

• C) Segundo o princípio da discriminação, a lei de orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender

indiferentemente a despesas de pessoal, material, programas especiais de trabalho que não possam cumprir-se

subordinadamente às normas gerais de execução de despesa, serviços de terceiros e transferências.

• D) Pelo princípio da exclusividade, a lei de orçamento anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação

da despesa, excetuando-se, porém, a autorização para abertura de créditos suplementares e especiais.

• E) Deverá existir um único orçamento para o ente da Federação por força do princípio da universalidade.
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Noções de Orçamento Público e Finanças / Orçamento-Programa: conceitos e objetivos

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

Q154.

O quadro abaixo exibe as substanciais diferenças entre o Orçamento-Programa e o Orçamento-Tradicional:



As diferenças estão retratadas corretamente APENAS em

• A) II, III e V.

• B) I, II e IV.

• C) I e III.

• D) II, IV e V.

• E) II e IV.
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Noções de Orçamento Público e Finanças / Proposta orçamentária: Elaboração, discussão, votação e aprovação

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO DE DEFENSORIA - ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO / DPE/AM / 2018 / FCC

Q155.

Entre os elementos que devem compor, necessariamente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias se inclui

• A) passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas.

• B) projetos cuja execução se projete por mais de 2 exercícios, salvo se já previstos no Plano Plurianual.

• C) medidas compensatórias à renúncia fiscal decorrente de desonerações, anistias e isenções.

• D) limites para gastos com despesas correntes primárias no próximo exercício.

• E) autorização para operações de antecipação de receita orçamentária que se pretenda realizar.
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Noções de Orçamento Público e Finanças / Plano Plurianual – PPA

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

Q156.

Considere:

I. O orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta,

inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

II. O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social

com direito a voto.

Conforme estabelecido na Constituição Federal, uma das funções desses orçamentos, compatibilizados com o Plano Plurianual, é

• A) estabelecer benefícios fiscais aos entes federativos com menor arrecadação.

• B) promover o orçamento sustentável dos órgãos da Administração direta e indireta da União.

• C) priorizar a alocação de verbas a fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.



• D) indicar parâmetros para o estabelecimento de metas fiscais.

• E) reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional.
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Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO

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

Q157.

Considere:

I. Diretrizes, objetivos e metas da Administração pública federal para as despesas de capital.

II. Despesas de capital para o exercício financeiro subsequente.

III. Demonstrativo regionalizado do efeito decorrente de isenções, anistias, remissões e subsídios.

É estabelecido pela Constituição Federal para constar da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) o que consta APENAS de

• A) I e III.

• B) I.

• C) III.

• D) I e II.

• E) II.
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Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei Orçamentária Anual – LOA

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q158.

De acordo com a legislação de regência, a Lei Orçamentária Anual - LOA deve contemplar a denominada reserva de con

tingência, a qual

• A) contempla o limite máximo para abertura de créditos adicionais especiais e suplementares, independentemente de

autorização legislativa específica, mediante transposição ou remanejamento.

• B) somente pode ser utilizada na hipótese de frustração da previsão da receita ordinária da arrecadação de impostos, nos

montantes previstos no anexo de metas fiscais que instrui a referida peça orçamentária.

• C) destina-se ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, cuja forma de utilização

e montante são estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

• D) pode ser acionada para fazer frente à compensação ou mitigação de medidas de incentivo que contemplem renúncia

fiscal, de acordo com limites e critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

• E) contempla dotações globais destinadas à complementação daquelas previstas na LOA para programas de investimento

que ultrapassem o exercício financeiro, os quais devem estar previstos no Plano Plurianual - PPA.
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Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei nº 4.320/64 / Receita e Despesa Pública

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

Q159.

Um servidor da área de orçamento procedeu da seguinte maneira: 

 



 

I. Classificou como “despesa de capital” na categoria econômica “investimentos” a dotação para aquisição de título representativo do capital de empresa já

constituída, cuja operação não importa aumento de capital. 

 

 

II. Classificou como “receita corrente” a conversão, em espécie, de bens e direitos. 

 

 

III. Ao classificar dotação para “despesa com material permanente”, considerou-o como sendo aquele com duração superior 

a 2 anos. 

 

 

IV. Classificou como “subvenção social” dotação para transferência destinada a cobrir despesas de custeio de instituição 

pública de caráter cultural. 

 

 

 

Está de acordo com a Lei nº 4.320/1964 o que consta APENAS de

• A) III e IV.

• B) I.

• C) I e II.

• D) IV.

• E) II e III.
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Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei nº 4.320/64 / Classificação da Despesa Orçamentária

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q160.

De acordo com a Lei nº 4.320/64 e a Lei nº 101/2000, as despesas

• A) relativas a incentivos à demissão voluntária são computadas como despesa com pessoal para fins de verificação dos

limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

• B) com a aquisição de equipamentos de informática, com vida útil estimada de 3 anos, são despesas correntes.

• C) com pessoal do Poder Judiciário Federal não poderão ultrapassar o limite de 3,6% da Receita Corrente Líquida em cada

período de apuração.

• D) com energia elétrica, combustível e material de consumo de um Tribunal Regional do Trabalho são despesas de custeio.

• E) com aquisição de veículos que serão utilizados pelos servidores de um Tribunal Regional do Trabalho em suas atividades

são despesas obrigatórias de caráter continuado.
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Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei nº 4.320/64 / Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA DE CONTROLE EXTERNO / TCE/AP / 2012 / FCC

Q161.

Em relação às despesas de exercícios anteriores, analise as afirmações a seguir.

I. As despesas de exercícios anteriores somente poderão ser pagas se inscritas em restos a pagar.

II. Poderão ser pagos como despesas de exercícios anteriores os restos a pagar com prescrição interrompida.

III. O pagamento de despesas de exercícios anteriores é caracterizado como uma despesa extraorçamentária.

IV. Os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, tais como aumentos salariais dos servidores com efeito retroativo ao exercício anterior,

não poderão ser pagos como despesas do exercício seguinte, devendo ser reclassificados como restos a pagar.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I.

• B) II.



• C) III.

• D) I e III.

• E) I e IV.
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Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei nº 4.320/64 / Suprimento de Fundos

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

Q162.

A União realizou despesa sob o regime de adiantamento para atender necessidades do Ministério do Transporte, nas seguintes

condições: a despesa não se subordinava ao processo normal de aplicação e contava com previsão legal; foi feito empenhamento prévio na dotação específica;

o numerário foi entregue a servidor que não se encontrava em alcance e que já era responsável por outros dois adiantamentos. O ato praticado contrariou a Lei

nº 4.320/1964, pois

• A) no caso do adiantamento, o empenho é a posteriori.

• B) não há dotação específica para despesa que não se subordina ao processo normal de aplicação.

• C) é vedado fazer adiantamento a servidor responsável por dois adiantamentos.

• D) não podem ser realizadas despesas que não se subordinam ao processo normal de aplicação.

• E) esse tipo de despesa somente é possível para as áreas da educação, saúde, assistência social, meio ambiente e segurança pública.
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Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei nº 4.320/64 / Créditos Adicionais

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

Q163.

Atenção: Para responder às questões, considere a Lei nº 4.320/1964.

Sobre os créditos adicionais:

• A) é vedada a edição de decreto executivo para a abertura de créditos adicionais suplementares.

• B) o produto de operações de crédito pode ser usado como fonte de recurso apenas para o crédito adicional especial.

• C) um crédito adicional suplementar, cujo ato de autorização for promulgado em agosto de determinado ano, poderá viger até

dezembro do ano seguinte, caso seja reaberto nos limites dos seus saldos.

• D) por expressa disposição, somente os créditos especiais e extraordinários possuem hipóteses de exceção à regra da

vigência adstrita ao exercício financeiro da abertura do crédito adicional.

• E) os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas

correspondentes poderão ser automaticamente utilizados para créditos adicionais especiais ou suplementares.
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Noções de Orçamento Público e Finanças / Execução orçamentária e financeira: estágios e execução da despesa pública e da receita pública

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q164.

Em 07/08/2017, um agente público, responsável pelo almoxarifado de uma determinada entidade pública, recebeu mercadorias

adquiridas pela entidade. O agente, no momento do recebimento, confrontou as mercadorias recebidas com aquelas que estavam descritas na nota fiscal e

assinou o comprovante de entrega das mercadorias pelo fornecedor. Desse modo, em

07/08/2017, as ações realizadas pelo agente público fazem parte da etapa da despesa orçamentária denominada

• A) pagamento.

• B) inscrição.

• C) lançamento.

• D) liquidação.

• E) empenho.
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Noções de Orçamento Público e Finanças / Operações extra orçamentárias / Restos a Pagar Processados e Não Processados

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

Q165.

Considere que, no último mês do exercício financeiro, determinado órgão público, no curso da execução de um contrato de

obras, tenha realizado medições e atestado a execução de parcelas do objeto contratado. Contudo, em face do encerramento do

exercício, não tenha sido possível a liquidação financeira da despesa com o pagamento ao contratado naquele mesmo ano.

Diante de tal cenário, considerando a legislação cabível,

• A) não será possível efetuar os pagamentos em questão por ausência de suporte orçamentário, devendo ser expedido

precatório.

• B) deverão ser cancelados os empenhos eventualmente efetuados e abertas novas dotações para suportar os pagamentos.

• C) as despesas geradas constituem déficit orçamentário, os quais devem ser suportados por dotações consignadas no

orçamento subsequente.

• D) os restos a pagar gerados pelas atestações independem de empenho e deverão ser processados como despesas extraorçamentárias.

• E) as despesas, se regularmente empenhadas, serão suportadas por restos a pagar que pertencem ao exercício em que foram geradas.
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Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Planejamento

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

Q166.

Entre os elementos que devem, obrigatoriamente, compor a Lei de Diretrizes Orçamentárias, de acordo com as disposições

constitucionais e na forma disciplinada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, insere(m)-se

• A) autorizações para realização de operações de crédito na forma de Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) e a

correspondente destinação.

• B) reserva de contingência, fixada em percentual da receita corrente líquida, para fazer frente a passivos contingentes.

• C) percentuais fixados para destinação às despesas com saúde e manutenção do ensino e os critérios de remanejamento

entre ambos.

• D) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos

orçamentos.

• E) fixação dos limites máximos para despesas com pessoal e encargos no exercício subsequente e autorização para abertura

de créditos extraordinários nas situações que especifica.
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Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Despesa Pública

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

Q167.

De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000,

• A) a Lei do Plano Plurianual disporá sobre normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas

financiados com recursos dos orçamentos.

• B) a despesa de capital derivada de ato normativo que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período

superior a dois exercícios financeiros é denominada despesa obrigatória de caráter continuado.

• C) a Lei Orçamentária Anual disporá sobre condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e

privadas.

• D) o refinanciamento da dívida pública constará separadamente na Lei Orçamentária Anual e nos documentos referentes a

suprimentos de fundos.

• E) os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua

vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
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	Língua Portuguesa / Acentuação gráfica 
	Língua Portuguesa / Acentuação gráfica 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC




	Q2.
	Língua Portuguesa / Flexão nominal e verbal 
	Língua Portuguesa / Flexão nominal e verbal 
	Língua Portuguesa / Flexão nominal e verbal 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q3.
	A família dos porquês
	A família dos porquês
	Língua Portuguesa / Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q4.
	#PARTIU VIVER? 
	#PARTIU VIVER? 
	Língua Portuguesa / Emprego de tempos e modos verbais 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - SECRETáRIO / CLDF / 2018 / FCC




	Q5.
	Língua Portuguesa / Vozes do verbo 
	Língua Portuguesa / Vozes do verbo 
	Língua Portuguesa / Vozes do verbo 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q6.
	Língua Portuguesa / Concordância nominal e verbal 
	Língua Portuguesa / Concordância nominal e verbal 
	Língua Portuguesa / Concordância nominal e verbal 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q7.
	Língua Portuguesa / Regência nominal e verbal 
	Língua Portuguesa / Regência nominal e verbal 
	Língua Portuguesa / Regência nominal e verbal 
	Fonte: TéCNICO EM ENFERMAGEM / Prefeitura de Macapá/AP / 2018 / FCC




	Q8.
	A influência da cultura na formação do cidadão 
	A influência da cultura na formação do cidadão 
	Língua Portuguesa / Ocorrência de crase 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - SECRETáRIO / CLDF / 2018 / FCC




	Q9.
	Língua Portuguesa / Pontuação 
	Língua Portuguesa / Pontuação 
	Língua Portuguesa / Pontuação 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q10.
	Presente para Maria da Graça
	Presente para Maria da Graça
	Língua Portuguesa / Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas) 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q11.
	Presente para Maria da Graça
	Presente para Maria da Graça
	Língua Portuguesa / Intelecção de texto 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q12.
	Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Matemática / Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); expressões numéricas 
	Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Matemática / Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); expressões numéricas 
	Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Matemática / Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); expressões numéricas 
	Fonte: TéCNICO DE SEGURANçA DO TRABALHO / ELETROSUL / 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 
	Fonte: TéCNICO DE SEGURANçA DO TRABALHO / ELETROSUL / 2016 / FCC




	Q14.
	Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Matemática / Frações e operações com frações 
	Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Matemática / Frações e operações com frações 
	Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Matemática / Frações e operações com frações 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - SECRETáRIO / CLDF / 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: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / 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: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 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: TéCNICO LEGISLATIVO - SECRETáRIO / CLDF / 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: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q19.
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho / Organização e competência 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho / Organização e competência 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho / Organização e competência 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q20.
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho / Das Varas do Trabalho 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho / Das Varas do Trabalho 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho / Das Varas do Trabalho 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2018 / FCC




	Q21.
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho / Dos Tribunais Regionais do Trabalho 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho / Dos Tribunais Regionais do Trabalho 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho / Dos Tribunais Regionais do Trabalho 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 12ª / 2013 / FCC




	Q22.
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho / Das secretarias das Varas do Trabalho e dos distribuidores 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho / Das secretarias das Varas do Trabalho e dos distribuidores 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho / Das secretarias das Varas do Trabalho e dos distribuidores 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 18ª / 2013 / FCC




	Q23.
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Princípios gerais do processo trabalhista (aplicação subsidiária do CPC) 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Princípios gerais do processo trabalhista (aplicação subsidiária do CPC) 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Princípios gerais do processo trabalhista (aplicação subsidiária do CPC) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q24.
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Dos atos, termos e prazos processuais 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Dos atos, termos e prazos processuais 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Dos atos, termos e prazos processuais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q25.
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Das custas e emolumentos 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Das custas e emolumentos 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Das custas e emolumentos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q26.
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Das partes e procuradores 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Das partes e procuradores 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Das partes e procuradores 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q27.
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Do jus postulandi 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Do jus postulandi 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Do jus postulandi 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q28.
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos honorários de advogado 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos honorários de advogado 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos honorários de advogado 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q29.
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Das exceções 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Das exceções 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Das exceções 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q30.
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Das provas 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Das provas 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Das provas 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q31.
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da forma de reclamação e notificação 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da forma de reclamação e notificação 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da forma de reclamação e notificação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q32.
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da reclamação escrita e verbal 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da reclamação escrita e verbal 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da reclamação escrita e verbal 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC




	Q33.
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da legitimidade para ajuizar 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da legitimidade para ajuizar 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da legitimidade para ajuizar 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 11ª / 2012 / FCC




	Q34.
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Das audiências: de conciliação, de instrução e de julgamento 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Das audiências: de conciliação, de instrução e de julgamento 
	Noções de 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




	Q35.
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Do arquivamento do processo 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Do arquivamento do processo 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Do arquivamento do processo 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q36.
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da revelia e confissão 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da revelia e confissão 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da revelia e confissão 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q37.
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Do procedimento ordinário e sumaríssimo 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Do procedimento ordinário e sumaríssimo 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Do procedimento ordinário e sumaríssimo 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q38.
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Da sentença e da coisa julgada 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Da sentença e da coisa julgada 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Da sentença e da coisa julgada 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q39.
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Da liquidação da sentença: por cálculo, por artigos e por arbitramento 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Da liquidação da sentença: por cálculo, por artigos e por arbitramento 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Da liquidação da sentença: por cálculo, por artigos e por arbitramento 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q40.
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Da execução / Da citação 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Da execução / Da citação 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Da execução / Da citação 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q41.
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Da execução / Do depósito da condenação e da nomeação de bens 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Da execução / Do depósito da condenação e da nomeação de bens 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Da execução / Do depósito da condenação e da nomeação de bens 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIO / TRT 12ª / 2010 / FCC




	Q42.
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Da execução / Do mandado e penhora 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Da execução / Do mandado e penhora 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Da execução / Do mandado e penhora 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q43.
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Da execução / Dos embargos à execução 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Da execução / Dos embargos à execução 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Da execução / Dos embargos à execução 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 15ª / 2013 / FCC




	Q44.
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Da execução / Da praça e leilão 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Da execução / Da praça e leilão 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Da execução / Da praça e leilão 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 11ª / 2012 / FCC




	Q45.
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Da execução / Da arrematação 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Da execução / Da arrematação 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Da execução / Da arrematação 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q46.
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos recursos no processo do trabalho 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos recursos no processo do trabalho 
	Noções de Direito Processual do Trabalho / Dos recursos no processo do trabalho 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q47.
	Noções de Direito do Trabalho / Dos princípios e fontes do Direito do Trabalho 
	Noções de Direito do Trabalho / Dos princípios e fontes do Direito do Trabalho 
	Noções de Direito do Trabalho / Dos princípios e fontes do Direito do Trabalho 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q48.
	Noções de Direito do Trabalho / Dos direitos constitucionais dos trabalhadores (art. 7.º da CF/88) 
	Noções de Direito do Trabalho / Dos direitos constitucionais dos trabalhadores (art. 7.º da CF/88) 
	Noções de Direito do Trabalho / Dos direitos constitucionais dos trabalhadores (art. 7.º da CF/88) 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q49.
	Noções de Direito do Trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego: requisitos e distinção 
	Noções de Direito do Trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego: requisitos e distinção 
	Noções de Direito do Trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego: requisitos e distinção 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q50.
	Noções de Direito do Trabalho / Dos sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Do empregado e do empregador / Conceito e caracterização 
	Noções de Direito do Trabalho / Dos sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Do empregado e do empregador / Conceito e caracterização 
	Noções de Direito do Trabalho / Dos sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Do empregado e do empregador / Conceito e caracterização 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q51.
	Noções de Direito do Trabalho / Dos sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Do empregado e do empregador / Dos poderes do empregador no contrato de trabalho 
	Noções de Direito do Trabalho / Dos sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Do empregado e do empregador / Dos poderes do empregador no contrato de trabalho 
	Noções de 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: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 5ª / 2013 / FCC




	Q52.
	Noções de Direito do Trabalho / Do contrato individual de trabalho / Conceito, classificação e características 
	Noções de Direito do Trabalho / Do contrato individual de trabalho / Conceito, classificação e características 
	Noções de Direito do Trabalho / Do contrato individual de trabalho / Conceito, classificação e características 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q53.
	Noções de Direito do Trabalho / Da alteração do contrato de trabalho / Alteração unilateral e bilateral 
	Noções de Direito do Trabalho / Da alteração do contrato de trabalho / Alteração unilateral e bilateral 
	Noções de Direito do Trabalho / Da alteração do contrato de trabalho / Alteração unilateral e bilateral 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q54.
	Noções de Direito do Trabalho / Da alteração do contrato de trabalho / O jus variandi 
	Noções de Direito do Trabalho / Da alteração do contrato de trabalho / O jus variandi 
	Noções de Direito do Trabalho / Da alteração do contrato de trabalho / O jus variandi 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q55.
	Noções de Direito do Trabalho / Da suspensão e interrupção do contrato de trabalho: caracterização e distinção 
	Noções de Direito do Trabalho / Da suspensão e interrupção do contrato de trabalho: caracterização e distinção 
	Noções de Direito do Trabalho / Da suspensão e interrupção do contrato de trabalho: caracterização e distinção 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q56.
	Noções de Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Das justas causas 
	Noções de Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Das justas causas 
	Noções de Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Das justas causas 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q57.
	Noções de Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da despedida indireta 
	Noções de Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da despedida indireta 
	Noções de Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da despedida indireta 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 5ª / 2013 / FCC




	Q58.
	Noções de Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da dispensa arbitrária 
	Noções de Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da dispensa arbitrária 
	Noções de Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da dispensa arbitrária 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC




	Q59.
	Noções de Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da culpa recíproca 
	Noções de Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da culpa recíproca 
	Noções de Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da culpa recíproca 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 9ª / 2013 / FCC




	Q60.
	Noções de Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da indenização 
	Noções de Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da indenização 
	Noções de Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da indenização 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2014 / FCC




	Q61.
	Noções de Direito do Trabalho / Do aviso prévio 
	Noções de Direito do Trabalho / Do aviso prévio 
	Noções de Direito do Trabalho / Do aviso prévio 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q62.
	Noções de Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Da jornada de trabalho 
	Noções de Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Da jornada de trabalho 
	Noções de Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Da jornada de trabalho 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 23ª / 2016 / FCC




	Q63.
	Noções de Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Dos períodos de descanso 
	Noções de Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Dos períodos de descanso 
	Noções de Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Dos períodos de descanso 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q64.
	Noções de Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Do intervalo para repouso e alimentação 
	Noções de Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Do intervalo para repouso e alimentação 
	Noções de Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Do intervalo para repouso e alimentação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC




	Q65.
	Noções de Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Do descanso semanal remunerado 
	Noções de Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Do descanso semanal remunerado 
	Noções de Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Do descanso semanal remunerado 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q66.
	Noções de Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Do trabalho noturno e do trabalho extraordinário 
	Noções de Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Do trabalho noturno e do trabalho extraordinário 
	Noções de Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Do trabalho noturno e do trabalho extraordinário 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 12ª / 2013 / FCC




	Q67.
	Noções de Direito do Trabalho / Do salário-mínimo; irredutibilidade e garantia 
	Noções de Direito do Trabalho / Do salário-mínimo; irredutibilidade e garantia 
	Noções de Direito do Trabalho / Do salário-mínimo; irredutibilidade e garantia 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2013 / FCC




	Q68.
	Noções de Direito do Trabalho / Das férias / Do direito a férias e da sua duração 
	Noções de Direito do Trabalho / Das férias / Do direito a férias e da sua duração 
	Noções de Direito do Trabalho / Das férias / Do direito a férias e da sua duração 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q69.
	Noções de Direito do Trabalho / Das férias / Da concessão e da época das férias 
	Noções de Direito do Trabalho / Das férias / Da concessão e da época das férias 
	Noções de Direito do Trabalho / Das férias / Da concessão e da época das férias 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q70.
	Noções de Direito do Trabalho / Das férias / Da remuneração e do abono de férias 
	Noções de Direito do Trabalho / Das férias / Da remuneração e do abono de férias 
	Noções de Direito do Trabalho / Das férias / Da remuneração e do abono de férias 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC




	Q71.
	Noções de Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / Conceito e distinções 
	Noções de Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / Conceito e distinções 
	Noções de Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / Conceito e distinções 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q72.
	Noções de Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / Composição do salário 
	Noções de Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / Composição do salário 
	Noções de Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / Composição do salário 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q73.
	Noções de Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / Modalidades de salário 
	Noções de Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / Modalidades de salário 
	Noções de Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / Modalidades de salário 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC




	Q74.
	Noções de Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / Formas e meios de pagamento do salário 
	Noções de Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / Formas e meios de pagamento do salário 
	Noções de Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / Formas e meios de pagamento do salário 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2012 / FCC




	Q75.
	Noções de Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / 13º salário 
	Noções de Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / 13º salário 
	Noções de Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / 13º salário 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO / TRT 19ª / 2014 / FCC




	Q76.
	Noções de Direito do Trabalho / Da prescrição e decadência 
	Noções de Direito do Trabalho / Da prescrição e decadência 
	Noções de Direito do Trabalho / Da prescrição e decadência 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q77.
	Noções de Direito do Trabalho / Da segurança e medicina no trabalho / Das atividades perigosas ou insalubres 
	Noções de Direito do Trabalho / Da segurança e medicina no trabalho / Das atividades perigosas ou insalubres 
	Noções de Direito do Trabalho / Da segurança e medicina no trabalho / Das atividades perigosas ou insalubres 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q78.
	Noções de Direito do Trabalho / Da proteção ao trabalho do menor 
	Noções de Direito do Trabalho / Da proteção ao trabalho do menor 
	Noções de Direito do Trabalho / Da proteção ao trabalho do menor 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 1ª / 2013 / FCC




	Q79.
	Noções de Direito do Trabalho / Da proteção ao trabalho da mulher; da estabilidade da gestante; da licença-maternidade 
	Noções de Direito do Trabalho / Da proteção ao trabalho da mulher; da estabilidade da gestante; da licença-maternidade 
	Noções de Direito do Trabalho / Da proteção ao trabalho da mulher; da estabilidade da gestante; da licença-maternidade 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q80.
	Noções de Direito do Trabalho / Do direito coletivo do trabalho / Das convenções e acordos coletivos de trabalho 
	Noções de Direito do Trabalho / Do direito coletivo do trabalho / Das convenções e acordos coletivos de trabalho 
	Noções de Direito do Trabalho / Do direito coletivo do trabalho / Das convenções e acordos coletivos de trabalho 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q81.
	Noções de Direito do Trabalho / Das comissões de Conciliação Prévia 
	Noções de Direito do Trabalho / Das comissões de Conciliação Prévia 
	Noções de Direito do Trabalho / Das comissões de Conciliação Prévia 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q82.
	Noções de Direito Processual Civil / Dos atos processuais 
	Noções de Direito Processual Civil / Dos atos processuais 
	Noções de Direito Processual Civil / Dos atos processuais 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA ADMINISTRATIVO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q83.
	Noções de Direito Processual Civil / Dos recursos 
	Noções de Direito Processual Civil / Dos recursos 
	Noções de Direito Processual Civil / Dos recursos 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA ADMINISTRATIVO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q84.
	Noções de Direito Processual Civil / Do processo de execução 
	Noções de Direito Processual Civil / Do processo de execução 
	Noções de Direito Processual Civil / Do processo de execução 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q85.
	Noções de Direito Processual Civil / Da impenhorabilidade do Bem de Família (Lei no 8009/1990) 
	Noções de Direito Processual Civil / Da impenhorabilidade do Bem de Família (Lei no 8009/1990) 
	Noções de Direito Processual Civil / Da impenhorabilidade do Bem de Família (Lei no 8009/1990) 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q86.
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da petição inicial 
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da petição inicial 
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da petição inicial 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q87.
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Das audiências 
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Das audiências 
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Das audiências 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q88.
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da sentença e a coisa julgada 
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da sentença e a coisa julgada 
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da sentença e a coisa julgada 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA ADMINISTRATIVO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q89.
	Noções de Direito Constitucional / Constituição: princípios fundamentais 
	Noções de Direito Constitucional / Constituição: princípios fundamentais 
	Noções de Direito Constitucional / Constituição: princípios fundamentais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q90.
	Noções de Direito Constitucional / Da aplicabilidade das normas constitucionais: normas de eficácia plena, contida e limitada; normas programáticas 
	Noções de Direito Constitucional / Da aplicabilidade das normas constitucionais: normas de eficácia plena, contida e limitada; normas programáticas 
	Noções de Direito Constitucional / Da aplicabilidade das normas constitucionais: normas de eficácia plena, contida e limitada; normas programáticas 
	Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q91.
	Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos e deveres individuais e coletivos 
	Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos e deveres individuais e coletivos 
	Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos e deveres individuais e coletivos 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q92.
	Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos sociais 
	Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos sociais 
	Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos sociais 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q93.
	Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos de nacionalidade 
	Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos de nacionalidade 
	Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos de nacionalidade 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q94.
	Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos políticos 
	Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos políticos 
	Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos políticos 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q95.
	Noções de Direito Constitucional / Da organização político-administrativa / Das competências da União 
	Noções de Direito Constitucional / Da organização político-administrativa / Das competências da União 
	Noções de Direito Constitucional / Da organização político-administrativa / Das competências da União 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q96.
	Noções de Direito Constitucional / Da organização político-administrativa / Das competências dos Estados 
	Noções de Direito Constitucional / Da organização político-administrativa / Das competências dos Estados 
	Noções de Direito Constitucional / Da organização político-administrativa / Das competências dos Estados 
	Fonte: ASSISTENTE TéCNICO DE DEFENSORIA - ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO / DPE/AM / 2018 / FCC




	Q97.
	Noções de Direito Constitucional / Da organização político-administrativa / Das competências dos Municípios 
	Noções de Direito Constitucional / Da organização político-administrativa / Das competências dos Municípios 
	Noções de Direito Constitucional / Da organização político-administrativa / Das competências dos Municípios 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA ADMINISTRATIVO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q98.
	Noções de Direito Constitucional / Da Administração Pública / Disposições gerais 
	Noções de Direito Constitucional / Da Administração Pública / Disposições gerais 
	Noções de Direito Constitucional / Da Administração Pública / Disposições gerais 
	Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q99.
	Noções de Direito Constitucional / Da Administração Pública / Dos servidores públicos 
	Noções de Direito Constitucional / Da Administração Pública / Dos servidores públicos 
	Noções de Direito Constitucional / Da Administração Pública / Dos servidores públicos 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC




	Q100.
	Noções de Direito Constitucional / Do Poder Executivo / Das atribuições e responsabilidades do Presidente da República 
	Noções de Direito Constitucional / Do Poder Executivo / Das atribuições e responsabilidades do Presidente da República 
	Noções de Direito Constitucional / Do Poder Executivo / Das atribuições e responsabilidades do Presidente da República 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2018 / FCC




	Q101.
	Noções de Direito Constitucional / Do Poder Legislativo / Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária 
	Noções de Direito Constitucional / Do Poder Legislativo / Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária 
	Noções de Direito Constitucional / Do Poder Legislativo / Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q102.
	Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Disposições gerais 
	Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Disposições gerais 
	Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Disposições gerais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q103.
	Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Supremo Tribunal Federal 
	Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Supremo Tribunal Federal 
	Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Supremo Tribunal Federal 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q104.
	Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Conselho Nacional de Justiça 
	Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Conselho Nacional de Justiça 
	Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Conselho Nacional de Justiça 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q105.
	Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Superior Tribunal de Justiça 
	Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Superior Tribunal de Justiça 
	Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Superior Tribunal de Justiça 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q106.
	Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais 
	Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais 
	Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q107.
	Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Conselho Superior da Justiça do Trabalho; Dos Tribunais e Juízes do Trabalho 
	Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Conselho Superior da Justiça do Trabalho; Dos Tribunais e Juízes do Trabalho 
	Noções de 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




	Q108.
	Noções de Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Do Ministério Público 
	Noções de Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Do Ministério Público 
	Noções de Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Do Ministério Público 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q109.
	Noções de Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Da Advocacia Pública 
	Noções de Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Da Advocacia Pública 
	Noções de Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Da Advocacia Pública 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q110.
	Noções de Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Da Advocacia e da Defensoria Pública 
	Noções de Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Da Advocacia e da Defensoria Pública 
	Noções de Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Da Advocacia e da Defensoria Pública 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/RR / 2015 / FCC




	Q111.
	Noções de Direito Administrativo / Administração pública: princípios básicos 
	Noções de Direito Administrativo / Administração pública: princípios básicos 
	Noções de Direito Administrativo / Administração pública: princípios básicos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2018 / FCC




	Q112.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder hierárquico 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder hierárquico 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder hierárquico 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q113.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder disciplinar 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder disciplinar 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder disciplinar 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - TéCNICO JUDICIáRIO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC




	Q114.
	Noções de Direito Administrativo / Serviços Públicos: conceito e princípios 
	Noções de Direito Administrativo / Serviços Públicos: conceito e princípios 
	Noções de Direito Administrativo / Serviços Públicos: conceito e princípios 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q115.
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos e atributos 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos e atributos 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos e atributos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q116.
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Anulação, revogação e convalidação 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Anulação, revogação e convalidação 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Anulação, revogação e convalidação 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - SECRETáRIO / CLDF / 2018 / FCC




	Q117.
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Discricionariedade e vinculação 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Discricionariedade e vinculação 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Discricionariedade e vinculação 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q118.
	Noções de Direito Administrativo / Contratos administrativos / Conceito e características 
	Noções de Direito Administrativo / Contratos administrativos / Conceito e características 
	Noções de Direito Administrativo / Contratos administrativos / Conceito e características 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PR / 2017 / FCC




	Q119.
	Noções de Direito Administrativo / Contratos administrativos / Licitação / Princípios 
	Noções de Direito Administrativo / Contratos administrativos / Licitação / Princípios 
	Noções de Direito Administrativo / Contratos administrativos / Licitação / Princípios 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ESPECIALIDADE: SEGURANçA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q120.
	Noções de Direito Administrativo / Contratos administrativos / Licitação / Modalidades 
	Noções de Direito Administrativo / Contratos administrativos / Licitação / Modalidades 
	Noções de Direito Administrativo / Contratos administrativos / Licitação / Modalidades 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC




	Q121.
	Noções de Direito Administrativo / Contratos administrativos / Licitação / Dispensa e inexigibilidade 
	Noções de Direito Administrativo / Contratos administrativos / Licitação / Dispensa e inexigibilidade 
	Noções de Direito Administrativo / Contratos administrativos / Licitação / Dispensa e inexigibilidade 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q122.
	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Cargo, emprego e função públicos 
	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Cargo, emprego e função públicos 
	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Cargo, emprego e função públicos 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC




	Q123.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do provimento 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do provimento 
	Noções de 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




	Q124.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da vacância 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da vacância 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da vacância 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PR / 2017 / FCC




	Q125.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da remoção; Da redistribuição 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da remoção; Da redistribuição 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da remoção; Da redistribuição 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ESPECIALIDADE: SEGURANçA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q126.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da substituição 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da substituição 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da substituição 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 19ª / 2011 / FCC




	Q127.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do vencimento e da remuneração 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do vencimento e da remuneração 
	Noções de 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




	Q128.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das vantagens 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das vantagens 
	Noções de 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




	Q129.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das férias 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das férias 
	Noções de 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




	Q130.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das licenças 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das licenças 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das licenças 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q131.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Dos afastamentos 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Dos afastamentos 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Dos afastamentos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q132.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do direito de petição 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do direito de petição 
	Noções de 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




	Q133.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Dos deveres e proibições 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Dos deveres e proibições 
	Noções de 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




	Q134.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Da acumulação 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Da acumulação 
	Noções de 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




	Q135.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Das responsabilidades 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Das responsabilidades 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Das responsabilidades 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 5ª / 2013 / FCC




	Q136.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Das penalidades 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Das penalidades 
	Noções de 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




	Q137.
	Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei nº 9.784/99) / Das disposições gerais 
	Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei nº 9.784/99) / Das disposições gerais 
	Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei nº 9.784/99) / Das disposições gerais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q138.
	Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei nº 9.784/99) / Dos direitos e deveres dos administrados 
	Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei nº 9.784/99) / Dos direitos e deveres dos administrados 
	Noções de 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




	Q139.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.429/92 / Das disposições gerais 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.429/92 / Das disposições gerais 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.429/92 / Das disposições gerais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q140.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.429/92 / Dos atos de improbidade administrativa 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.429/92 / Dos atos de improbidade administrativa 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.429/92 / Dos atos de improbidade administrativa 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC




	Q141.
	Noções de Administração Pública / Processo organizacional: planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação 
	Noções de Administração Pública / Processo organizacional: planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação 
	Noções de Administração Pública / Processo organizacional: planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q142.
	Noções de Administração Pública / Gestão estratégica: planejamento estratégico, tático e operacional 
	Noções de Administração Pública / Gestão estratégica: planejamento estratégico, tático e operacional 
	Noções de Administração Pública / Gestão estratégica: planejamento estratégico, tático e operacional 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 23ª / 2016 / FCC




	Q143.
	Noções de Administração Pública / Gestão por Processos 
	Noções de Administração Pública / Gestão por Processos 
	Noções de Administração Pública / Gestão por Processos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q144.
	Noções de Administração Pública / Gestão por Projetos 
	Noções de Administração Pública / Gestão por Projetos 
	Noções de Administração Pública / Gestão por Projetos 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q145.
	Noções de Administração Pública / Gestão de contratos 
	Noções de Administração Pública / Gestão de contratos 
	Noções de Administração Pública / Gestão de contratos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/SE / 2015 / FCC




	Q146.
	Noções de Administração Pública / Gestão de Pessoas por Competências 
	Noções de Administração Pública / Gestão de Pessoas por Competências 
	Noções de Administração Pública / Gestão de Pessoas por Competências 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q147.
	Noções de Administração Pública / Gestão da Qualidade: excelência nos serviços públicos 
	Noções de Administração Pública / Gestão da Qualidade: excelência nos serviços públicos 
	Noções de Administração Pública / Gestão da Qualidade: excelência nos serviços públicos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q148.
	Noções de Administração Pública / Técnicas de arquivamento / Classificação, organização 
	Noções de Administração Pública / Técnicas de arquivamento / Classificação, organização 
	Noções de Administração Pública / Técnicas de arquivamento / Classificação, organização 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRT 2ª / 2014 / FCC




	Q149.
	Noções de Administração Pública / Técnicas de arquivamento / Arquivos correntes 
	Noções de Administração Pública / Técnicas de arquivamento / Arquivos correntes 
	Noções de Administração Pública / Técnicas de arquivamento / Arquivos correntes 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRT 15ª / 2013 / FCC




	Q150.
	Noções de Administração Pública / Técnicas de arquivamento / Protocolo 
	Noções de Administração Pública / Técnicas de arquivamento / Protocolo 
	Noções de Administração Pública / Técnicas de arquivamento / Protocolo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q151.
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Conceitos 
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Conceitos 
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Conceitos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 18ª / 2013 / FCC




	Q152.
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Princípios orçamentários 
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Princípios orçamentários 
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Princípios orçamentários 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q153.
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Orçamento-Programa: conceitos e objetivos 
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Orçamento-Programa: conceitos e objetivos 
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Orçamento-Programa: conceitos e objetivos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q154.
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Proposta orçamentária: Elaboração, discussão, votação e aprovação 
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Proposta orçamentária: Elaboração, discussão, votação e aprovação 
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Proposta orçamentária: Elaboração, discussão, votação e aprovação 
	Fonte: ASSISTENTE TéCNICO DE DEFENSORIA - ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO / DPE/AM / 2018 / FCC




	Q155.
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Plano Plurianual – PPA 
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Plano Plurianual – PPA 
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Plano Plurianual – PPA 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC




	Q156.
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q157.
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei Orçamentária Anual – LOA 
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei Orçamentária Anual – LOA 
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei Orçamentária Anual – LOA 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q158.
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei nº 4.320/64 / Receita e Despesa Pública 
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei nº 4.320/64 / Receita e Despesa Pública 
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei nº 4.320/64 / Receita e Despesa Pública 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q159.
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei nº 4.320/64 / Classificação da Despesa Orçamentária 
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei nº 4.320/64 / Classificação da Despesa Orçamentária 
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei nº 4.320/64 / Classificação da Despesa Orçamentária 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q160.
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei nº 4.320/64 / Despesas de Exercícios Anteriores 
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei nº 4.320/64 / Despesas de Exercícios Anteriores 
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei nº 4.320/64 / Despesas de Exercícios Anteriores 
	Fonte: TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA DE CONTROLE EXTERNO / TCE/AP / 2012 / FCC




	Q161.
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei nº 4.320/64 / Suprimento de Fundos 
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei nº 4.320/64 / Suprimento de Fundos 
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei nº 4.320/64 / Suprimento de Fundos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC




	Q162.
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei nº 4.320/64 / Créditos Adicionais 
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei nº 4.320/64 / Créditos Adicionais 
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei nº 4.320/64 / Créditos Adicionais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q163.
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Execução orçamentária e financeira: estágios e execução da despesa pública e da receita pública 
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Execução orçamentária e financeira: estágios e execução da despesa pública e da receita pública 
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Execução orçamentária e financeira: estágios e execução da despesa pública e da receita pública 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q164.
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Operações extra orçamentárias / Restos a Pagar Processados e Não Processados 
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Operações extra orçamentárias / Restos a Pagar Processados e Não Processados 
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Operações extra orçamentárias / Restos a Pagar Processados e Não Processados 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2018 / FCC




	Q165.
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Planejamento 
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Planejamento 
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Planejamento 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q166.
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Despesa Pública 
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Despesa Pública 
	Noções de Orçamento Público e Finanças / Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) / Despesa Pública 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC
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