
Português / Ortografia oficial

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

Q1.

A frase que está escrita em conformidade com a norma-padrão da língua é:

• A) A cultura e os costumes de um povo representam aspectos sócio-culturais que tendem a ser reproduzidas pelos seus

membros em geral e passadas a seus descendentes, geração a geração.

• B) A cultura e os costumes de um povo representa aspectos sócio-culturais que tendem a ser reproduzidas pelos seus

membros em geral e passadas a seus decendentes, geração à geração.

• C) A cultura e os costumes de um povo representa aspectos socioculturais que tendem à ser reproduzido pelos seus

membros em geral e passados a seus descendentes, geração a geração.

• D) A cultura e os costumes de um povo representam aspectos socioculturais que tendem a ser reproduzidos pelos seus

membros em geral e passados a seus descendentes, geração a geração.

• E) A cultura e os costumes de um povo representam aspectos socioculturais que tendem a serem reproduzidos pelos seus

membros em geral e passados à seus decendentes, geração a geração.
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Português / Acentuação gráfica

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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Português / Homônimos e parônimos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PE / 2011 / FCC

Q3.

Meu avô Costa Ribeiro morava na Rua da União, bairro

da Boa Vista. Nos meses de verão, saíamos para um arrabalde

mais afastado do bulício da Cidade, quase sempre Monteiro ou

Caxangá. Para a delícia dos banhos de rio no Capiberibe. Em

Caxangá, no chamado Sertãozinho, a casa de meu avô era a

última à esquerda. Ali acabava a estrada e começava o mato,

com os seus sabiás, as suas cobras e os seus tatus. Atrás de

casa, na funda ribanceira, corria o rio, à cuja beira se especava

o banheiro de palha. Uma manhã, acordei ouvindo falar de

cheia. Talvez tivéssemos que voltar para o Recife, as águas

tinham subido muito durante a noite, o banheiro tinha sido

levado. Corri para a beira do rio. Fiquei siderado diante da

violência fluvial barrenta. Puseram-me de guarda ao monstro,

marcando com toquinhos de pau o progresso das águas no

quintal. Estas subiam incessantemente e em pouco já

ameaçavam a casa. Às primeiras horas da tarde, abandonamos

o Sertãozinho. Enquanto esperávamos o trem na Estação de

Caxangá, fomos dar uma espiada ao rio à entrada da ponte. Foi

aí que vi passar o boi morto. Foi aí que vi uns caboclos em

jangadas amarradas aos pegões da ponte lutarem contra a

força da corrente, procurando salvar o que passava boiando

sobre as águas. Eu não acabava de crer que o riozinho manso

onde eu me banhava sem medo todos os dias se pudesse

converter naquele caudal furioso de águas sujas. No dia

seguinte, soubemos que tínhamos saído a tempo. Caxangá

estava inundada, as águas haviam invadido a igreja ...

(Manuel Bandeira. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro:

Nova Aguilar, 1993, v. único, p. 692)

O par grifado que constitui exemplo de parônimos está em:

• A) No espaço de uma noite, o rio havia transbordado e inundado o quintal da casa. Pela manhã, foi possível constatar a força destrutiva das águas.

• B) O rio se convertera em um caudaloso fluxo de águas sujas. O menino se assustou com a violência barrenta das águas.

• C) Famílias eminentes podiam ir para o campo, fugindo do bulício da cidade. Eram iminentes os riscos causados pela inundação das águas barrentas do rio.

• D) Era urgente a necessidade de obras para a contenção do rio. Havia heroísmo na concentração dos homens que lutavam contra a corrente.

• E) No pomar atrás da casa havia frutas, entre elas, mangas e cajus. Em mangas de camisa, homens tentavam salvar o que as águas levavam.
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Português / Flexão nominal e verbal

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

Q4.

Instituições financeiras reconhecem que é cada vez mais difícil detectar se uma transação é fraudulenta ou verdadeira

Os bancos e as empresas que efetuam pagamentos têm dificuldades de controlar as fraudes financeiras on-line no atual 

cenário tecnológico conectado e complexo. Mais de um terço (38%) das organizações reconhece que é cada vez mais difícil detectar 

se uma transação é fraudulenta ou verdadeira, revela pesquisa realizada por instituições renomadas.



O estudo revela que o índice de fraudes on-line acompanha o aumento do número de transações on-line, e 50% das 

organizações de serviços financeiros pesquisadas acreditam que há um crescimento das fraudes financeiras eletrônicas. Esse 

avanço, juntamente com o crescimento massivo dos pagamentos eletrônicos combinado aos novos avanços tecnológicos e às 

mudanças nas demandas corporativas, tem forçado, nos últimos anos, muitas delas a melhorar a eficiência de seus processos de 

negócios. 

De acordo com os resultados, cerca de metade das organizações que atuam no campo de pagamentos eletrônicos usa 

soluções não especializadas que, segundo as estatísticas, não são confiáveis contra fraude e apresentam uma grande porcentagem 

de falsos positivos. O uso incorreto dos sistemas de segurança também pode acarretar o bloqueio de transações. Também vale notar 

que o desvio de pagamentos pode causar perda de clientes e, em última instância, uma redução nos lucros. 

Conclui-se que a fraude não é o único obstáculo a ser superado: as instituições financeiras precisam também reduzir o número 

de alarmes falsos em seus sistemas a fim de fornecer o melhor atendimento possível ao cliente.

(Adaptado de: computerworld.com.br. Disponível em: http://computerworld.com.br/quase-40-dos-bancos-nao-sao-capazes-de-diferen-

ciar-um-ataque-de-atividades-normais-de-clientes)

No texto, as formas verbais flexionadas no presente do indicativo “têm” (1º parágrafo), “acompanha” (2º parágrafo) e “apresentam” (3º parágrafo) indicam

eventos que

• A) já aconteceram e certamente não acontecerão mais.

• B) ocorrem em condições hipotéticas.

• C) se repetem com os passar dos dias.

• D) não se repetirão num futuro próximo.

• E) raramente aconteceram ou acontecem.
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Português / Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação

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

Q5.

Instituições financeiras reconhecem que é cada vez mais difícil detectar se uma transação é fraudulenta ou verdadeira

Os bancos e as empresas que efetuam pagamentos têm dificuldades de controlar as fraudes financeiras on-line no atual

cenário tecnológico conectado e complexo. Mais de um terço (38%) das organizações reconhece que é cada vez mais difícil detectar

se uma transação é fraudulenta ou verdadeira, revela pesquisa realizada por instituições renomadas.

O estudo revela que o índice de fraudes on-line acompanha o aumento do número de transações on-line, e 50% das

organizações de serviços financeiros pesquisadas acreditam que há um crescimento das fraudes financeiras eletrônicas. Esse

avanço, juntamente com o crescimento massivo dos pagamentos eletrônicos combinado aos novos avanços tecnológicos e às

mudanças nas demandas corporativas, tem forçado, nos últimos anos, muitas delas a melhorar a eficiência de seus processos de

negócios.

De acordo com os resultados, cerca de metade das organizações que atuam no campo de pagamentos eletrônicos usa

soluções não especializadas que, segundo as estatísticas, não são confiáveis contra fraude e apresentam uma grande porcentagem

de falsos positivos. O uso incorreto dos sistemas de segurança também pode acarretar o bloqueio de transações. Também vale notar

que o desvio de pagamentos pode causar perda de clientes e, em última instância, uma redução nos lucros.

Conclui-se que a fraude não é o único obstáculo a ser superado: as instituições financeiras precisam também reduzir o número

de alarmes falsos em seus sistemas a fim de fornecer o melhor atendimento possível ao cliente.

(Adaptado de: computerworld.com.br. Disponível em: http://computerworld.com.br/quase-40-dos-bancos-nao-sao-capazes-de-diferen-

ciar-um-ataque-de-atividades-normais-de-clientes)

No segundo parágrafo do texto, o termo “delas” refere-se a

• A) fraudes financeiras eletrônicas.

• B) organizações de serviços financeiros.

• C) demandas corporativas.

• D) transações on-line.

• E) mudanças.
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Português / Advérbios

Fonte: ADVOGADO / SABESP / 2014 / FCC

Q6.



O conceito de desenvolvimento sustentável evoluiu ao

longo do tempo e incorporou, para além do capital natural, tam-

bém aspectos de desenvolvimento humano. Desta forma é

possível distinguir três dimensões do Desenvolvimento Susten-

tável (AYUSO e FULLANA, 2002):

− Sustentabilidade ambiental: deve garantir que o de-

senvolvimento seja compatível com a manutenção dos pro-

cessos ecológicos essenciais, da diversidade biológica e dos

recursos naturais;

− Sustentabilidade econômica: deve garantir que o de-

senvolvimento seja economicamente eficiente, beneficie todos

os agentes de uma região afetada e os recursos sejam geridos

de maneira que se conservem para as gerações futuras;

− Sustentabilidade social e cultural: deve garantir que o

desenvolvimento sustentável aumente o controle dos indivíduos

sobre suas vidas, seja compatível com a cultura e os valores das

pessoas, e mantenha e reforce a identidade das comunidades.

Atualmente, também se associa o Desenvolvimento

Sustentável ou Sustentabilidade à responsabilidade social. Res-

ponsabilidade social é a forma ética e responsável pela qual a

Empresa desenvolve todas as suas ações, políticas, práticas e

atitudes, tanto com a comunidade quanto com o seu corpo fun-

cional. Enfim, com o ambiente interno e externo à Organização

e com todos os agentes interessados no processo.

Assim, as definições de Educação Ambiental são abran-

gentes e refletem a história do pensamento e visões sobre

educação, meio ambiente e desenvolvimento sustentável.

É importante que a inserção da perspectiva da susten-

tabilidade na cultura empresarial, por meio das ações e projetos

de Educação Ambiental, esteja alinhada a esses conceitos.

(Adaptado de: Guia de Educação Ambiental. Programa de Educação

Ambiental − PEA Sabesp, p. 23-4. http://site.sabesp.com.br/site/interna/

Default.aspx?secaoId=176)

Atualmente, também se associa o Desenvolvimento Sustentável ou Sustentabilidade à responsabilidade social.

Responsabilidade social é a forma ética e responsável pela qual a Empresa desenvolve todas as suas ações, políticas, práticas e atitudes, tanto com a

comunidade quanto com o seu corpo funcional. Enfim, com o ambiente interno e externo à Organização e com todos os agentes interessados no processo.

Assim, as definições de Educação Ambiental são abrangentes e refletem a história do pensamento e visões sobre educação, meio ambiente e desenvolvimento

sustentável.

Os advérbios grifados no trecho acima podem ser substituídos corretamente, na ordem dada, por:

• A) Nos dias de hoje - Por fim - Desse modo.

• B) Consentaneamente - Afinal de contas - Desse modo.

• C) Nos dias de hoje - Ultimamente - Do mesmo modo.

• D) Consentaneamente - Por derradeiro - Destarte.

• E) Presentemente - Afinal de contas - De todo modo.
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Português / Conjunções coordenativas e subordinativas

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC

Q7.

Sandberg, que mudou totalmente o conceito espectador/obra de arte com o seu trabalho de duas décadas no Museu Stedelijk, 

de Amsterdã, iniciou sua palestra elogiando a arquitetura do nosso MAM-RJ que, segundo ele, segue a sua teoria de que o público 

deve ver a obra de arte de frente e não de lado, como acontece até agora com o museu convencional de quatro paredes. O ideal, 

disse ele, é que as paredes do museu sejam de vidro e que as obras estejam à mostra em painéis no centro do recinto. O museu não 

é uma estrutura sagrada e quem o frequenta deve permanecer em contato com a natureza do lado de fora: 

“A finalidade do museu de arte contemporânea é nos ajudar a ter consciência da nossa própria época, manter um espelho na 

frente do espectador no qual ele possa se reconhecer. Este critério nos leva também a mostrar a arte de todos os tempos dentro do 

ambiente atual. Isso significa que devemos abolir o mármore, o veludo, as colunas gregas, que são interpretações do século XIX. 

Apenas a maior flexibilidade e simplicidade. A luz de cima é natural ao ar livre, mas artificial ao interior. As telas são pintadas com luz



lateral e devem ser mostradas com luz lateral. A luz de cima nos permite encerrar o visitante entre quatro paredes. Certos museólogos 

querem as quatro paredes para infligir o maior número possível de pinturas aos pobres visitantes. 

É de capital importância que o visitante possa caminhar em direção a um quadro e não ao lado dele. Quando os quadros são 

apresentados nas quatro paredes, o visitante tem de caminhar ao seu lado. Isso produz um efeito completamente diferente, 

especialmente se não queremos que ele apenas olhe para o trabalho, mas o veja. Isso é ainda mais verdadeiro em relação aos 

grandes museus de arte contemporânea. Eles são grandes porque o artista moderno quer nos envolver com o seu trabalho e deseja 

que entremos em sua obra. Ao organizar o nosso museu, devemos ter consciência da mudança de mentalidade da nova geração. 

Abolir todas as marcas do establishment: uniformes, cerimoniais, formalismo. Quando eu era jovem, as pessoas entravam nos 

museus nas pontas dos pés, não ousavam falar ou rir alto, apenas cochichavam. 

Realmente não sabemos se os museus, especialmente os de arte contemporânea, devem existir eternamente. Foram criados 

numa época em que a sociedade não estava bastante interessada nos trabalhos de artistas vivos. O ideal seria que a arte se 

integrasse outra vez na vida diária, saísse para as ruas, entrasse nas casas e se tornasse uma necessidade. Esta deveria ser a 

principal finalidade do museu: tornar-se supérfluo”.

(Adaptado de: BITTENCOURT, Francisco. “Os Museus na Encruzilhada” [1974], em Arte-Dinamite, Rio de Janeiro, Editora Tamanduá, 2016,

p. 73-75)

Eles são grandes porque o artista moderno quer nos envolver com o seu trabalho... (3º parágrafo)

Com as devidas alterações, caso se invertam as relações de subordinação da frase acima, mantém-se o sentido original

fazendo-se uso da conjunção:

• A) a despeito de

• B) conquanto

• C) em conformidade com

• D) de maneira que

• E) uma vez que
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Português / Emprego de tempos e modos verbais

Fonte: ASSISTENTE TECNOLóGICO - PROGRAMADOR / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q8.

Há correta correlação entre as formas verbais em:

Quando as crianças saírem de férias,

• A) a família pudera viajar para o litoral.

• B) elas passavam mais tempo na rua.

• C) as mães teriam menos tempo para si.

• D) elas tiveram mais atividades ao ar livre.

• E) nós iremos ao sítio da família.
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Português / Vozes do verbo

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

Q9.

Serviço público

Entre os serviços oferecidos pelo Estado (com recursos provenientes da arrecadação de impostos) e a população (sobretudo 

os que dependem inteiramente da qualidade desses serviços), está a figura do servidor público. Para fazer essa importante mediação, 

costuma-se garantir ao servidor a estabilidade e o salário que lhe permitam exercer sua função com a independência e a dignidade 

de quem não pode e não deve se submeter a troca de favores ou de vantagens que não as da legislação que rege seu contrato de 

trabalho. 

Não convém esquecer que entre os servidores públicos, além dos que se entregam ao cumprimento da burocracia, estão 

aqueles que têm importância fundamental em áreas vitais como a Educação, a Saúde, a Segurança, o controle do meio ambiente e



outras que concorrem diretamente para qualificar nosso nível de vida. Há quem julgue que todos os empreendimentos sociais 

deveriam regular-se pelo Mercado, e não pelo Estado. Para quem assim pensa, a figura do servidor público surge não como um 

cidadão operoso e eficiente, mas como um entrave à excelência dos negócios, que se regulamentariam por si mesmos. 

É nessa ordem de coisas que professores, médicos, agentes de segurança e tantos outros profissionais do setor público 

precisam tomar em suas mãos a responsabilidade de quem estabelece, na prática, o vínculo entre o cidadão e o Estado, o indivíduo e 

sua cidadania. O contato entre o servidor e a população deve espelhar uma relação de confiança em que, cidadãos ambos, 

reconhecem-se como integrantes de uma mesma ordem social mediada pelo direito público e não pelo privilégio privado. O equilíbrio 

entre o que o Estado tem o dever de oferecer e o Mercado tem o interesse em vender e comprar é um desafio a ser enfrentado pela 

sociedade moderna. A figura do servidor público é não apenas emblemática: é a encarnação do vínculo profissional e humano entre 

os direitos do povo e os deveres do Estado.

(Josimar Castelo, inédito)

Na transposição da frase dada para a voz passiva, a correta forma verbal resultante é a que está indicada em:

• A) Os servidores encarnam um importante vínculo entre o Estado e o povo = vem encarnando.

• B) O servidor público eficiente desperta o reconhecimento dos cidadãos = tem despertado.

• C) O Mercado atenderia apenas as exigências do livre comércio = seriam atendidas.

• D) Um funcionário está sempre representando uma mediação entre o Estado e o público = sendo representado.

• E) Os melhores servidores justificam todas as garantias de sua função = têm sido justificadas.
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Português / Concordância nominal e verbal

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

Q10.

Quanto à concordância padrão, está escrita corretamente a frase:

• A) O homem sempre buscou capturar o instante em imagens, e isso nunca foi tão fácil quanto hoje, quando o ato de registrar

se tornou mais importante que o próprio registro.

• B) Atualmente, constata-se muitas maneiras de compartilhar informação, mas nenhum meio de comunicação vem se

mostrando tão poderoso quanto as redes sociais.

• C) Em meados da década passada, fotografar alimentos envolviam uma série de questionamentos que parecem não fazer

mais sentido na sociedade dos dias de hoje.

• D) Em 2016, uma pesquisa com usuários da internet concluiu que algumas pessoas que postam excessivamente nas redes

sociais o faz por necessidade de aprovação.

• E) Decidir entre devorar ou clicar têm perturbado aqueles que oscilam entre desfrutar o momento da refeição e partilhá-lo,

ainda que a distância, com amigos e familiares.
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Português / Regência nominal e verbal

Fonte: ANALISTA ADMINISTRADOR / COPERGÁS / 2016 / FCC

Q11.

A música relativa

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

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

ponto?

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

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

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

industrial, transformando-se em um novo fetiche.

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

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

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

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

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

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

Quanto à regência e à concordância, considere: 



 

 

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

criada entre o fenômeno e a linguagem da música. 

 

 

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

impelem de dançar. 

 

 

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

ambiciosos produtores de discos e diretores de rádios. 

 

 

 

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

• A) I.

• B) II.

• C) III.

• D) I e II.

• E) II e III.
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Português / Ocorrência de crase

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

Q12.

Muito antes das discussões atuais sobre as mudanças climáticas, os cataclismos naturais despertam interesse no homem. Os

desastres são um capítulo trágico da história da humanidade desde tempos longínquos. Supostas inundações catastróficas aparecem

em relatos de várias culturas ao longo dos tempos, desde os antigos mesopotâmicos e gregos até os maias e os vikings.

Fora da rota dos grandes furacões, sem vulcões ativos e desprovido de zonas habitadas sujeitas a terremotos, o Brasil não

figura entre os países mais suscetíveis a desastres naturais. Contudo, a aparência de lugar protegido dos humores do clima e dos

solavancos da geologia deve ser relativizada. Aqui, cerca de 85% dos desastres são causados por três tipos de ocorrências: inun-

dações bruscas, deslizamentos de terra e secas prolongadas. Esses fenômenos são relativamente recorrentes em zonas tropicais, e

seus efeitos podem ser atenuados por políticas públicas de redução de danos.

Dois estudos feitos por pesquisadores brasileiros indicam que o risco de ocorrência desses três tipos de desastre deverá

aumentar até o final do século. Eles também sinalizam que novos pontos do território nacional deverão se transformar em áreas de

risco significativo para esses mesmos problemas. “Os impactos tendem a ser maiores no futuro, com as mudanças climáticas, o

crescimento das cidades e a ocupação de mais áreas de risco”, comenta o pesquisador José A. Marengo.

Além da suscetibilidade natural a secas, enchentes, deslizamentos e outros desastres, a ação do homem tem um peso

considerável em transformar o que poderia ser um problema de menor monta em uma catástrofe. Os pesquisadores estimam que um

terço do impacto dos deslizamentos de terra e metade dos estragos de inundações poderiam ser evitados com alterações de práticas

humanas ligadas à ocupação do solo e a melhorias nas condições socioeconômicas da população em áreas de risco.

Moradias precárias em lugares inadequados, perto de encostas ou em pontos de alagamento, cidades superpopulosas e

impermeabilizadas, que não escoam a água da chuva; esses fatores da cultura humana podem influenciar o desfecho de uma

situação de risco. “Até hábitos cotidianos, como não jogar lixo na rua, e o nível de solidariedade de uma população podem ao menos

mitigar os impactos de um desastre”, pondera a geógrafa Lucí Hidalgo Nunes.

(Adaptado de PIVETTA, Marcos. Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br)

Atente para as frases abaixo, redigidas a partir de frases do texto modificadas. 

 

 

 

I. O Brasil não figura entre os países mais suscetíveis à catástrofes naturais. 

 

 

II. Em alguns locais, existe uma suscetibilidade natural à ocorrência de desastres, como secas, enchentes e deslizamentos. 

 

 

III. Certas atitudes relacionadas à cultura humana podem impactar o desfecho final de uma situação de risco. 

 

 



O sinal de crase está empregado corretamente APENAS em

• A) II e III.

• B) I e III.

• C) I e II.

• D) II.

• E) III.
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Português / Pontuação

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

Q13.

Freud uma vez recebeu carta de um conhecido pedindo conselhos diante de uma escolha importante da vida. A resposta é

surpreendente: para as decisões pouco importantes, disse ele, vale a pena pensar bem. Quanto às grandes escolhas da vida, você

terá menos chance de errar se escolher por impulso.

A sugestão parece imprudente, mas Freud sabia que as razões que mais pesam nas grandes escolhas são inconscientes, e o

impulso obedece a essas razões. Claro que Freud não se referia às vontades impulsivas proibidas. Falava das decisões tomadas de

“cabeça fria”, mas que determinam o rumo de nossas vidas. No caso das escolhas profissionais, as motivações inconscientes são

decisivas. Elas determinam não só a escolha mais “acertada”, do ponto de vista da compatibilidade com a profissão, como são

também responsáveis por aquilo que chamamos de talento. Isso se decide na infância, por mecanismos que chamamos de identi-

ficações. Toda criança leva na bagagem alguns traços da personalidade dos pais. Parece um processo de imitação, mas não é: os

caminhos das identificações acompanham muito mais os desejos não realizados dos pais do que aqueles que eles seguiram na vida.

Junto com as identificações formam-se os ideais. A escolha profissional tem muito a ver com o campo de ideais que a pessoa

valoriza. Dificilmente alguém consegue se entregar profissionalmente a uma prática que não represente os valores em que ela

acredita.

Tudo isso está relacionado, é claro, com a almejada satisfação na vida profissional. Mas não vamos nos iludir. Satisfação no

trabalho não significa necessariamente prazer em trabalhar. Grande parte das pessoas não trabalharia se não fosse necessário. O

trabalho não é fonte de prazer, é fonte de sentido. Ele nos ajuda a dar sentido à vida. Só que o sentido da vida profissional não vem

pronto: ele é o efeito, e não a premissa, dos anos de prática de uma profissão. Na contemporaneidade, em que se acredita em

prazeres instantâneos, resultados imediatos e felicidade instantânea, é bom lembrar que a construção de sentido requer tempo e

persistência. Por outro lado, quando uma escolha não faz sentido o sujeito percebe rapidamente.

(Adaptado de KEHL, Maria Rita. Disponível em: rae.fgv.br /sites/rae.fgv.br/files/artigos)

Só que o sentido da vida profissional não vem pronto... (4º parágrafo)

Considerado o contexto e fazendo-se as devidas alterações na pontuação da frase acima, o segmento sublinhado pode ser

substituído por:

• A) Porém

• B) Embora

• C) Porquanto

• D) Já que

• E) Mesmo que
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Português / Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas)

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

Q14.

Houve um tempo em que eu comia um monte de coisas e não precisava contar nada para ninguém. Na civilização 

contemporânea, on-line, conectada o tempo todo, se não for registrado e postado, não aconteceu. Comeu, jantou, bebeu? Então, 

prove. Não está na rede? Então, não vale. 

Não estou aqui desfiando lamúrias de dinossauro tecnológico. Pelo contrário: interajo com muita gente e publico ativamente 

fotos de minhas fornadas. A vida, hoje, é digital. Contudo, presumo que algumas coisas não precisam deixar de pertencer à esfera 

privada. Sendo tudo tão novo nessa área, ainda engatinhamos a respeito de uma etiqueta que equilibre a convivência entre câmeras, 

pratos, extroversão, intimidade. 

Em meados da década passada, quando a cozinha espanhola de vanguarda ainda povoava os debates e as fantasias de



muitos gourmets, fotografar pratos envolvia um dilema: devorar ou clicar? A criação saía da cozinha, muitas vezes verticalizada, 

comumente finalizada com esferas delicadas, espumas fugazes... O que fazer, capturá-la em seu melhor instante cenográfico, 

considerando luzes e sombras, e comê-la depois, já desfigurada, derretida, escorrida? Ou prová-la imediatamente, abrindo mão da 

imagem? Nunca tive dúvidas desse tipo (o que talvez faça de mim um bom comensal, mas um mau divulgador). 

Fotos e quitutes tornaram-se indissociáveis, e acho que já estamos nos acostumando. Mas será que precisa acontecer 

durante todo o repasto? Não dá para fazer só na chegada do prato e depois comer sossegado, à maneira analógica? Provavelmente 

não: há o tratamento da imagem, a publicação, os comentários, as discussões, a contabilidade das curtidas. Reconheço que, talvez 

antiquadamente, ainda sinto desconforto em ver casais e famílias à mesa, nos salões, cada qual com seu smartphone, sem diálogos 

presenciais ou interações reais. A pizza esfria e perde o viço; mas a foto chega tinindo aos amigos de rede.

(Adaptado de: CAMARGO, Luiz Américo. Comeu e não postou? Então, não valeu. Disponível em: http://brasil.elpais.com/bra-

sil/2017/01/09/opinion/1483977251216185.html)

A construção que pode ser reescrita com o verbo na voz passiva é:

• A) ... a foto chega tinindo aos amigos... (4º parágrafo)

• B) A criação saía da cozinha... (3º parágrafo)

• C) ... interajo com muita gente... (2º parágrafo)

• D) ... publico ativamente fotos de minhas fornadas... (2º parágrafo)

• E) Não está na rede? (1º parágrafo)
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Português / Intelecção de texto

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

Q15.

Aspectos Culturais de Mato Grosso do Sul

A cultura de Mato Grosso do Sul é o conjunto de manifestações artístico-culturais desenvolvidas pela população sul-mato-

-grossense muito influenciada pela cultura paraguaia. Essa cultura estadual retrata, também, uma mistura de várias outras

contribuições das muitas migrações ocorridas em seu território.

O artesanato, uma das mais ricas expressões culturais de um povo, no Mato Grosso do Sul, evidencia crenças, hábitos,

tradições e demais referências culturais do Estado. É produzido com matérias primas da própria região e manifesta a criatividade e a

identidade do povo sul-mato-grossense por meio de trabalhos em madeira, cerâmica, fibras, osso, chifre, sementes, etc.

As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas, são feitas nas cores da paisagem

regional e, além da fauna e da flora, podem retratar tipos humanos e costumes da região.

(Adaptado de: CANTU, Gilberto. Disponível em: http://profgilbertocantu.blogspot.com.br/2013/08/aspectos-culturais-de-mato-grosso-do-

sul.html)

Depreende-se corretamente do texto que a cultura de Mato Grosso do Sul é

• A) formada principalmente pela influência da cultura de vários povos migrantes e também pela influência secundária da

cultura paraguaia.

• B) formada não apenas pela influência da cultura paraguaia, mas também pela influência da cultura dos povos que migraram

para essa região.

• C) muito influenciada pela cultura paraguaia, mas também o é pela cultura de povos de outros países sul-americanos.

• D) fortemente influenciada pela cultura de nações sul-americanas, mas o é também pela cultura de povos de outras regiões

do Brasil.

• E) reflexo de uma forte influência da cultura paraguaia, e a cultura de outras regiões não a influenciou de forma relevante.
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Matemática e Raciocínio Lógico / Matemática / Conjuntos numéricos racionais, reais e complexos

Fonte: AUXILIAR ADMINISTRATIVO / COPERGÁS / 2016 / FCC

Q16.

A diferença entre o resultado da expressão numérica A= (8-3.2).(3.2-8)÷(2-2.2).(2.2-2) e o resultado da expressão numérica B= (8-3.2).(2-2.2)÷(3.2-8)÷(2.2-2),

nessa ordem, é igual a

• A) – 3.

• B) 0.

• C) –1.



• D) 2.

• E) 3.
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Matemática e Raciocínio Lógico / Matemática / Operações, propriedades e problemas envolvendo as quatro operações

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

Q17.

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

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

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

• A) 1,25

• B) 0,4.

• C) 2.

• D) 1,333... .

• E) 1,666... .
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Matemática e Raciocínio Lógico / Matemática / Razão e proporção, divisão proporcional, regra de três e porcentagem

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

Q18.

Um funcionário arquivou certo número de processos ao longo dos cinco dias úteis de trabalho de uma semana. Na terça-feira ele

arquivou 2/3 do número de processos que havia arquivado na segunda-feira. Na quarta-feira ele arquivou o dobro do que havia

arquivado na terça-feira. Tanto na quinta-feira quanto na sexta-feira ele arquivou 5 processos a mais do que havia arquivado na terça-feira. Sabendo-se que

esse funcionário arquivou 49 processos de segunda a sexta-feira dessa semana, a soma do número de processos arquivados por ele nos três dias da semana

em que arquivou mais processos foi igual a

• A) 32

• B) 41

• C) 31

• D) 34

• E) 38
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Matemática e Raciocínio Lógico / Matemática / Juros simples e compostos

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

Q19.

Um comerciante resolveu incrementar as vendas em sua loja e anunciou liquidação de todos os produtos com desconto de 30%

sobre o preço das etiquetas. Ocorre que, no dia anterior à liquidação, o comerciante havia remarcado os preços das etiquetas

para cima de forma que o desconto verdadeiro, durante a liquidação, fosse de 16% sobre o preço anterior ao aumento com a

remarcação. Sendo assim, o aumento do preço feito na remarcação das etiquetas no dia anterior à liquidação foi de

• A) 24%.

• B) 20%.

• C) 21%.

• D) 32%.

• E) 34%.
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Matemática e Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico-matemático / Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos

fictícios



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

Q20.

Alexandre, Breno, Cleide e Débora saíram vestindo camisas do seu time de futebol. Sabe-se que cada pessoa torce por um time

diferente, e que os times são: Flamengo, Corinthians, São Paulo, Vasco, não necessariamente nessa ordem. Cleide é corintiana,

Breno não torce pelo Flamengo nem pelo São Paulo, Débora é são-paulina. Sendo assim, conclui-se que Alexandre e Breno,

respectivamente, torcem para

• A) Flamengo e Corinthians.

• B) Vasco e Flamengo.

• C) São Paulo e Vasco.

• D) Flamengo e Vasco.

• E) Vasco e Corinthians.
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Matemática e Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico-matemático / Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais

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

Q21.

Uma afirmação que corresponda à negação lógica da afirmação: todos os programas foram limpos e nenhum vírus permaneceu,

é:

• A) Se pelo menos um programa não foi limpo, então algum vírus não permaneceu.

• B) Existe um programa que não foi limpo ou pelo menos um vírus permaneceu.

• C) Nenhum programa foi limpo e todos os vírus permaneceram.

• D) Alguns programas foram limpos ou algum vírus não permaneceu.

• E) Se algum vírus permaneceu, então nenhum programa foi limpos.

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

Matemática e Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico-matemático / Raciocínio verbal, matemático, sequencial, orientação espacial e temporal, formação

de conceitos e discriminação de elementos

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

Q22.

Arlete está a 24 metros de Bianca, que por sua vez está a 12 metros de Cleide. Se as três estão em um terreno totalmente

plano, a situação descrita permite concluir que a menor e a maior distância possível entre Cleide e Arlete são, respectivamente,

iguais a

• A) 12 m e 18 m.

• B) 6 m e 12 m.

• C) 12 m e 36 m.

• D) 12 m e 24 m.

• E) 6 m e 24 m.
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Informática / Aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações / Ambiente Microsoft Office

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

Q23.

O usuário do MS-Word, na versão mais recente, está editando um texto e deseja realizar a formatação do parágrafo utilizando o

recurso Régua do aplicativo, apresentado parcialmente na figura abaixo.



Após selecionar o parágrafo de texto que se deseja formatar, para formatar o parágrafo com recuo à esquerda, recuo da primeira linha e recuo deslocado, o

usuário deve movimentar os marcadores indicados respectivamente pelos números

• A) 3, 2 e 1.

• B) 1, 2 e 3.

• C) 3, 1 e 2.

• D) 2, 1 e 3.

• E) 1, 3 e 2.
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Informática / Sistemas operacionais / Windows 7

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DPE/RR / 2015 / FCC

Q24.

Um Assistente Administrativo da Defensoria Pública do

Estado de Roraima − DPERR guarda uma cópia dos docu-

mentos importantes que manipula no dia a dia em um pen drive

de 64 GB. A maioria destes documentos são criados utilizando

os aplicativos que fazem parte do pacote Microsoft Office 2007

em português e são gravados com senha de proteção, para que

não sejam lidos por terceiros sem a permissão do Assistente

Administrativo. Além destes documentos, possui no pen drive

diversos documentos não sigilosos da DPERR em formato PDF,

que também estão disponíveis para download no site da ins-

tituição.

Se, em um computador com o Windows 7, o Assistente

Administrativo plugar o pen drive,

• A) haverá necessidade da execução de um aplicativo

do fabricante para que ele funcione corretamente.

• B) ocorrerá um processo de formatação rápida, para

que ele possa ser reconhecido automaticamente.

• C) parte de seu espaço de armazenamento será ocupado por aplicativos de configuração do sistema operacional.

• D) este será reconhecido automaticamente, por ser um

dispositivo plug-and-play.

• E) não haverá possibilidade de este ser infectado por

vírus, pois possui memória flash.
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Informática / Software e hardware

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q25.

Um Técnico do TRT foi solicitado a fornecer informações sobre a fonte de alimentação de microcomputadores e afirmou que

• A) tensão contínua é a energia que a fonte de alimentação recebe da rede elétrica quando se liga o computador na tomada.



• B) todas as fontes possuem uma chave seletora de voltagem (110 ou 220 Watts), isso porque essa energia pode ser ou

110 ou 220, dependendo da região do país onde o computador será ligado.

• C) a tensão contínua é o resultado da transformação da tensão alternada pela fonte de alimentação. A fonte usa a tensão

contínua para distribuir a energia necessária para os dispositivos internos do gabinete.

• D) os fios internos de uma fonte de alimentação, após a transformação da tensão, distribuem voltagens duplas: +5W e −5W,

+12W e −12W.

• E) a tensão alternada produzida pela fonte alimenta o HD, os drives de CD ROM, a placa mãe etc.
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Informática / Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e à intranet

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

Q26.

Um Analista realizou a seguinte sequência de comandos em um navegador web em sua versão em português:

− clicou no botão Ferramentas e em Opções da Internet

− na guia Geral, em Home page, digitou http://www.trt20.jus.br/

− clicou em Aplicar e OK

O Analista

• A) estava utilizando o Google Chrome e incluindo a home page digitada nos Favoritos.

• B) estava utilizando o Mozilla Firefox e marcando a home page digitada como página confiável.

• C) terá a home page digitada carregada automaticamente nas próximas vezes que abrir o navegador.

• D) estava utilizando o Internet Explorer 11 e liberando a home page digitada da verificação do antivírus.

• E) fará a home page digitada bloquear cookies automaticamente na próxima vez que abrir o navegador.

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

Informática / Internet Explorer e Firefox

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

Q27.

O Internet Explorer 11, em português, tem uma opção no menu Ferramentas que oferece diversas funcionalidades, dentre as

quais encontram-se:

− Excluir histórico de navegação

− Navegação InPrivate

− Habilitar proteção contra rastreamento

− Desativar filtro SmartScreen

− Relatar site não seguro

A opção do menu Ferramentas que oferece estas funcionalidades é:

• A) Gerenciar complementos.

• B) Segurança.

• C) Configurações do modo de exibição de compatibilidade.

• D) Relatar problemas do site.



• E) Gerenciar opções de navegação na internet.

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

Informática / Correio eletrônico

Fonte: AUXILIAR ADMINISTRATIVO / COPERGÁS / 2016 / FCC

Q28.

A ferramenta Outlook

• A) é um serviço de e-mail gratuito para gerenciar todos os e-mails, calendários e contatos de um usuário.

• B) 2016 é a versão mais recente, sendo compatível com o Windows 10, o Windows 8.1 e o Windows 7.

• C) permite que todas as pessoas possam ver o calendário de um usuário, mas somente aquelas com e-mail Outlook.com

podem agendar reuniões e responder a convites.

• D) funciona apenas em dispositivos com Windows, não funcionando no iPad, no iPhone, em tablets e em telefones com

Android.

• E) versão 2015 oferece acesso gratuito às ferramentas do pacote de webmail Office 356 da Microsoft.

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

Informática / Cópias de segurança (backup)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - OPERAçãO DE COMPUTADORES / TRE/PB / 2015 / FCC

Q29.

Considere que o administrador de um servidor adotou a política de backup que utiliza a combinação do backup normal e

incremental. Para que o administrador possa restaurar os dados, ele precisará

• A) de todos os conjuntos de backups normais e de todos os conjuntos de backups incrementais.

• B) de todos os conjuntos de backups normais e apenas do último backup incremental.

• C) apenas do último backup normal e do último backup incremental.

• D) apenas do último backup normal e de todos os conjuntos de backups incrementais.

• E) apenas do último backup incremental.

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

Informática / Conceito, organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas

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

Q30.

Originalmente, os sistemas operacionais Windows e Linux possuíam primordialmente interfaces de modo texto, tais como o Prompt de comando no Windows e o

Shell de comando no Linux, para que o usuário utilizasse os recursos do sistema operacional. Por exemplo, para listar os arquivos de uma pasta utilizando o

Prompt de comando do Windows deve-se utilizar o comando dir. O comando equivalente no Shell de comando do Linux é

• A) ls.

• B) pwd.

• C) cat.

• D) mkdir.

• E) cd.

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

Noções de Direito Constitucional / Princípios fundamentais

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

Q31.

Nos termos da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos

• A) a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.



• B) promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

• C) constituir uma sociedade livre, justa e solidária.

• D) o repúdio ao terrorismo e ao racismo.

• E) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

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

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos

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

Q32.

Silmara, brasileira naturalizada, verificou a Constituição Federal brasileira a respeito de possível extradição de brasileiro naturalizado. Assim, constatou que,

dentre os direitos e deveres individuais e coletivos, está previsto que

• A) nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes ou depois da naturalização, ou de comprovado

envolvimento em milícia armada e grupos guerrilheiros.

• B) a extradição de qualquer brasileiro, seja ele naturalizado ou não, consta em diversas hipóteses taxativas do artigo 5º da

Carta Magna.

• C) a extradição de qualquer brasileiro, seja ele naturalizado ou não, somente poderá ocorrer em caso de comprovado

envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

• D) nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou

de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.

• E) a extradição de qualquer brasileiro, seja ele naturalizado ou não, somente poderá ocorrer em caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de

entorpecentes e drogas afins, envolvimento em milícia armada e grupos guerrilheiros e prática

de ato de terrorismo.

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

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais

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

Q33.

Framboesa pretende criar a associação “X” e Ludmila pretende criar a cooperativa “S”. Consultando a Constituição Federal, elas

verificaram que

• A) a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência

estatal em seu funcionamento.

• B) a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, dependem de autorização, mas é vedada a interferência

estatal em seu funcionamento.

• C) somente a criação de associações depende de autorização, sendo, inclusive, permitida a interferência estatal em seu

funcionamento.

• D) somente a criação de associações depende de autorização, sendo, porém, vedada a interferência estatal em seu

funcionamento.

• E) somente a criação de cooperativa depende de autorização, sendo, porém, vedada a interferência estatal em seu

funcionamento.

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

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Nacionalidade

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

Q34.

Cravo Carvalho, 50 anos de idade, é brasileiro naturalizado, brilhante advogado com seis livros publicados e mais de quinze

anos de efetiva atividade profissional, com notável saber jurídico e reputação ilibada. De acordo com a Constituição Federal,

Cravo Carvalho poderá ocupar cargo de

• A) Ministro de Estado da Defesa.

• B) Oficial das Forças Armadas.

• C) Ministro do Supremo Tribunal Federal.

• D) Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



• E) Presidente do Senado Federal.

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

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos políticos

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

Q35.

Bibiana é casada com Mundial, Governador do Estado X e pretende se candidatar ao cargo de Prefeita da cidade Y pertencente

ao Estado X. Fúlvio, irmão de Bibiana, titular de mandato eletivo, se candidatou à reeleição ao cargo de Deputado Estadual do

referido Estado. De acordo com a Constituição Federal

• A) Bibiana e Fúlvio são elegíveis, no território de jurisdição de Mundial.

• B) Bibiana e Fúlvio são inelegíveis, no território de jurisdição de Mundial.

• C) somente Fúlvio é inelegível, no território de jurisdição de Mundial.

• D) somente Bibiana é inelegível, no território de jurisdição de Mundial.

• E) Bibiana e Fúlvio são inelegíveis em todo o território nacional.

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

Noções de Direito Constitucional / Administração Pública / Disposições gerais

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

Q36.

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.

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

Noções de Direito Constitucional / Administração Pública / Servidores públicos

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

Q37.

Sérgio é servidor público da Administração direta e candidatar-se-á, nas próximas eleições municipais, para o cargo de Prefeito.

Investido no mandato de Prefeito, Sérgio

• A) será afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração, e seu tempo de serviço

será contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento.

• B) perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, havendo compatibilidade de horários, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e, não

havendo compatibilidade, não poderá perceber sua remuneração.

• C) não será afastado do seu cargo, emprego ou função, mas não receberá sua remuneração, sendo que seu tempo de

serviço será contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento.

• D) será afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração, e seu tempo de serviço

será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.

• E) será afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe vedado optar pela sua remuneração, e seu tempo de serviço

não será contado durante o período do afastamento para nenhum efeito.

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

Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Judiciário

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



Q38.

De acordo com a Constituição Federal, as ações contra o Conselho Nacional de Justiça são processadas e julgadas, originariamente, pelo

• A) Superior Tribunal de Justiça.

• B) Supremo Tribunal Federal.

• C) Congresso Nacional.

• D) Senado Federal.

• E) Conselho da Justiça Federal.

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

Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Funções Essenciais à Justiça

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

Q39.

A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União,

• A) de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico

e reputação ilibada.

• B) indicado pelo Supremo Tribunal Federal dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e

reputação ilibada e nomeado pelo Presidente da República.

• C) de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta anos, de notável saber jurídico e

reputação ilibada.

• D) indicado pelo Supremo Tribunal Federal dentre cidadãos maiores de trinta anos, de notável saber jurídico e reputação

ilibada e nomeado pelo Presidente da República.

• E) nomeado pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e

reputação ilibada, após aprovação pelo Senado Federal de indicação do Supremo Tribunal Federal.

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

Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da Administração Pública

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

Q40.

Em importante julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, foi considerada inconstitucional lei que destinava verbas

públicas para o custeio de evento cultural tipicamente privado, sem amparo jurídico-administrativo. Assim, entendeu a Corte

Suprema tratar-se de favorecimento a seguimento social determinado, incompatível com o interesse público e com princípios

que norteiam a atuação administrativa, especificamente, o princípio da

• A) presunção de legitimidade restrita.

• B) motivação.

• C) impessoalidade.

• D) continuidade dos serviços públicos.

• E) publicidade.

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

Noções de Direito Administrativo / Administração direta e indireta

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

Q41.

Considere: 

 

 

 

I. Não gozam de autonomia administrativa nem financeira. 

 

II. Estão sujeitos à subordinação e ao controle hierárquico de uma chefia. 



III. São considerados, dentre outras hipóteses, órgãos de comando. 

 

IV. Entram nessa categoria as Secretarias de Estado. 

 

 

 

Os órgãos públicos, quanto à posição estatal, classificam-se em independentes, autônomos, superiores e subalternos. No que 

concerne aos órgãos públicos superiores, está correto o que se afirma APENAS em

• A) III e IV.

• B) III.

• C) I, II e III.

• D) I e II.

• E) II e IV.

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

Noções de Direito Administrativo / Órgãos públicos

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

Q42.

Luísa, candidata a uma vaga de concurso público, em seu exame oral, foi questionada pelos examinadores acerca da classificação dos órgãos públicos,

especificamente quanto à posição estatal, devendo exemplificar os órgãos públicos superiores. Luísa forneceu cinco exemplos de órgãos públicos superiores,

equivocando-se acerca de um deles, qual seja,

• A) Divisões.

• B) Departamentos.

• C) Ministérios.

• D) Coordenadorias.

• E) Gabinetes.

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

Noções de Direito Administrativo / Agentes Públicos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC

Q43.

Entre as semelhanças e distinções possíveis de serem indicadas para os ocupantes de cargos e empregos públicos, está a

• A) possibilidade de submissão a regime público de aposentadoria, independente da natureza jurídica do ente ao qual estão

vinculados, desde que previsto na lei de criação do ente.

• B) obrigatoriedade, para ambos, de se submeterem a estatuto disciplinar contendo direitos e deveres, estes que, se violados,

dão lugar a processo disciplinar para aplicação de penalidades, exigindo-se participação de advogado para imposição de

pena demissão.

• C) obrigatoriedade de prévia submissão a concurso público de provas e títulos, sendo que, no caso de empregados públicos,

desde que, da lei que cria o ente que integra a Administração indireta, tenha constado essa exigência.

• D) responsabilidade objetiva para os funcionários públicos, à semelhança do imposto para a Administração direta, enquanto

remanesce a modalidade subjetiva para os ocupantes de emprego público e seus empregadores.

• E) possibilidade dos empregados públicos serem demitidos por decisão motivada, não sendo necessário processo disciplinar,

tal qual exigido para os funcionários públicos efetivos.

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

Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Requisitos e atributos

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

Q44.

Considere: 

 



 

I. O atributo da presunção de legitimidade dos atos administrativos depende de lei expressa. 

 

 

II. A imperatividade significa que os atos administrativos são cogentes, obrigando a todos quantos se encontrem em seu 

circulo de incidência, ainda que o objetivo por ele alcançado contrarie interesses privados. 

 

 

III. Em alguns atos administrativos, como as permissões e autorizações, está ausente o cunho coercitivo. 

 

 

IV. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é juris et de jure, ou seja, presunção relativa. 

 

 

 

No que concerne aos atributos dos atos administrativos, está correto o que se afirma APENAS em

• A) I, II e IV.

• B) III e IV.

• C) II e III.

• D) I e III.

• E) II.
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Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies

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

Q45.

Rodrigo é servidor público federal e chefe de determinada repartição pública. Rodrigo indeferiu as férias pleiteadas por um de

seus subordinados, o servidor José, alegando escassez de pessoal na repartição. No entanto, José comprovou, que há excesso

de servidores na repartição pública. No caso narrado,

• A) há vício de motivo no ato administrativo.

• B) o ato deve, obrigatoriamente, permanecer no mundo jurídico, vez que sequer exigia fundamentação.

• C) inexiste vício no ato administrativo, no entanto, o ato comporta revogação.

• D) o ato praticado por Rodrigo encontra-se viciado, no entanto, não admite anulação, haja vista a discricionariedade administrativa na hipótese.

• E) o objeto do ato administrativo encontra-se viciado.

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

Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Revogação, invalidação e convalidação

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

Q46.

Manoel, servidor público e chefe de determinada repartição, emitiu certidão de dados funcionais a seu subordinado, o servidor

Pedro. Passados alguns dias da prática do ato administrativo, Manoel decide revogá-lo por razões de conveniência e

oportunidade. Cumpre salientar que o mencionado ato não continha vício de ilegalidade. A propósito dos fatos narrados, a

revogação está

• A) incorreta, pois somente caberia tal instituto se feito pela autoridade máxima do órgão ou entidade a que pertence Manoel.

• B) incorreta, pois somente caberia tal instituto se houvesse a concordância do servidor Pedro.

• C) correta.

• D) incorreta, porque o instituto adequado ao caso é a anulação.

• E) incorreta, porque certidão é ato administrativo que não comporta tal instituto.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Uso e abuso do poder

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PR / 2012 / FCC



Q47.

Quando o agente público atua fora dos limites de sua competência ele comete:

• A) desvio de poder.

• B) omissão.

• C) improbidade administrativa.

• D) excesso de poder.

• E) prevaricação.

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poderes vinculados x discricionários

Fonte: OFICIAL DE JUSTIçA - JUDICIáRIO E ADMINISTRATIVO / TJ/PE / 2012 / FCC

Q48.

No que se refere aos poderes administrativo, discricionário e vinculado, é INCORRETO afirmar:

• A) Mesmo quanto aos elementos discricionários do ato administrativo há limitações impostas pelos princípios gerais de direito e pelas regras de boa

administração.

• B) A discricionariedade é sempre relativa e parcial, porque, quanto à competência, à forma e à finalidade do ato, a autoridade está subordinada ao que a lei

dispõe.

• C) Poder vinculado é aquele que o Direito Positivo – a Lei – confere à Administração Pública para a prática de ato de sua competência, determinando os

elementos e requisitos necessários à sua formalização, mas lembrando a dificuldade de se encontrar um ato administrativo inteiramente vinculado.

• D) A atividade discricionária encontra plena justificativa na impossibilidade de o legislador catalogar na lei todos os atos que a prática administrativa exige.

• E) Na categoria dos atos administrativos vinculados, a liberdade de ação do administrador é ampla, visto que não há necessidade de se ater à enumeração

minuciosa do Direito Positivo para realizá-la.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder hierárquico

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

Q49.

Considere as assertivas abaixo.

I. No Poder Legislativo, inexiste hierarquia no sentido

de relação de coordenação e subordinação, no que

diz respeito às suas funções institucionais.

II. No Poder Legislativo, a distribuição de competências entre Câmara e Senado se faz de forma que

haja absoluta independência funcional entre uma e

outra Casa do Congresso.

III. A relação hierárquica caracteriza-se como uma relação estabelecida entre órgãos, de forma necessária e permanente.

Está correto o que se afirma em

• A) I, II e III.

• B) II, apenas.

• C) III, apenas.

• D) I e III, apenas.

• E) I, apenas.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder disciplinar

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

Q50.

Os servidores públicos estão sujeitos à hierarquia no exercício de suas atividades funcionais. Considerando esse aspecto,

• A) o poder disciplinar a que estão sujeitos é decorrente dessa hierarquia, visto que guarda relação com o vínculo funcional

existente e observa a estrutura organizacional da Administração pública para identificação da autoridade competente para

apuração e punição por infrações disciplinares.

• B) submetem-se ao poder de tutela da Administração, que projeta efeitos internos, sobre órgãos e servidores, e externos,

atingindo relações jurídicas contratuais travadas com terceiros.

• C) conclui-se que o poder hierárquico é premissa para o poder disciplinar, ou seja, este somente tem lugar onde se identificam relações jurídicas

hierarquizadas, funcional ou contratualmente, neste caso, em relação à prestação de serviços

terceirizados.

• D) o poder hierárquico autoriza a edição de atos normativos de caráter autônomo, com força de lei, no que se refere à disciplina jurídica dos direitos e

deveres dos servidores públicos.

• E) somente o poder hierárquico e o poder disciplinar produzem efeitos internos na Administração pública, tendo em vista que

o poder de polícia e o poder regulamentar visam à produção de efeitos na esfera jurídica de direito privado, não podendo

atingir a atuação de servidores públicos.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder regulamentar

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

Q51.

Considere as seguintes assertivas concernentes ao poder regulamentar:

I. O regulamento de execução é hieraquicamente subordinado a uma lei prévia, além de ser ato de competência privativa

do Chefe do Poder Executivo.

II. O poder regulamentar da Administração pública, também denominado de poder normativo, não abrange, exclusivamente,

os regulamentos; ele também se expressa por outros atos, tais como por meio de instruções, dentre outros.

III. Os atos pelos quais a Administração pública exerce o seu poder regulamentar, assim como a lei, também emanam atos

com efeitos gerais e abstratos.

IV. O ato normativo, em hipóteses excepcionais, poderá criar direitos não previstos em lei, sem implicar em ofensa ao

princípio da legalidade.

Está correto o que se afirma em

• A) I e IV, apenas.

• B) I, II, III e IV.

• C) I e III, apenas.

• D) II e IV, apenas.

• E) I, II e III, apenas.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes e deveres dos administradores públicos / Poder de polícia

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



Q52.

Dentre as diversas atividades realizadas pelo Estado, no desempenho de suas funções executivas, representam expressão de

seu poder de polícia:

• A) a regulação ou poder regulamentar, que visam conformar, de forma restritiva ou indutiva, as atividades econômicas aos

interesses da coletividade, podendo abranger medidas normativas, administrativas, materiais, preventivas e fiscalizatórias

e sancionatórias.

• B) as medidas disciplinares e hierárquicas adotadas para conformação da atuação dos servidores públicos e dos contratados

pela Administração às normas e posturas por essa impostas.

• C) a fiscalização e autuação de condutores exercidas pelas autarquias que desempenham serviços públicos rodoviários.

• D) a autotutela exercida pela Administração pública sobre seus próprios atos, que inclui a possibilidade de revisão e anulação

dos mesmos.

• E) a imposição de multas contratuais a empresas estatais exploradoras de atividades econômicas ou prestadoras de serviços

públicos, que também exercem poder de polícia ao impor multas a usuários dos serviços e atividades que prestam.
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Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/1990 e alterações (Regime Jurídico Único) / Provimento

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

Q53.

Flora é servidora pública federal e, por preencher os requisitos legais, foi recentemente, promovida. Sua promoção foi concedida em 10 de outubro de 2016 e,

um mês depois, ou seja, em 10 de novembro de 2016, ocorreu a publicação do ato de

promoção. Nos termos da Lei nº 8.112/1990, a promoção

• A) não interrompe o tempo de exercício, que será contado no novo posicionamento na carreira a partir de 10 de novembro de

2016.

• B) interrompe o tempo de exercício, sendo contado no novo posicionamento na carreira a partir de 10 de outubro de 2016.

• C) não interrompe o tempo de exercício, que será contado no novo posicionamento na carreira a partir de 10 de outubro de

2016.

• D) interrompe o tempo de exercício, sendo contado no novo posicionamento na carreira a partir de 10 de novembro de 2016.

• E) interrompe o tempo de exercício, sendo contado no novo posicionamento na carreira a partir de 01 de novembro de 2016,

ou seja, no primeiro dia do mês seguinte à promoção.
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Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/1990 e alterações (Regime Jurídico Único) / Vacância

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA / TRT 15ª / 2013 / FCC

Q54.

O Sr. José foi nomeado para um cargo em comissão do TRT da 15ª Região, no mesmo município em que reside. Passados 15 dias contados da data da posse,

ele não entrou em exercício. Nesse caso, será tornado sem efeito o ato de sua designação ou

• A) renomeado.

• B) exonerado.

• C) reintegrado.

• D) reconduzido.

• E) demitido.
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Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/1990 e alterações (Regime Jurídico Único) / Direitos e Vantagens

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC

Q55.

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 8.112/1990 e alterações (Regime Jurídico Único) / Deveres

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - MEDICINA / TRT 9ª / 2013 / FCC

Q56.

Representam condutas do servidor que correspondem, respectivamente, a um DEVER e a uma PROIBIÇÃO expressamente previstos na Lei nº 8.112/90:

• A) representar contra abuso de poder e participar de gerência de sociedade privada comercial.

• B) trabalhar em horário estendido quando o interesse público assim o exigir e exercer mandato junto a repartições públicas.

• C) trabalhar em horário estendido quando o interesse público assim o exigir e manter seu cônjuge sob sua chefia imediata.

• D) atender com presteza e prestar informações ao público em geral e manifestar opinião sobre questão política.

• E) ausentar-se do serviço quando necessário e participar de gerência de sociedade privada comercial quando em licença para tratar de interesses

particulares.
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Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/1990 e alterações (Regime Jurídico Único) / Proibições

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2012 / FCC

Q57.

Túlio, analista judiciário do Tribunal Regional Federal da 5º Região, é surpreendido, no seu local de trabalho, por um jornalista que o solicita informações acerca

de um importante processo judicial, que tramita em segredo de justiça, para futura publicação em jornal de âmbito nacional. Túlio, embora não mostre o

processo judicial, relata o teor de decisão judicial nele proferida, objetivando, no seu entender, garantir a liberdade de imprensa. Túlio

• A) agiu corretamente, pois apenas narrou o conteúdo de decisão, sem mostrar ou entregar o processo judicial ao jornalista.

• B) não poderia ter relatado o conteúdo do processo judicial, salvo se o fizesse por meio da assessoria de imprensa do Tribunal.

• C) não poderia, em qualquer hipótese, ter relatado o conteúdo do processo judicial ao mencionado jornalista.

• D) não violou o Código de Conduta do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, embora sua conduta caracterize quebra de sigilo

funcional.

• E) praticou conduta expressamente permitida pelo Código de Conduta do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus.
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Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/1990 e alterações (Regime Jurídico Único) / Acumulação

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q58.

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.

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

Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/1990 e alterações (Regime Jurídico Único) / Responsabilidades

Fonte: ANALISTA DO MINISTéRIO PúBLICO ESTADUAL - ADMINISTRATIVO / MPE/RN / 2012 / FCC

Q59.

Nos termos da Lei nº 8.112/1990, a responsabilidade civiladministrativa resulta de ato

• A) omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função.

• B) apenas comissivo praticado no desempenho do cargo ou função.

• C) omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função, bem como fora deles.

• D) apenas omissivo praticado no desempenho do cargo ou função.

• E) apenas comissivo praticado no desempenho do cargo ou função, bem como fora deles.
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Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/1990 e alterações (Regime Jurídico Único) / Penalidades

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

Q60.

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 / Lei nº 8.112/1990 e alterações (Regime Jurídico Único) / Processo administrativo disciplinar e sua revisão

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

Q61.

Claudia e Joana são servidoras públicas federais, tendo praticado faltas disciplinares no exercício de suas atribuições. Claudia

faltou ao serviço, sem causa justificada, por sessenta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses. Joana, de

histórico exemplar vez que nunca sofrera qualquer penalidade administrativa, opôs resistência injustificada à execução de

determinado serviço. Cumpre salientar que ambas as servidoras ainda não foram processadas administrativamente embora a

Administração já tenha conhecimento dos fatos praticados. Nos termos da Lei nº 8.112/1990, as ações disciplinares relativas às

infrações praticadas pelas servidoras prescreverão em

• A) 5 anos e 2 anos, respectivamente, contados tais prazos a partir da data em que os fatos se tornaram conhecidos pela

Administração.

• B) 2 anos e 180 dias, respectivamente, contados tais prazos a partir da data em que os fatos se tornaram conhecidos pela

Administração.

• C) 5 anos e 180 dias, respectivamente, contados tais prazos a partir da data em que os fatos se tornaram conhecidos pela

Administração.

• D) 2 anos, contado tal prazo da data em que praticadas as condutas.

• E) 5 anos, contado tal prazo da data em que praticadas as condutas.
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Noções de Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos (Lei nº 8.666/1993 e alterações) / Princípios

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

Q62.

A Administração pública é regida por princípios que orientam suas atividades. A atuação em alguns setores reclama a incidência

de princípios específicos, em geral pela relevância da atividade. Assim acontece com os serviços públicos, que devem ser

disponibilizados à população em geral, e com a licitação, dada a obrigação de gerir e empregar os recursos públicos da melhor

forma possível. O princípio da

• A) vinculação ao instrumento convocatório fundamenta a vedação a que os licitantes desistam das propostas apresentadas

antes da abertura dos envelopes contendo as propostas.

• B) adjudicação compulsória permite ao vencedor da licitação exigir a celebração do contrato após a adjudicação do objeto da

licitação, pois constitui direito subjetivo do mesmo.

• C) igualdade dos usuários impede que se estabeleça tarifa diferenciada para prestação do mesmo serviço público a pessoas

diferentes.

• D) impessoalidade fundamenta a regra que impede o conhecimento da identidade dos licitantes antes do julgamento objetivo

das propostas em todos os procedimentos de licitação.

• E) continuidade dos serviços públicos fundamenta o impedimento da rescisão administrativa unilateral do contrato de concessão de serviço público pelo

concessionário.
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Noções de Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos (Lei nº 8.666/1993 e alterações) / Modalidades, limites e dispensa

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

Q63.

A União Federal pretende contratar diretamente, por dispensa de licitação, serviço para o abastecimento de navios, por tratar-se

de estada eventual de curta duração em portos, por motivo de movimentação operacional. Nos termos da Lei nº 8.666/1993,

será dispensável a licitação, desde que a exiguidade dos prazos legais possa comprometer a normalidade e os propósitos da

operação e desde que o valor contratual não exceda, em reais, a

• A) 90.000,00

• B) 80.000,00

• C) 100.000,00

• D) 200.000,00

• E) 150.000,00
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Noções de Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos (Lei nº 8.666/1993 e alterações) / Contratos

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

Q64.

Considere a seguinte situação hipotética: em determinado contrato administrativo celebrado entre o Estado do Mato Grosso e a

empresa vencedora do certame, decide o ente contratante aplicar multa de mora à contratada em razão de atraso injustificado

na execução contratual. A multa aplicada no caso narrado, considerando as disposições da Lei nº 8.666/1993,

• A) não impede a rescisão unilateral do contrato, e não inviabiliza a aplicação de outras sanções previstas na referida Lei.

• B) impede a rescisão unilateral do contrato, bem como a aplicação de outras sanções previstas na referida Lei.

• C) não impede a rescisão unilateral do contrato, mas inviabiliza a aplicação de outras sanções previstas na referida Lei.

• D) impede a rescisão unilateral do contrato, mas não inviabiliza a aplicação de outras sanções previstas na referida Lei.

• E) será válida e regular, independentemente de seu valor, ainda que não esteja expressamente prevista no instrumento

convocatório ou no contrato administrativo.
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Noções de Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos (Lei nº 8.666/1993 e alterações) / Sanções administrativas e tutela judicial



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

Q65.

Considere a seguinte situação hipotética: a União Federal celebrou contrato administrativo com a empresa Obras S.A. para a

construção de importante obra pública. Nos termos da Lei nº 8.666/1993, executado o contrato, o seu objeto será recebido,

provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas

partes em até

• A) 5 dias da comunicação escrita ou verbal da contratada.

• B) 30 dias da comunicação escrita da contratada.

• C) 15 dias da comunicação escrita da contratada.

• D) 10 dias da comunicação escrita ou verbal da contratante.

• E) 45 dias da comunicação escrita da contratante.
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Noções de Direito Administrativo / Lei nº 10.520/2002: pregão

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

Q66.

O pregão é modalidade de licitação adequada para ser utilizada pela Administração pública quando da

• A) alienação de bens móveis de valor inferior a R$ 10.000,00.

• B) alienação de bens móveis inservíveis.

• C) contratação de projeto de engenharia para construção de escola.

• D) aquisição de software para desenvolvimento e instalação de processo eletrônico em determinado ente público.

• E) contratação para aquisição de café em pó para unidades administrativas.
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Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei n° 9.784/1999 e alterações)

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

Q67.

Considere as seguintes assertivas concernentes à Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da

Administração pública federal:

I. As disposições da Lei nº 9.784/1999 também se aplicam ao Poder Judiciário, quando no exercício de função administrativa.

II. A Lei nº 9.784/1999 traz o conceito de “entidade”, definindo-a como a unidade de atuação que pode ou não ter personalidade jurídica.

III. O administrado poderá optar por não prestar informações que lhes são solicitadas, tratando-se tal postura de um de seus

direitos, expressamente previsto na Lei nº 9.784/1999.

IV. Um dos critérios a serem observados nos processos administrativos regidos pela Lei nº 9.784/1999 é a indicação dos

pressupostos fáticos que tenham determinado a decisão, não se exigindo a indicação de pressupostos de direito, justamente pela informalidade e objetividade

que vigora em tais processos administrativos.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) III e IV.

• B) II e III.

• C) I e IV.

• D) I, II e III.



• E) I.
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Noções de Direito Administrativo / Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992 e alterações)

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

Q68.

Onofre, auditor fiscal da Receita Federal, recebeu vantagem econômica para tolerar a prática de contrabando, razão pela qual

foi processado por improbidade administrativa. Nos termos da Lei nº

8.429/1992, a conduta de Onofre insere-se expressamente

na modalidade de ato de improbidade administrativa

• A) causador de prejuízo ao erário, não sendo necessária a efetiva ocorrência de prejuízo ao erário para que reste configurado

o ato ímprobo.

• B) causador de prejuízo ao erário, sendo necessário, dentre outros elementos, a conduta dolosa para a configuração do ato

ímprobo.

• C) que atenta contra os princípios da Administração pública, sendo necessário, dentre outros elementos, conduta meramente

culposa para a configuração do ato ímprobo.

• D) que importa enriquecimento ilícito, sendo necessário, dentre outros elementos, a conduta dolosa para a configuração do

ato ímprobo.

• E) que importa enriquecimento ilícito, sendo necessário, dentre outros elementos, conduta meramente culposa para a configuração do ato ímprobo.
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Noções de Direito do Trabalho / Princípios e fontes do Direito do Trabalho

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

Q69.

Considere:

I. A obrigação de comprovar o término do contrato de trabalho quando negado o despedimento é do empregador.

II. A descaracterização de um contrato de prestação de serviços de trabalhador sob sistema de cooperativa, desde que

presentes os requisitos fático-jurídicos da relação empregatícia.

III. As cláusulas regulamentares que alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos

após a alteração do regulamento.

Os itens I, II e III correspondem, respectivamente, aos princípios do Direito do Trabalho:

• A) continuidade da relação de emprego; irrenunciabilidade; razoabilidade.

• B) razoabilidade; primazia da realidade; intangibilidade salarial.

• C) continuidade da relação de emprego; primazia da realidade; condição mais benéfica.

• D) primazia da realidade; condição mais benéfica; instrumentalidade das formas.

• E) irrenunciabilidade; continuidade da relação de emprego; prevalência do negociado sobre o legislado.

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

Noções de Direito do Trabalho / Direitos constitucionais dos trabalhadores (art. 7º da CF/1988)

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

Q70.



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 / Relação de trabalho e relação de emprego / Requisitos e distinção

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

Q71.

É certo que a relação de trabalho se distingue da relação

de emprego, sendo que a primeira abrange a segunda. A

Consolidação das Leis do Trabalho apresenta os elementos caracterizadores da relação de emprego, NÃO se inserindo, dentre eles,

• A) a subordinação jurídica.

• B) a pessoalidade na prestação dos serviços.

• C) a exclusividade dos serviços prestados.

• D) a onerosidade.

• E) o trabalho não eventual.
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Noções de Direito do Trabalho / Sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Empregado e empregador: conceito e caracterização

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

Q72.

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 / Sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Poderes do empregador no contrato de trabalho

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

Q73.

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 / Contrato individual de trabalho / Conceito

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

Q74.

O contrato individual de trabalho

• A) poderá ser acordado expressamente, verbalmente ou por escrito, sendo vedado o acordo tácito, e por prazo determinado ou indeterminado e o

empregador não poderá exigir do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 (seis) meses no mesmo tipo de atividade.

• B) deverá ser acordado expressamente por escrito e poderá ser por prazo determinado ou indeterminado e o empregador não poderá exigir do candidato a

emprego comprovação de experiência prévia no mesmo tipo de atividade.

• C) deverá ser acordado expressamente por escrito e inicialmente, sempre por prazo determinado (contrato de experiência) e o empregador não poderá exigir

do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 90 (noventa) dias no mesmo tipo de atividade.

• D) poderá ser acordado tacitamente porque se presume existente e por prazo indeterminado quando constatada a prestação de serviços e o empregador não

poderá exigir do candidato a emprego comprovação de experiência prévia no mesmo tipo de atividade.

• E) poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito e por prazo determinado ou indeterminado e o empregador não poderá exigir do

candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 (seis) meses no mesmo tipo de atividade.

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

Noções de Direito do Trabalho / Contrato individual de trabalho / Classificação

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

Q75.

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 / Contrato individual de trabalho / Características

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

Q76.

A Consolidação das Leis do Trabalho apresenta regras

que classificam e apresentam características dos contratos individuais de trabalho, segundo as quais é correto

afirmar que



• A) o empregador poderá exigir do candidato a emprego

comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 (seis) meses no mesmo tipo de atividade,

para fins de contratação.

• B) a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica

da empresa afetará os contratos de trabalho dos

respectivos empregados, criando novas regras contratuais a partir dessas mudanças.

• C) o contrato por prazo determinado só será válido em

se tratando de contrato de experiência pelo prazo

máximo de (120) cento e vinte dias.

• D) as relações contratuais de trabalho podem ser objeto

de livre estipulação das partes interessadas em tudo

quanto não contravenha às disposições de proteção

ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam

aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.

• E) o contrato de trabalho por prazo determinado poderá, tácita ou expressamente, ser prorrogado até três

vezes, sem que passe a vigorar por prazo indeterminado.
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Noções de Direito do Trabalho / Alteração do contrato de trabalho / Alteração unilateral e bilateral

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

Q77.

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 / Alteração do contrato de trabalho / O jus variandi

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

Q78.

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 / Suspensão e interrupção do contrato de trabalho / Caracterização e distinção

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

Q79.



Considere as hipóteses abaixo.

I. Luciana casou-se na última terça-feira deixando de comparecer no seu emprego por três dias consecutivos.

II. Dorivaldo deixou de comparecer no seu emprego por dois dias consecutivos em razão do falecimento de seu irmão.

III. Gildete está de férias.

IV. Simone está em gozo de seu repouso semanal remunerado.

Tratam-se de hipóteses de interrupção do contrato de trabalho as indicadas em

• A) II, III e IV, apenas.

• B) I, II e III, apenas.

• C) I, III e IV, apenas.

• D) I e II, apenas.

• E) I, II, III e IV.
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Noções de Direito do Trabalho / Rescisão do contrato de trabalho / Justas causas

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

Q80.

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 / Rescisão do contrato de trabalho / Rescisão indireta

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

Q81.

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 / Rescisão do contrato de trabalho / Dispensa arbitrária

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 23ª / 2011 / FCC

Q82.

Maria, empregada da empresa X, estava gozando de licença maternidade. Porém, faz 45 dias que terminou o seu benefício maternidade e ela, sem justificativa,

não retornou ao serviço. Neste caso,

• A) não há presunção de abandono de emprego, porque não transcorreu 60 dias do término do seu benefício maternidade.

• B) presume-se que Maria abandonou o emprego, podendo o seu contrato de trabalho ser rescindido com justa causa.

• C) não há presunção de abandono de emprego, porque não transcorreu 90 dias do término do seu benefício maternidade.

• D) não há presunção de abandono de emprego, porque este não é presumível, sendo necessário para sua caracterização que ocorra ato incontestável de

nítido caráter de abandonar em sentido estrito.

• E) não há presunção de abandono de emprego, porque o período para caracterização de abandono de emprego é de 120 dias.
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Noções de Direito do Trabalho / Rescisão do contrato de trabalho / Culpa recíproca

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

Q83.

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 / Rescisão do contrato de trabalho / Indenização

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

Q84.

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 / Aviso prévio

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

Q85.

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 / Duração do trabalho / Jornada de trabalho

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

Q86.

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 / Duração do trabalho / Períodos de descanso

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 1ª / 2013 / FCC

Q87.

No que se refere aos períodos de repouso assegurados ao empregado por lei, é INCORRETO afirmar:

• A) O descanso semanal remunerado terá duração de vinte e quatro horas consecutivas e será concedido aos domingos.

• B) O trabalho em domingo, seja total ou parcial, será sempre subordinado à permissão prévia da autoridade competente em matéria de trabalho.

• C) Entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de descanso de onze horas consecutivas.

• D) Não excedendo de seis horas o trabalho, será obrigatório um intervalo de quinze minutos quando a duração ultrapassar quatro horas.

• E) O descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, é direito dos empregados urbanos, rurais e domésticos.
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Noções de Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Intervalo para repouso e alimentação

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

Q88.

Ariadne, contratada pela empresa Gráfica Luz Ltda., para

trabalhar no cargo de auxiliar de serviços gerais, de

segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas. Com relação ao

intervalo para repouso e alimentação, de acordo com as

regras da CLT, Ariadne

• A) terá direito a 20 minutos de intervalo.

• B) terá direito a 15 minutos de intervalo.

• C) não terá direito ao intervalo.

• D) terá direito a 1 hora de intervalo.

• E) terá direito a 30 minutos de intervalo.
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Noções de Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Descanso semanal remunerado

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

Q89.

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 / Duração do trabalho / Trabalho noturno e trabalho extraordinário

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

Q90.

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 / Salário mínimo: irredutibilidade e garantia

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

Q91.

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 / Férias / Direito a férias e duração

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 4ª / 2015 / FCC

Q92.



O empregado que, no curso do período aquisitivo, deixar o

emprego e for readmitido no quadragésimo dia subsequente à sua saída

• A) terá direito a férias.

• B) não terá direito a férias tendo em vista que a

readmissão ocorreu após 30 dias de sua saída.

• C) não terá direito a férias tendo em vista que a

readmissão ocorreu após 15 dias de sua saída.

• D) não terá direito a férias tendo em vista que a

readmissão ocorreu após 10 dias de sua saída.

• E) só terá direito se existente em norma coletiva aplicada

a categoria e em vigência quando da saída do empregado.
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Noções de Direito do Trabalho / Férias / Concessão e época das férias

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

Q93.

Plutão, empregado da Construtora Piramidal Olímpica S/A, foi convocado e prestou o serviço militar compulsório. Nesse caso,

sobre a suspensão do período aquisitivo de férias durante o período correspondente à prestação de serviço militar obrigatório, é

correto afirmar:

• A) Haverá suspensão, desde que ele retorne ao emprego nos 90 dias seguintes à cessação do serviço militar obrigatório.

• B) Haverá suspensão, desde que ele compareça ao estabelecimento no prazo de 60 dias, contados da data em que se

verificar sua baixa.

• C) Não haverá suspensão, porque não há previsão legal para suspensão de período aquisitivo de férias, mas apenas de

interrupção.

• D) A suspensão depende de haver previsão em norma coletiva da categoria, porque não há previsão legal para esta

suspensão.

• E) Haverá suspensão, desde que ele se apresente dentro do período aquisitivo de gozo relativo ao período concessivo que se

pretende a suspensão.
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Noções de Direito do Trabalho / Férias / Remuneração e abono de férias

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 3ª / 2015 / FCC

Q94.

É parcela que repercute no cálculo das férias acrescidas

de 1/3 do empregado:

• A) abono e rendimento do PIS/PASEP.

• B) salário-família pago no valor previsto em lei.

• C) adicional de horas extras recebidas habitualmente.

• D) participação nos lucros ou resultados.

• E) diárias para viagem que não excedam de 50% do

salário percebido pelo empregado e não se sujeitam

à prestação de contas.
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Noções de Direito do Trabalho / Salário e remuneração / Conceito e distinções

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2013 / FCC

Q95.

Doralice é empregada da Faculdade “XZ” exercendo a função de auxiliar administrativo. Além do salário mensal de Doralice a faculdade lhe dá como utilidade o

curso de Administração de Empresas, fornecendo matrícula, as mensalidades, bem como livros e material didático. Neste caso,

• A) apenas as mensalidades são consideradas como salário.



• B) todas as utilidades fornecidas pela Faculdade são consideradas como salário.

• C) apenas os livros e o material didático são considerados como salário.

• D) apenas a matrícula e as mensalidades são consideradas como salário.

• E) todas as utilidades fornecidas pela Faculdade não são consideradas como salário.
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Noções de Direito do Trabalho / Salário e remuneração / Composição do salário

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

Q96.

João Fita é Operador de Máquina na Gráfica Imprima Bem

Ltda. Desde a sua contratação, João Fita opera a máquina

CPTD4 que, em funcionamento, emite ruídos acima dos

limites de tolerância fixados pelo Ministério do Trabalho e

Previdência Social e recebe adicional compatível com o

grau de insalubridade apurado.

Após a modernização do pátio gráfico, João Fita passou a

operar a máquina CPTD5, que não emite qualquer tipo de

ruído.

Em virtude disso, a Gráfica Imprima Bem Ltda. parou de

pagar o adicional de insalubridade.

Diante dos fatos, a atitude da empresa

• A) está correta, eis que, eliminados os riscos à saúde

de João Fita, cessará a obrigação do pagamento do

adicional de insalubridade.

• B) não está correta, pois a Constituição Federal garante

a irredutibilidade salarial.

• C) está correta, porém João Fita terá direito à indenização correspondente a um mês do adicional de

insalubridade suprimido por ano de trabalho nestas

condições.

• D) não está correta, pois o adicional de insalubridade

integrou o contrato de trabalho de João Fita, não

podendo ser suprimido.

• E) não está correta, pois como se trata de alteração do

contrato de trabalho, o consentimento João Fita é

obrigatório e só terá validade se a condição for mais

benéfica ao empregado.
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Noções de Direito do Trabalho / Salário e remuneração / Modalidades de salário

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

Q97.

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 / Salário e remuneração / Formas e meios de pagamento do salário

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

Q98.

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 / Salário e remuneração / 13º salário

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

Q99.

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 / Prescrição e decadência

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

Q100.

No tocante à prescrição, considere: 

 

 

 

I. Tratando-se de pedido de diferença de gratificação semestral que teve seu valor congelado, a prescrição aplicável é a 

parcial. 

 

 

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

imediatamente anteriores a cinco anos, contados da data do ajuizamento da reclamação e não às anteriores ao 

quinquênio da data da extinção do contrato. 

 



III. Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é 

parcial, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. 

 

 

 

Está correto o que consta APENAS em

• A) I e III.

• B) I.

• C) I e II.

• D) II e III.

• E) III.
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Noções de Direito do Trabalho / Segurança e medicina no trabalho / Atividades perigosas ou insalubres

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

Q101.

Medusa foi contratada como caixa do posto de combustíveis Abasteça S/A. O caixa fica localizado ao lado das bombas de abastecimento dos veículos, razão

pela qual ela atua em atividade que implica risco acentuado por exposição permanente da

trabalhadora a produtos inflamáveis e explosivos. Medusa ajuizou ação trabalhista postulando o pagamento de adicional, sendo

verificadas as condições de risco por perícia judicial. Assim, conforme legislação aplicável, Medusa fará jus ao adicional de

• A) penosidade, no valor de 10%, 20% ou 40% do salário mínimo regional, conforme classificação de risco mínimo, médio e

máximo.

• B) periculosidade, no valor de 25% sobre o valor da hora normal para cada hora trabalhada com exposição ao risco.

• C) insalubridade, no importe de 30% sobre toda a sua remuneração, incluindo prêmios e gratificações.

• D) periculosidade, no valor de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações

nos lucros da empresa.

• E) insalubridade, no importe de 10%, 20% ou 40% do salário mínimo nacional, conforme classificação de risco mínimo, médio

e máximo.
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Noções de Direito do Trabalho / Proteção ao trabalho do menor

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

Q102.

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 / Proteção ao trabalho da mulher / Estabilidade da gestante

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

Q103.

A empregada gestante faz jus à estabilidade desde

• A) a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, bem como à licença-maternidade de cento e vinte dias, sem prejuízo do emprego e do salário.

• B) a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, independentemente da comunicação de seu estado ao empregador; bem como a quatro

intervalos especiais, de meia hora cada um, para amamentar o próprio filho, até que este complete seis meses de idade, durante a jornada de trabalho.

• C) a confirmação da gravidez até cento e vinte dias após o parto, nos contratos a prazo determinado e indeterminado, bem como a garantia de transferência

de função durante a gravidez, quando as condições de saúde o exigirem.



• D) o parto até o limite de cento e oitenta dias, bem como a dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, seis

consultas médicas e demais exames complementares, durante a gravidez.

• E) comprovada a adoção ou a guarda judicial para fins de adoção de criança menor de 14 anos, pelo período de cento e oitenta dias.
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Noções de Direito do Trabalho / Proteção ao trabalho da mulher / Licença-maternidade

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

Q104.

Lucila, em razão da abertura involuntária do colo do útero, de forma prematura, comprovada por atestado médico oficial, sofreu

um aborto na segunda semana de gestação. Neste caso, o contrato de trabalho de Lucila será

• A) interrompido e ela terá direito a dez dias de repouso.

• B) suspenso e ela terá direito a duas semanas de repouso.

• C) interrompido e ela terá direito a duas semanas de repouso.

• D) suspenso e ela terá direito a quinze dias de repouso.

• E) suspenso e ela terá direito a uma semana de repouso.
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Noções de Direito Processual de Trabalho / Justiça do Trabalho: organização e competência / Varas do Trabalho

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

Q105.

Péricles pretende ingressar com reclamação trabalhista para receber indenização por danos morais em face do Banco Horizonte

S/A em razão da alegação de assédio moral. Conforme previsão legal contida na Consolidação das Leis do Trabalho, a ação

deverá ser proposta na Vara do Trabalho do local

• A) da sua contratação.

• B) do seu domicílio.

• C) da matriz do Banco empregador.

• D) da prestação dos serviços.

• E) escolhido pelas partes na celebração do contrato.
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Noções de Direito Processual de Trabalho / Justiça do Trabalho: organização e competência / Tribunais regionais do trabalho

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

Q106.

Conforme previsão constitucional, as vagas destinadas à advocacia e ao Ministério Público do Trabalho nos Tribunais Regionais do Trabalho, observado o

disposto no artigo 94 da CF, serão de

• A) um terço dentre os advogados com mais de cinco anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de cinco

anos de efetivo exercício.

• B) um quinto dentre os advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez

anos de efetivo exercício.

• C) um quinto dentre os advogados com mais de cinco anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de cinco

anos de efetivo exercício.

• D) um terço dentre os advogados com mais de três anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de três

anos de efetivo exercício.

• E) um quinto dentre os advogados com mais de três anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de três

anos de efetivo exercício.
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Noções de Direito Processual de Trabalho / Justiça do Trabalho: organização e competência / Tribunal Superior do Trabalho



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

Q107.

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

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

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

natos. Compõem também o Conselho:

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

uma das cinco Regiões geográficas do País.

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

Estados da Federação e outro do Distrito Federal.

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

uma das cinco Regiões geográficas do País.

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

• E) cinco ministros eleitos pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho e dois presidentes de Tribunais Regionais do Trabalho.
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Noções de Direito Processual de Trabalho / Justiça do Trabalho: organização e competência / Jurisdição e competência

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

Q108.

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 de Trabalho / Serviços auxiliares da justiça do trabalho / Secretarias das Varas do Trabalho

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

Q109.

Quanto aos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho, nos termos das previsões contidas na Consolidação das Leis do Trabalho, é correto afirmar que

• A) compete à secretaria das Varas do Trabalho a contagem das custas devidas pelas partes nos respectivos processos.

• B) os distribuidores serão designados pelo Juiz Diretor doFórum, dentre os funcionários mais antigos das Varas e que possuam mais de cinco anos de

exercício.

• C) será designado um órgão distribuidor de feitos em todas as localidades onde houver Vara do Trabalho.

• D) não está inserido, dentre as atribuições do distribuidor, o fornecimento a qualquer pessoa que o solicite, verbalmente ou por certidão, de informações

sobre os feitos distribuídos.

• E) compete aos chefes de secretaria das Varas do Trabalho a organização e manutenção de um fichário de jurisprudência do Tribunal, para consulta dos

interessados.
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Noções de Direito Processual de Trabalho / Processo judiciário do trabalho / Princípios gerais do processo trabalhista (aplicação subsidiária do CPC)



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

Q110.

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.

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

Noções de Direito Processual de Trabalho / Recursos no processo do trabalho

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

Q111.

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho e entendimento Sumulado do TST, no ato de interposição do agravo de

instrumento, em regra, e desde que não atingido o valor da condenação,

• A) não é exigido depósito recursal.

• B) o depósito recursal corresponderá a 50% do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar.

• C) o depósito recursal corresponderá a 30% do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar.

• D) o depósito recursal corresponderá a 60% do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar.

• E) somente será devido o depósito recursal se tratar de procedimento ordinário, sendo este correspondente a 25% do valor

do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/1990 e alterações (Regime Jurídico Único) / Processo administrativo disciplinar e sua revisão 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q61.
	Noções de Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos (Lei nº 8.666/1993 e alterações) / Princípios 
	Noções de Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos (Lei nº 8.666/1993 e alterações) / Princípios 
	Noções de Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos (Lei nº 8.666/1993 e alterações) / Princípios 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA ADMINISTRATIVO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q62.
	Noções de Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos (Lei nº 8.666/1993 e alterações) / Modalidades, limites e dispensa 
	Noções de Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos (Lei nº 8.666/1993 e alterações) / Modalidades, limites e dispensa 
	Noções de Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos (Lei nº 8.666/1993 e alterações) / Modalidades, limites e dispensa 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q63.
	Noções de Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos (Lei nº 8.666/1993 e alterações) / Contratos 
	Noções de Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos (Lei nº 8.666/1993 e alterações) / Contratos 
	Noções de Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos (Lei nº 8.666/1993 e alterações) / Contratos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q64.
	Noções de Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos (Lei nº 8.666/1993 e alterações) / Sanções administrativas e tutela judicial 
	Noções de Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos (Lei nº 8.666/1993 e alterações) / Sanções administrativas e tutela judicial 
	Noções de Direito Administrativo / Licitação e contratos administrativos (Lei nº 8.666/1993 e alterações) / Sanções administrativas e tutela judicial 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q65.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 10.520/2002: pregão 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 10.520/2002: pregão 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 10.520/2002: pregão 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA ADMINISTRATIVO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q66.
	Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei n° 9.784/1999 e alterações) 
	Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei n° 9.784/1999 e alterações) 
	Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei n° 9.784/1999 e alterações) 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q67.
	Noções de Direito Administrativo / Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992 e alterações) 
	Noções de Direito Administrativo / Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992 e alterações) 
	Noções de Direito Administrativo / Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992 e alterações) 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q68.
	Noções de Direito do Trabalho / Princípios e fontes do Direito do Trabalho 
	Noções de Direito do Trabalho / Princípios e fontes do Direito do Trabalho 
	Noções de Direito do Trabalho / Princípios e fontes do Direito do Trabalho 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q69.
	Noções de Direito do Trabalho / Direitos constitucionais dos trabalhadores (art. 7º da CF/1988) 
	Noções de Direito do Trabalho / Direitos constitucionais dos trabalhadores (art. 7º da CF/1988) 
	Noções de Direito do Trabalho / Direitos constitucionais dos trabalhadores (art. 7º da CF/1988) 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q70.
	Noções de Direito do Trabalho / Relação de trabalho e relação de emprego / Requisitos e distinção 
	Noções de Direito do Trabalho / Relação de trabalho e relação de emprego / Requisitos e distinção 
	Noções de Direito do Trabalho / Relação de trabalho e relação de emprego / Requisitos e distinção 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q71.
	Noções de Direito do Trabalho / Sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Empregado e empregador: conceito e caracterização 
	Noções de Direito do Trabalho / Sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Empregado e empregador: conceito e caracterização 
	Noções de Direito do Trabalho / Sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Empregado e empregador: conceito e caracterização 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q72.
	Noções de Direito do Trabalho / Sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Poderes do empregador no contrato de trabalho 
	Noções de Direito do Trabalho / Sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Poderes do empregador no contrato de trabalho 
	Noções de Direito do Trabalho / Sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Poderes do empregador no contrato de trabalho 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 5ª / 2013 / FCC




	Q73.
	Noções de Direito do Trabalho / Contrato individual de trabalho / Conceito 
	Noções de Direito do Trabalho / Contrato individual de trabalho / Conceito 
	Noções de Direito do Trabalho / Contrato individual de trabalho / Conceito 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q74.
	Noções de Direito do Trabalho / Contrato individual de trabalho / Classificação 
	Noções de Direito do Trabalho / Contrato individual de trabalho / Classificação 
	Noções de Direito do Trabalho / Contrato individual de trabalho / Classificação 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q75.
	Noções de Direito do Trabalho / Contrato individual de trabalho / Características 
	Noções de Direito do Trabalho / Contrato individual de trabalho / Características 
	Noções de Direito do Trabalho / Contrato individual de trabalho / Características 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 5ª / 2013 / FCC




	Q76.
	Noções de Direito do Trabalho / Alteração do contrato de trabalho / Alteração unilateral e bilateral 
	Noções de Direito do Trabalho / Alteração do contrato de trabalho / Alteração unilateral e bilateral 
	Noções de Direito do Trabalho / Alteração do contrato de trabalho / Alteração unilateral e bilateral 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q77.
	Noções de Direito do Trabalho / Alteração do contrato de trabalho / O jus variandi 
	Noções de Direito do Trabalho / Alteração do contrato de trabalho / O jus variandi 
	Noções de Direito do Trabalho / Alteração do contrato de trabalho / O jus variandi 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q78.
	Noções de Direito do Trabalho / Suspensão e interrupção do contrato de trabalho / Caracterização e distinção 
	Noções de Direito do Trabalho / Suspensão e interrupção do contrato de trabalho / Caracterização e distinção 
	Noções de Direito do Trabalho / Suspensão e interrupção do contrato de trabalho / Caracterização e distinção 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q79.
	Noções de Direito do Trabalho / Rescisão do contrato de trabalho / Justas causas 
	Noções de Direito do Trabalho / Rescisão do contrato de trabalho / Justas causas 
	Noções de Direito do Trabalho / Rescisão do contrato de trabalho / Justas causas 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q80.
	Noções de Direito do Trabalho / Rescisão do contrato de trabalho / Rescisão indireta 
	Noções de Direito do Trabalho / Rescisão do contrato de trabalho / Rescisão indireta 
	Noções de Direito do Trabalho / Rescisão do contrato de trabalho / Rescisão indireta 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 5ª / 2013 / FCC




	Q81.
	Noções de Direito do Trabalho / Rescisão do contrato de trabalho / Dispensa arbitrária 
	Noções de Direito do Trabalho / Rescisão do contrato de trabalho / Dispensa arbitrária 
	Noções de Direito do Trabalho / Rescisão do contrato de trabalho / Dispensa arbitrária 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 23ª / 2011 / FCC




	Q82.
	Noções de Direito do Trabalho / Rescisão do contrato de trabalho / Culpa recíproca 
	Noções de Direito do Trabalho / Rescisão do contrato de trabalho / Culpa recíproca 
	Noções de Direito do Trabalho / Rescisão do contrato de trabalho / Culpa recíproca 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 9ª / 2013 / FCC




	Q83.
	Noções de Direito do Trabalho / Rescisão do contrato de trabalho / Indenização 
	Noções de Direito do Trabalho / Rescisão do contrato de trabalho / Indenização 
	Noções de Direito do Trabalho / Rescisão do contrato de trabalho / Indenização 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2014 / FCC




	Q84.
	Noções de Direito do Trabalho / Aviso prévio 
	Noções de Direito do Trabalho / Aviso prévio 
	Noções de Direito do Trabalho / Aviso prévio 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q85.
	Noções de Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Jornada de trabalho 
	Noções de Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Jornada de trabalho 
	Noções de Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Jornada de trabalho 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 23ª / 2016 / FCC




	Q86.
	Noções de Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Períodos de descanso 
	Noções de Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Períodos de descanso 
	Noções de Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Períodos de descanso 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 1ª / 2013 / FCC




	Q87.
	Noções de Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Intervalo para repouso e alimentação 
	Noções de Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Intervalo para repouso e alimentação 
	Noções de Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Intervalo para repouso e alimentação 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2014 / FCC




	Q88.
	Noções de Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Descanso semanal remunerado 
	Noções de Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Descanso semanal remunerado 
	Noções de Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Descanso semanal remunerado 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q89.
	Noções de Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Trabalho noturno e trabalho extraordinário 
	Noções de Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Trabalho noturno e trabalho extraordinário 
	Noções de Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Trabalho noturno e trabalho extraordinário 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 12ª / 2013 / FCC




	Q90.
	Noções de Direito do Trabalho / Salário mínimo: irredutibilidade e garantia 
	Noções de Direito do Trabalho / Salário mínimo: irredutibilidade e garantia 
	Noções de Direito do Trabalho / Salário mínimo: irredutibilidade e garantia 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2013 / FCC




	Q91.
	Noções de Direito do Trabalho / Férias / Direito a férias e duração 
	Noções de Direito do Trabalho / Férias / Direito a férias e duração 
	Noções de Direito do Trabalho / Férias / Direito a férias e duração 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 4ª / 2015 / FCC




	Q92.
	Noções de Direito do Trabalho / Férias / Concessão e época das férias 
	Noções de Direito do Trabalho / Férias / Concessão e época das férias 
	Noções de Direito do Trabalho / Férias / Concessão e época das férias 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q93.
	Noções de Direito do Trabalho / Férias / Remuneração e abono de férias 
	Noções de Direito do Trabalho / Férias / Remuneração e abono de férias 
	Noções de Direito do Trabalho / Férias / Remuneração e abono de férias 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 3ª / 2015 / FCC




	Q94.
	Noções de Direito do Trabalho / Salário e remuneração / Conceito e distinções 
	Noções de Direito do Trabalho / Salário e remuneração / Conceito e distinções 
	Noções de Direito do Trabalho / Salário e remuneração / Conceito e distinções 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2013 / FCC




	Q95.
	Noções de Direito do Trabalho / Salário e remuneração / Composição do salário 
	Noções de Direito do Trabalho / Salário e remuneração / Composição do salário 
	Noções de Direito do Trabalho / Salário e remuneração / Composição do salário 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC




	Q96.
	Noções de Direito do Trabalho / Salário e remuneração / Modalidades de salário 
	Noções de Direito do Trabalho / Salário e remuneração / Modalidades de salário 
	Noções de Direito do Trabalho / Salário e remuneração / Modalidades de salário 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC




	Q97.
	Noções de Direito do Trabalho / Salário e remuneração / Formas e meios de pagamento do salário 
	Noções de Direito do Trabalho / Salário e remuneração / Formas e meios de pagamento do salário 
	Noções de Direito do Trabalho / Salário e remuneração / Formas e meios de pagamento do salário 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2012 / FCC




	Q98.
	Noções de Direito do Trabalho / Salário e remuneração / 13º salário 
	Noções de Direito do Trabalho / Salário e remuneração / 13º salário 
	Noções de Direito do Trabalho / Salário e remuneração / 13º salário 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO / TRT 19ª / 2014 / FCC




	Q99.
	Noções de Direito do Trabalho / Prescrição e decadência 
	Noções de Direito do Trabalho / Prescrição e decadência 
	Noções de Direito do Trabalho / Prescrição e decadência 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 23ª / 2016 / FCC




	Q100.
	Noções de Direito do Trabalho / Segurança e medicina no trabalho / Atividades perigosas ou insalubres 
	Noções de Direito do Trabalho / Segurança e medicina no trabalho / Atividades perigosas ou insalubres 
	Noções de Direito do Trabalho / Segurança e medicina no trabalho / Atividades perigosas ou insalubres 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q101.
	Noções de Direito do Trabalho / Proteção ao trabalho do menor 
	Noções de Direito do Trabalho / Proteção ao trabalho do menor 
	Noções de Direito do Trabalho / Proteção ao trabalho do menor 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 1ª / 2013 / FCC




	Q102.
	Noções de Direito do Trabalho / Proteção ao trabalho da mulher / Estabilidade da gestante 
	Noções de Direito do Trabalho / Proteção ao trabalho da mulher / Estabilidade da gestante 
	Noções de Direito do Trabalho / Proteção ao trabalho da mulher / Estabilidade da gestante 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2012 / FCC




	Q103.
	Noções de Direito do Trabalho / Proteção ao trabalho da mulher / Licença-maternidade 
	Noções de Direito do Trabalho / Proteção ao trabalho da mulher / Licença-maternidade 
	Noções de Direito do Trabalho / Proteção ao trabalho da mulher / Licença-maternidade 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q104.
	Noções de Direito Processual de Trabalho / Justiça do Trabalho: organização e competência / Varas do Trabalho 
	Noções de Direito Processual de Trabalho / Justiça do Trabalho: organização e competência / Varas do Trabalho 
	Noções de Direito Processual de Trabalho / Justiça do Trabalho: organização e competência / Varas do Trabalho 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q105.
	Noções de Direito Processual de Trabalho / Justiça do Trabalho: organização e competência / Tribunais regionais do trabalho 
	Noções de Direito Processual de Trabalho / Justiça do Trabalho: organização e competência / Tribunais regionais do trabalho 
	Noções de Direito Processual de Trabalho / Justiça do Trabalho: organização e competência / Tribunais regionais do trabalho 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2013 / FCC




	Q106.
	Noções de Direito Processual de Trabalho / Justiça do Trabalho: organização e competência / Tribunal Superior do Trabalho 
	Noções de Direito Processual de Trabalho / Justiça do Trabalho: organização e competência / Tribunal Superior do Trabalho 
	Noções de Direito Processual de Trabalho / Justiça do Trabalho: organização e competência / Tribunal Superior do Trabalho 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA / TST / 2012 / FCC




	Q107.
	Noções de Direito Processual de Trabalho / Justiça do Trabalho: organização e competência / Jurisdição e competência 
	Noções de Direito Processual de Trabalho / Justiça do Trabalho: organização e competência / Jurisdição e competência 
	Noções de Direito Processual de Trabalho / Justiça do Trabalho: organização e competência / Jurisdição e competência 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q108.
	Noções de Direito Processual de Trabalho / Serviços auxiliares da justiça do trabalho / Secretarias das Varas do Trabalho 
	Noções de Direito Processual de Trabalho / Serviços auxiliares da justiça do trabalho / Secretarias das Varas do Trabalho 
	Noções de Direito Processual de Trabalho / Serviços auxiliares da justiça do trabalho / Secretarias das Varas do Trabalho 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 1ª / 2013 / FCC




	Q109.
	Noções de Direito Processual de Trabalho / Processo judiciário do trabalho / Princípios gerais do processo trabalhista (aplicação subsidiária do CPC) 
	Noções de Direito Processual de Trabalho / Processo judiciário do trabalho / Princípios gerais do processo trabalhista (aplicação subsidiária do CPC) 
	Noções de Direito Processual de Trabalho / Processo judiciário do trabalho / Princípios gerais do processo trabalhista (aplicação subsidiária do CPC) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q110.
	Noções de Direito Processual de Trabalho / Recursos no processo do trabalho 
	Noções de Direito Processual de Trabalho / Recursos no processo do trabalho 
	Noções de Direito Processual de Trabalho / Recursos no processo do trabalho 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q111.


