
Língua Portuguesa / 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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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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Q3.

Abu Dhabi constrói cidade do futuro, com tudo movido a energia solar

Bem no meio do deserto, há um lugar onde o calor é extremo. Sessenta e três graus ou até mais no verão. E foi exatamente

por causa da temperatura que foi construída em Abu Dhabi uma das maiores usinas de energia solar do mundo.

Os Emirados Árabes estão investindo em fontes energéticas renováveis. Não vão substituir o petróleo, que eles têm de sobra

por mais 100 anos pelo menos. O que pretendem é diversificar e poluir menos. Uma aposta no futuro.

A preocupação com o planeta levou Abu Dhabi a tirar do papel a cidade sustentável de Masdar. Dez por cento do planejado

está pronto. Um traçado urbanístico ousado, que deixa os carros de fora. Lá só se anda a pé ou de bicicleta. As ruas são bem

estreitas para que um prédio faça sombra no outro. É perfeito para o deserto. Os revestimentos das paredes isolam o calor. E a

direção dos ventos foi estudada para criar corredores de brisa.

(Adaptado de: “Abu Dhabi constrói cidade do futuro, com tudo movido a energia solar”. Disponível em: http://g1.globo.com/globo-

reporter/noticia/2016/04/abu-dhabi-constroi-cidade-do-futuro-com-tudo-movido-energia-solar.html)

Considere as seguintes passagens do texto:

I. E foi exatamente por causa da temperatura que foi construída em Abu Dhabi uma das maiores usinas de energia solar do

mundo. (1º parágrafo)

II. Não vão substituir o petróleo, que eles têm de sobra por mais 100 anos pelo menos. (2º parágrafo)

III. Um traçado urbanístico ousado, que deixa os carros de fora. (3º parágrafo)

IV. As ruas são bem estreitas para que um prédio faça sombra no outro. (3º parágrafo)

O termo “que” é pronome e pode ser substituído por “o qual” APENAS em

• A) I e II.

• B) II e III.

• C) I, II e IV.

• D) I e IV.

• E) III e IV.
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC

Q4.

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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Q5.

[Civilização e sofrimento]

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

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

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

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

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

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

formou-se essa condenação.

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

2011, p. 31)

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

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

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

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

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

• E) Será espantoso se, em pleno processo civilizatório, virmos a renunciar ao que já nos guiara por tanto tempo.
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Fonte: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - ÁREA DE ANáLISE DE SISTEMAS / CREMESP/SP / 2016 / FCC

Q6.

Lições erradas

Dividimos a história em eras, com começo e fim bem definidos, e mesmo que a ordem seja imposta depois dos fatos – a gente

vive para a frente mas compreende para trás, ninguém na época disse “Oba, começou a Renascença!” – é bom acreditar que os fatos

têm coerência, e sentido, e lições. Mas podemos aprender a lição errada.

A gente fala nos loucos anos 20, quando várias liberdades novas começavam a ser experimentadas, e esquece que foi a era

que gerou o fascismo e outras formas liberticidas. O espírito da “era do jazz” foi também o espírito totalitário. Prevaleceram não os

passos do charleston*, mas os passos de ganso dos nazistas.

A leitura convencional dos anos 40 é que foram os anos em que os Estados Unidos salvaram a Europa dela mesma. Na

verdade, a Segunda Guerra salvou os Estados Unidos, acabou com a crise econômica que sobrara dos anos 30, fortalecendo a sua

indústria ao mesmo tempo que os poupava da destruição que liquidou a Europa, fortalecendo um sistema econômico que mantém

sua economia saudável até hoje. O fim da Segunda Guerra foi o começo da era americana. Os americanos salvaram o mundo – e

ficaram com ele.

Já nos fabulosos anos 60, enquanto as drogas, o sexo e a comunhão dos jovens pela paz e contra tudo o que era velho

tomavam conta das praças e das ruas, o conservadorismo se entrincheirava no poder.

Quando fizerem, no futuro, a leitura de nossa época, qual será a conclusão errada?

*Charleston = dança de salão muito difundida na década de 20

(Adaptado de: VERISSIMO, Luís Fernando. Banquete com os deuses. Rio de Janeiro: Objetiva, 2003, p. 207/208)

Transpondo-se para a voz passiva a frase Na verdade, a Segunda Guerra salvou os Estados Unidos (...), fortalecendo a sua indústria, as formas verbais

resultantes deverão ser, nesta ordem:

• A) terão sido salvos − vindo a fortalecer

• B) terá salvado − terá fortalecido

• C) foram salvos − sendo fortalecida

• D) salvaram-se − estando fortalecida

• E) tinham salvado − fortaleceu-se
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q7.

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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Fonte: ANALISTA ADMINISTRADOR / COPERGÁS / 2016 / FCC

Q8.

A música relativa

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

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



ponto? 

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

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

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

industrial, transformando-se em um novo fetiche. 

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

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

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

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

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

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

Quanto à regência e à concordância, considere:

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

criada entre o fenômeno e a linguagem da música.

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

impelem de dançar.

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

ambiciosos produtores de discos e diretores de rádios.

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

• A) I.

• B) II.

• C) III.

• D) I e II.

• E) II e III.
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Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q9.

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

Q10.

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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Língua Portuguesa / Redação: confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas

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

Q11.

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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Língua Portuguesa / Intelecção de texto

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

Q12.

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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Língua Portuguesa / Flexão nominal e verbal

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

Q13.

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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Raciocínio Lógico-matemático / Raciocínio lógico-matemático / Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos

fictícios

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

Q14.

Ricardo e Luiz largaram juntos em uma competição de ciclismo disputada em pista circular. Ricardo sempre dá uma volta

completa na pista em 28 segundos, enquanto Luiz sempre leva 30 segundos para completar uma volta. Quando Ricardo tiver

completado a 70ª volta na pista, Luiz estará percorrendo a volta número

• A) 65.

• B) 55.

• C) 66.

• D) 67.

• E) 64.
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Raciocínio Lógico-matemático / Raciocínio lógico-matemático / Deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas

para estabelecer a estrutura daquelas relações

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q15.

Quatro meninos têm 5, 7, 9 e 11 carrinhos cada um. A respeito da quantidade de carrinhos que cada um tem, eles afirmaram: 

 



 

− Antônio: Eu tenho 5 carrinhos; 

 

− Bruno: Eu tenho 11 carrinhos; 

 

− Cássio: Antônio tem 9 carrinhos; 

 

− Danilo: Eu tenho 9 carrinhos. 

 

 

 

Se apenas um deles mentiu, tendo os outros dito a verdade, então é correto concluir que a soma do número de carrinhos de Antônio, Bruno e Cássio é igual a

• A) 23.

• B) 25.

• C) 21.

• D) 27.

• E) 22.
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Raciocínio Lógico-matemático / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio

sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos

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

Q16.

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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Raciocínio Lógico-matemático / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões

determinadas

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

Q17.

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.
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Direito Constitucional / Constituição / Princípios fundamentais

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

Q18.

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.
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Direito Constitucional / Da aplicabilidade e interpretação das normas constitucionais: vigência e eficácia das normas constitucionais

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

Q19.

O conceito segundo o qual as normas de aplicação diferida, que explicitam comandos-valores e conferem elasticidade ao ordenamento constitucional e têm

como destinatário primacial − embora não único − o legislador, a cuja opção fica a ponderação do

tempo e dos meios em que vem a ser revestidas de plena eficácia, correspondem a normas

• A) programáticas.

• B) de eficácia plena e aplicação imediata.

• C) de eficácia contida e aplicabilidade imediata.

• D) de eficácia plena e aplicação diferida.

• E) de eficácia contida e aplicação diferida.
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Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Sistemas difuso e concentrado

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 4ª / 2015 / FCC

Q20.

Quanto ao controle de constitucionalidade de Lei Municipal em face da Constituição Federal, é correto afirmar que pode ser

realizado por via

• A) difusa ou concentrada, mediante ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.

• B) difusa, não se admitindo o controle concentrado por ação direta de inconstitucionalidade.

• C) difusa ou concentrada, esta diretamente perante o Tribunal de Justiça do Estado a que pertença o Município, com recurso

ao Supremo Tribunal Federal.

• D) concentrada ou difusa, ambas diretamente perante o Supremo Tribunal Federal.

• E) concentrada ou difusa, ambas diretamente perante o Tribunal de Justiça do Estado a que pertença o Município, com recurso ao Supremo Tribunal

Federal.
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Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Ação direta de inconstitucionalidade

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

Q21.

É legitimado, dentre outros, para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade

• A) Ministro de Estado.

• B) o Governador do Distrito Federal.

• C) o Advogado-Geral da União.

• D) o Procurador do Município.

• E) qualquer cidadão no gozo de seus direitos políticos.
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Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Ação declaratória de constitucionalidade

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 16ª / 2014 / FCC



Q22.

Sobre a ação declaratória de constitucionalidade considere:

I. A decisão que declara a constitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos

declaratórios, não podendo, igualmente, ser objeto de ação rescisória.

II. Ajuizada Ação Declaratória de Constitucionalidade não é admissível a desistência.

III. Contra a decisão do Relator que indeferir a petição inicial caberá agravo. Está correto o que se afirma em

• A) I e II, apenas.

• B) I e III, apenas.

• C) II e III, apenas.

• D) I, apenas.

• E) I, II e III.
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Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Arguição de descumprimento de preceito fundamental

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

Q23.

A ação cuja criação teve por objetivo suprir a lacuna deixada pela ação direta de inconstitucionalidade e que não pode ser proposta contra lei ou atos normativos

que entraram em vigor em data anterior à promulgação da Constituição de 1988 corresponde a

• A) arguição de descumprimento de preceito fundamental.

• B) ação direta de constitucionalidade.

• C) ação popular constitucional.

• D) mandado de injunção.

• E) habeas data.
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Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos e deveres individuais e coletivos

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

Q24.

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.
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Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos sociais

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

Q25.



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.
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Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos de nacionalidade

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

Q26.

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.
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Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos políticos

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

Q27.

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

Direito Constitucional / Da organização político-administrativa / Das competências da União

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

Q28.

Meriva faz parte de um grupo de estudos que objetiva aprofundar o conhecimento sobre a Constituição Federal brasileira. Assim,

atualmente, o grupo estuda o capítulo da Organização Político-Administrativa. Questionada pelo seu colega de estudos, Felício,

sobre a competência para legislar sobre orçamento e legislar sobre direito processual, Meriva respondeu corretamente que a

competência para legislar é

• A) comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e privativa da União, respectivamente.

• B) concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal.

• C) comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.



• D) privativa da União.

• E) concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal e privativa da União, respectivamente.
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Direito Constitucional / Da organização político-administrativa / Das competências dos Estados

Fonte: ADMINISTRAçãO - SUPORTE ADMINISTRATIVO GERAL / TCE/CE / 2015 / FCC

Q29.

Dentre outras hipóteses, NÃO é possível à União intervir

nos Estados para

• A) manter a integridade nacional.

• B) repelir invasão estrangeira.

• C) garantir o livre exercício da função jurisdicional do

Estado-membro.

• D) assegurar o cumprimento de decisão judicial advinda

do Superior Tribunal de Justiça.

• E) exercer o policiamento ostensivo, na hipótese da

existência de organização criminosa de âmbito estadual.
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Direito Constitucional / Da organização político-administrativa / Das competências dos Municípios

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

Q30.

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

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

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

contas a outros entes da Federação.

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

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

essencial.

• E) legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.

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

Direito Constitucional / Da Administração Pública / Disposições gerais

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

Q31.

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

Direito Constitucional / Da Administração Pública / Dos servidores públicos

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



Q32.

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.
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Direito Constitucional / Do Poder Executivo / Das atribuições e responsabilidades do presidente da república

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

Q33.

Em razão do recente impeachment da Presidente da República, Fatima, jornalista, manifestou interesse em obter conhecimento

pleno sobre as atribuições do Presidente da República constantes na Constituição Federal. Assim, verificando o competente

Capítulo, Fátima constatou que NÃO compete privativamente ao Presidente da República

• A) prestar, trimestralmente, ao Tribunal de Contas da União, após a abertura do ano fiscal, as contas referentes ao exercício

anterior.

• B) nomear e exonerar os Ministros de Estado.

• C) celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional.

• D) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei.

• E) nomear, após aprovação pelo Senado Federal, o Procurador-Geral da República.

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

Direito Constitucional / Do Poder Legislativo / Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária

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

Q34.

No tocante à fiscalização contábil, financeira e orçamentária, segundo a Constituição Federal, o controle externo, a cargo do

Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. O Tribunal encaminhará relatório de suas

atividades ao

• A) Congresso Nacional, semestralmente.

• B) Supremo Tribunal Federal, semestralmente.

• C) Supremo Tribunal Federal, trimestral e anualmente.

• D) Congresso Nacional, trimestral e anualmente.

• E) Superior Tribunal de Justiça, semestralmente.

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

Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Disposições gerais

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

Q35.

Considere as situações abaixo. 

 

 



I. Samuel é Governador de determinado Estado e deve ser processado por crime comum. 

 

 

II. Demétrio impetrou mandado de segurança contra ato de Frederico, que é juiz federal. 

 

 

III. Tadeu é desembargador do Tribunal de Justiça de determinado Estado e deve ser processado por crime de responsabilidade. 

 

 

 

A competência para processar e julgar, originariamente, as ações acima apontadas, cabe ao

• A) Superior Tribunal de Justiça; ao Tribunal Regional Federal da Região correspondente; e ao Superior Tribunal de Justiça, respectivamente.

• B) Supremo Tribunal Federal; ao Tribunal Regional Federal da Região correspondente; e ao Tribunal de Justiça que Tadeu

integra, respectivamente.

• C) Supremo Tribunal Federal; ao Tribunal Regional Federal da Região correspondente; e ao Supremo Tribunal Federal, respectivamente.

• D) Superior Tribunal de Justiça nas três situações.

• E) Supremo Tribunal Federal; ao Superior Tribunal de Justiça; e ao Tribunal Regional Federal da Região correspondente, respectivamente.
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Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Supremo Tribunal Federal

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

Q36.

Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário,

• A) o habeas corpus decidido em última instância pelos Tribunais Regionais Federais.

• B) o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Regionais Federais.

• C) o crime político.

• D) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município.

• E) as causas decididas, em única instância, pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal quando a decisão recorrida

contrariar tratado ou lei federal.

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

Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Superior Tribunal de Justiça

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

Q37.

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

• A) Superior Tribunal de Justiça.

• B) Supremo Tribunal Federal.

• C) Congresso Nacional.

• D) Senado Federal.

• E) Conselho da Justiça Federal.
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Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais

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

Q38.

Rivanildo, Juiz Federal, conta com quatro anos de exercício no cargo, sendo que há dois anos e meio é titular de

Vara. Com a abertura de vaga junto ao respectivo Tribunal

Regional Federal, inscreveu-se no concurso de promoção

por merecimento. Neste caso, Rivanildo



• A) poderá ser promovido desde que se encontre na

primeira quinta parte da lista de antiguidade, ainda

que haja, dentre os inscritos, juiz com mais de cinco

anos de exercício no cargo.

• B) poderá ser promovido se não houver, dentre os

inscritos, Juiz com mais de cinco anos de exercício

no cargo.

• C) não poderá ser promovido por ausência de cumprimento de requisito temporal de exercício do cargo.

• D) não poderá ser promovido por ausência de tempo de

estágio como Juiz Titular.

• E) poderá ser promovido por contar com tempo de

estágio como Juiz Titular, ainda que não integre a primeira quinta parte da lista de antiguidade e concorra

contra candidato que possua tal predicamento.
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Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais e Juízes do Trabalho

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

Q39.

Com a Constituição Federal de 1988, o Poder Judiciário passa a ser o guardião da Constituição, cuja finalidade repousa, basicamente, na preservação dos

valores e princípios que fundamentam o novo Estado Democrático de Direito. A Constituição

Federal prevê, expressamente, que são órgãos que integram a organização da Justiça do Trabalho:

• A) Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e Varas do Trabalho.

• B) Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior do Trabalho e Juízes do Trabalho.

• C) Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e Juízes do Trabalho.

• D) Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho, Varas do Trabalho e Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

• E) Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Estaduais do Trabalho, Varas do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Escola Nacional de

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho.

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

Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Do Ministério Público

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

Q40.

A Constituição Federal veda ao membro do Ministério Público exercer

• A) qualquer outra função pública, ainda quando estiver em disponibilidade, com exceção de exercer uma função de magistério.

• B) qualquer outra função pública, ainda quando estiver em disponibilidade, sem qualquer exceção.

• C) qualquer outra função pública, com exceção de exercer a função de defensor público quando estiver em disponibilidade.

• D) algumas funções públicas predeterminadas taxativamente no texto constitucional.

• E) qualquer outra função pública, exceto quando estiver em disponibilidade, sem qualquer exceção.
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Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Da Advocacia Pública

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

Q41.

Claudemir é cidadão brasileiro, tem 37 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada. De acordo apenas com as informações

mencionadas, é correto afirmar que Claudemir poderá, mediante

• A) concurso público de provas e títulos, tornar-se Advogado-Geral da União, sendo a Advocacia-Geral da União a instituição

que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, apenas judicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei

complementar sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder

Executivo.

• B) livre nomeação pelo Presidente da República, tornar-se Advogado-Geral da União, sendo a Advocacia-Geral da União a 

instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe,



nos termos da lei complementar sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento 

jurídico do Poder Executivo.

• C) livre nomeação pelo Presidente da República, tornar-se Advogado-Geral da União, sendo a Advocacia-Geral da União a

instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe,

nos termos da lei ordinária sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico

do Poder Legislativo.

• D) concurso público de provas e títulos, tornar-se Advogado-Geral da União, sendo a Advocacia-Geral da União a instituição

que, apenas diretamente, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei ordinária sobre

sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Legislativo.

• E) a escolha de 2/5 dos membros do Congresso Nacional, tornar-se Advogado-Geral da União, sendo a Advocacia-Geral da

União a instituição que, através de órgão vinculado, representa a União, apenas judicialmente, cabendo-lhe, nos termos da

lei complementar sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do

Poder Executivo.

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

Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Da Advocacia e da Defensoria Públicas

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

Q42.

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

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

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

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

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

• E) os servidores do Judiciário e os Magistrados.
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Direito Administrativo / Administração pública / Princípios básicos

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

Q43.

Manoel e Manoela, além de irmãos, são partes interessadas no mesmo processo administrativo em curso perante

a Administração Pública Federal. No curso do feito,

Manoel desistiu do pedido. Em razão disso, a Administração estendeu a desistência a ambas as partes e extinguiu

o processo. Em outro processo administrativo, a parte interessada, Ricardo, também desistiu do seu pedido, o que

foi negado pela Administração por considerar que o interesse público justificava a continuidade do feito. Nos termos da Lei nº 9.784/1999, a conduta da

Administração

Pública Federal está

• A) incorreta apenas no segundo caso, pois a desistência do pedido diz respeito a direito disponível da

parte e deve ser prontamente acolhida pela Administração.

• B) correta em ambos os casos.

• C) incorreta em ambos os casos, pois não é cabível

desistência em processo administrativo no âmbito da

Administração Pública Federal.

• D) incorreta apenas no primeiro caso, pois a desistência atinge somente quem a formulou.

• E) incorreta no primeiro caso, vez que a lei veda duas

partes no mesmo processo administrativo e também

incorreta no segundo processo, pois não é possível

contrariar o interesse da parte, haja vista tratar-se de

direito disponível.
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Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder hierárquico

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

Q44.



Suponha que o Secretário de Transportes de determinado Estado tomou conhecimento, por intermédio de matéria jornalística,

da existência de longas filas para carregamento dos cartões de utilização dos trens administrados por uma sociedade de

economia mista vinculada àquela Pasta. Diante dos fatos apurados, decidiu avocar, para área técnica da Secretaria, algumas

atividades de gerenciamento e logística desempenhadas por uma das Diretorias da referida empresa. Fundamentou sua decisão

no exercício dos poderes hierárquico e disciplinar. Considerando a situação narrada,

• A) a atuação do Secretário justifica-se do ponto de vista da hierarquia, porém não sob aspecto disciplinar, eis que não

identificada infração administrativa.

• B) a decisão baseia-se, legitimamente, apenas no poder disciplinar, que compreende o controle e a supervisão.

• C) descabe a invocação dos poderes citados, sendo certo que a atuação da Secretaria deve se dar nos limites do poder de

tutela.

• D) a decisão somente será justificável, sob o fundamento de poder hierárquico, se constada a existência de desvio de

conduta pelos administradores da empresa.

• E) a decisão extrapolou a competência disciplinar, que somente pode ser exercida para corrigir desvios na organização

administrativa da entidade.
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Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder disciplinar

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

Q45.

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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Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder regulamentar

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

Q46.

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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Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder de polícia

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

Q47.

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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Direito Administrativo / Poderes administrativos / Uso e abuso do poder

Fonte: CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA, FISCALIZAçãO E AVALIAçãO DA GESTãO PúBLICA - ATIVIDADE JURíDICA / TCE/CE / 2015 / FCC

Q48.

Carmelo e Leôncio são servidores públicos, sendo o primeiro chefe do segundo. Leôncio e Carmelo participaram de um torneio

interno de futebol e Leôncio foi eleito o melhor jogador do campeonato. Carmelo, inconformado com o resultado do prêmio

futebolístico, removeu Leôncio para localidade distante, a fim de que este não mais pudesse participar do campeonato. Neste

caso, Carmelo

• A) deveria ter contado com a anuência da autoridade superior para efetuar a remoção.

• B) agiu dentro das suas atribuições legais.

• C) poderia ter realizado esta remoção, uma vez que possui poder hierárquico para tal.

• D) somente poderia ter realizado a remoção, com este fundamento, após a instauração de processo administrativo.

• E) incorreu em desvio de poder.
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Direito Administrativo / Serviços Públicos / Conceito e princípios

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC

Q49.

Um Município, devidamente autorizado pelo Legislativo local, lavrou escritura de doação de um terreno em favor do Estado para 

que lá fosse construído o novo Fórum da Comarca. O Ministério Público ajuizou ação civil pública questionando o negócio 

jurídico, sob o fundamento de que o terreno era originário de área institucional de loteamento e que o Município demandava 

prioritariamente a construção de uma creche ou unidade escolar.



 

Em relação ao ajuizamento da ação e ao exame a ser promovido pelo Judiciário,

• A) não se identifica perspectiva de procedência da ação, tendo em vista que a decisão acerca da construção de um

equipamento público insere-se em competência essencialmente discricionária da Administração pública.

• B) há de ser julgada procedente a ação civil pública, tendo em vista que houve a desafetação da área com a doação, que

assim passou a ser bem dominical.

• C) inexiste fundamento para o ajuizamento da ação, que se mostra formalmente inadequada, tendo em vista que não se trata

de tutela de bens patrimoniais, mas sim discussão sobre políticas públicas, o que não compete ao Judiciário.

• D) a ação civil pública não seria cabível, porque foi questionada a legalidade do ato, sendo aquela medida adequada para

exame de mérito da atuação da Administração pública.

• E) insere-se no âmbito do controle exercido pelo Ministério Público, que pode se valer da ação civil pública para suprir a

Administração pública na tomada de decisão que melhor atenderia ao interesse público, não obstante ambas destinações

fossem possíveis.
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Direito Administrativo / Serviços Públicos / Delegação / Concessão

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

Q50.

Uma concessionária prestadora de serviço público de distribuição de gás precisa ampliar a rede subterrânea sob sua operação

em determinado trecho, para disponibilizar o acesso a mais localidades. Elaborado o projeto e identificados os imóveis, todos

particulares, a empresa precisa instrumentalizar a instalação da infraestrutura. O instituto jurídico adequado para viabilizar o

projeto da concessionária é a

• A) requisição administrativa, visto que o serviço público permite que a concessionária requisite as áreas particulares

necessárias à prestação do serviço público de utilidade geral.

• B) limitação administrativa, pois a restrição será temporária, apenas para a instalação da tubulação subterrânea, devolvendose a superfície ao proprietário ao

término da obra.

• C) desapropriação, pois a obra deixará inaproveitável o imóvel por completo, sendo obrigatório, por lei, que o poder público

adquira as áreas necessárias a instalação de infraestrutura para prestação de serviços públicos.

• D) servidão administrativa, instituída em favor do serviço público, mediante indenização aos proprietários pela redução do

aproveitamento de suas propriedades, em razão da obra ser subterrânea.

• E) ocupação temporária, mediante remuneração proporcional, tendo em vista que a utilização do imóvel perdurará apenas

pelo tempo necessário a instalação da infraestrutura, restituindo-se os imóveis ao término.

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

Direito Administrativo / Serviços Públicos / Delegação / Permissão

Fonte: CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA, FISCALIZAçãO E AVALIAçãO DA GESTãO PúBLICA - ATIVIDADE JURíDICA / TCE/CE / 2015 / FCC

Q51.

Asdrúbal havia recebido permissão de uso de bem público para a instalação de banca de jornal em praça aprazível do Bairro

das Flores. Após 20 anos no mesmo local, o Município entendeu que a banca de Asdrúbal atrapalhava o trânsito, tendo em vista

o crescimento do comércio no bairro. Para retirar a banca de Asdrúbal, o Município deve

• A) revogar a permissão de uso de bem público, concedendo a Asdrúbal direito à indenização.

• B) anular a permissão de uso de bem público, não tendo Asdrúbal direito à indenização.

• C) revogar a permissão de uso de bem público, não tendo Asdrúbal direito à indenização.

• D) anular a permissão de uso de bem público, concedendo a Asdrúbal direito à indenização.

• E) proceder à cassação da permissão de uso de bem público, realizando uma apuração de haveres para certificar-se de que

Asdrúbal terá direito à indenização.

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

Direito Administrativo / Serviços Públicos / Delegação / Autorização

Fonte: CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA, FISCALIZAçãO E AVALIAçãO DA GESTãO PúBLICA - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCE/CE / 2015 /

FCC

Q52.



A Constituição da República estabelece uma série de

competências e atribuições para o Poder Público em favor

da população. A execução material dessas atividades

• A) deve se dar em regime de exclusividade pelos entes

federados indicados na Constituição Federal, caso

contrário, perdem a qualificação de serviços públicos.

• B) depende de delegação à iniciativa privada, a fim de

garantir o volume de investimentos necessários ao

bom desempenho, sob a forma de permissão ou

concessão.

• C) pode se dar em regime de exclusividade ou não,

admitindo-se a delegação à iniciativa privada nos

termos da lei, que pode autorizar a outorga da titularidade por tempo determinado e mediante remuneração proporcional a tanto.

• D) pode ser atribuída à iniciativa privada, sem prejuízo

de eventual prestação direta, mas se estiverem sujeitos à livre iniciativa, prescindindo de delegação ou

mesmo autorização, não se consubstanciam em serviço público.

• E) pode ser feita somente pelos entes integrantes da

Administração direta e indireta, tendo em vista que

deve observar o regime jurídico de direito público.

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

Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos e atributos

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

Q53.

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.

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

Direito Administrativo / Ato administrativo / Anulação, revogação e convalidação

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

Q54.

A convalidação dos atos administrativos

• A) destina-se, entre outros, a atos administrativos com vício de motivo.

• B) não pode ser feita por quem não pertença aos quadros da Administração pública.



• C) destina-se a atos válidos.

• D) tem efeitos retroativos.

• E) não pode ser inviabilizada pela ocorrência do fenômeno da prescrição.

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

Direito Administrativo / Ato administrativo / Discricionariedade e vinculação

Fonte: AUXILIAR ADMINISTRATIVO / COPERGÁS / 2016 / FCC

Q55.

No que concerne à classificação dos atos administrativos, a admissão constitui ato

• A) bilateral e vinculado.

• B) bilateral e discricionário.

• C) unilateral e discricionário.

• D) unilateral e vinculado.

• E) discricionário e enunciativo.

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta

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

Q56.

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Centralizada e descentralizada

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

Q57.

O Estado de Minas Gerais, assim como os demais Estados-Membros e também os Municípios, detêm competência legislativa própria que não decorre da União

Federal, nem a ela se subordina, mas encontra seu fundamento na própria Constituição Federal. Trata-se da denominada

• A) descentralização funcional.

• B) descentralização administrativa.

• C) desconcentração.

• D) descentralização política.



• E) descentralização por colaboração.

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias

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

Q58.

Determinado ente federado pretende descentralizar serviço público de sua competência transferindo-o para pessoa jurídica de

direito público. Para tanto,

• A) deverá criar por lei geral autarquia, que passará a integrar a Administração indireta do Estado.

• B) deverá criar por lei específica autarquia, que passará a integrar a Administração indireta do Estado.

• C) poderá instituir autarquia ou empresa pública, ambas por lei autorizativa, devendo, no entanto, motivar sua decisão.

• D) deverá instituir por lei autarquia, que passará integrar a Administração direta do Estado.

• E) poderá instituir autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista, a primeira por lei, as demais por atos

próprios, após a edição de lei autorizativa da instituição.

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações

Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/SP / 2012 / FCC

Q59.

As fundações de direito público, também denominadas autarquias fundacionais, são instituídas por meio de lei específica e

• A) seus agentes não ocupam cargo público e não há responsabilidade objetiva por danos causados a terceiros.

• B) seus contratos administrativos devem ser precedidos de procedimento licitatório, na forma da lei.

• C) seus atos constitutivos devem ser inscritos junto ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, definindo as áreas de sua atuação.

• D) seus atos administrativos não gozam de presunção de legitimidade e não possuem executoriedade.

• E) seu regime tributário é comum sobre o patrimônio, a renda e os serviços relacionados às suas finalidades essenciais.

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q60.

São exemplos de empresa pública e sociedade de economia mista, respectivamente:

• A) Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal.

• B) Agência Nacional de Energia Elétrica e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

• C) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Caixa Econômica Federal.

• D) Companhia Nacional de Abastecimento e Banco do Brasil S.A.

• E) Banco do Brasil S.A. e Companhia Nacional de Abastecimento.

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Sociedades de economia mista

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

Q61.

Pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma da legislação brasileira, com parte do capital pertencente a entes

públicos, na condição de detentores do controle, prestadora de serviço público, sujeita a regime licitatório para contratação das

atividades meio, descreve uma

• A) sociedade de economia mista.



• B) autarquia.

• C) fundação.

• D) empresa pública.

• E) autarquia especial.

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

Direito Administrativo / Órgãos públicos / Conceito, natureza e classificação

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q62.

São exemplos de órgãos da Administração pública direta:

I. Partidos Políticos e Congresso Nacional.

II. Secretaria Estadual de Finanças e Secretaria Municipal de Planejamento.

III. Secretaria Estadual de Finanças e Partidos Políticos.

IV. Secretaria Municipal de Planejamento e Ministério do Turismo.

V. União e Instituto Nacional de Seguridade Social.

Está correto o que consta APENAS em

• A) I e III.

• B) II e III.

• C) II e IV.

• D) IV e V.

• E) I e V.

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

Direito Administrativo / Servidores públicos / Cargo, emprego e função públicos

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

Q63.

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

Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo

Fonte: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO - JURíDICA / TCE/AP / 2012 / FCC

Q64.



Um município do Estado do Amapá realizou certame licitatório para o fornecimento parcelado de cestas básicas ao setor da Assistência Social, sagrando-se

vencedora empresa sediada no Estado de São Paulo. A competência para a fiscalização do procedimento licitatório e da execução contratual cabe ao

• A) Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

• B) Tribunal de Contas do Estado do Amapá.

• C) Tribunal de Contas do Estado do Amapá quanto à licitação e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em relação à execução contratual.

• D) Tribunal de Contas da União, uma vez que envolve mais de um Estado da Federação.

• E) Tribunal de Contas do Estado do Amapá e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conjunto.

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

Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle judicial

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

Q65.

Concernentes ao controle judicial, considere:

I. Alguns atos da Administração pública não podem ser examinados pelo Poder Judiciário, como, por exemplo, os gerais e

os unilaterais.

II. Haverá invasão do mérito do ato administrativo, quando o Poder Judiciário apreciar os motivos de tal ato, isto é, os fatos

que precederam a elaboração do ato.

III. Os Regimentos dos órgãos públicos, em regra, não são apreciados pelo Poder Judiciário, exceto se ferirem direitos

individuais e coletivos.

Está correto o que consta em

• A) II, apenas.

• B) I, II e III.

• C) I, apenas.

• D) III, apenas.

• E) II e III, apenas.

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

Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle legislativo

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

Q66.

Considere duas situações hipotéticas:

I. o Congresso Nacional decide apurar a legalidade de ato administrativo praticado pelo presidente de autarquia federal;

II. o Congresso Nacional anulou ato normativo do Poder Executivo que exorbitou do poder regulamentar.

No que concerne ao controle legislativo, especificamente ao controle político exercido pelo Poder Legislativo sobre a

Administração pública,

• A) ambas as hipóteses estão corretas.

• B) ambas as hipóteses estão incorretas, pois extrapolam os limites do controle legislativo exercido sobre os atos da

Administração pública.



• C) está correta apenas a primeira hipótese; no item II, cabe ao Congresso tão somente sustar atos normativos do Executivo

que exorbitem do poder regulamentar.

• D) está correta apenas a segunda hipótese; no item I, compete exclusivamente ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar,

diretamente, ou por qualquer das Casas, os atos do Poder Executivo, não abrangendo, no entanto, a administração indireta.

• E) ambas as hipóteses estão incorretas, pois foram citadas atribuições exclusivas do Senado Federal no exercício do controle

legislativo.

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

Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado

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

Q67.

Em movimentada rua da cidade de Manaus, em que existem diversas casas comerciais, formou-se um agrupamento de pessoas

com mostras de hostilidade. Em razão disso, um dos comerciantes da rua, entrou em contato com os órgãos públicos de

segurança responsáveis, comunicando o fato. Embora os órgãos de segurança tenham sido avisados a tempo, seus agentes

não compareceram ao local, ocorrendo atos predatórios causados pelos delinquentes, o que gerou inúmeros danos aos

particulares. A propósito do tema, é correto afirmar que

• A) os danos causados por multidões insere-se na categoria de fatos imprevisíveis, não havendo responsabilidade estatal.

• B) se trata de danos causados por terceiros, causa excludente da responsabilidade estatal.

• C) o Estado arcará integralmente com os danos causados, haja vista tratar-se de hipótese de responsabilidade subjetiva.

• D) o Estado responderá pelos danos, haja vista sua conduta omissiva culposa, no entanto, a indenização será proporcional à

participação omissiva do Estado no resultado danoso.

• E) o Estado responderá integralmente pelos danos causados, em razão de sua responsabilidade objetiva e a aplicação da

teoria do risco integral.

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

Direito Administrativo / Improbidade administrativa (Lei no 8.429/1992)

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.

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

Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Conceito, finalidade e princípios

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ENFERMAGEM / TRE/SP / 2017 / FCC

Q69.

Atenção: As questões referem-se ao conteúdo de Noções de Direito Administrativo.

Dentre os entes que integram a Administração pública e a obrigatoriedade de submissão ao princípio licitatório e ao regime da

Lei nº 8.666/93,



• A) as autarquias e fundações, porque integrantes da Administração pública indireta, submetem-se a licitações apenas para a

contratação de aquisição de bens e serviços, não para alienação de bens que integram seu patrimônio.

• B) as autarquias e fundações submetem-se ao regime de licitações para a celebração de contratação de aquisição de bens e

serviços, bem como para alienação de seus bens.

• C) a Administração direta e indireta subordina-se à lei de licitações para contratação de serviços e alienação de bens, estando

a aquisição de bens elencada dentre as hipóteses de dispensa de licitação, razão pela qual prescinde de certame.

• D) empresas estatais e fundações integrantes da Administração indireta não se submetem ao regime licitatório quando da

celebração de contratos, tendo em vista que observam as mesmas regras e parâmetros aplicáveis aos contratos firmados

pela iniciativa privada, a fim de preservar a competitividade.

• E) a Administração direta submete-se ao regime licitatório para celebração de contratos em sentido estrito, ou seja, contratos

administrativos, não se aplicando a obrigação de realização de certame para outros instrumentos.

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

Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Objeto

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA DE ORçAMENTO E FINANçAS PúBLICAS / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q70.

Considere:

I. Pareceres, perícias e avaliações em geral.

II. Auditorias financeiras ou tributárias.

III. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.

IV. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas.

A Lei nº 8.666/93 previu que os contratos para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverão, preferencialmente e ressalvados os casos

de inexigibilidade de licitação, ser celebrados mediante a realização de concurso, com

estipulação prévia de prêmio ou remuneração. São considerados serviços técnicos profissionais especializados o que consta em

• A) I, II e III, apenas.

• B) I, II, III e IV.

• C) II e IV, apenas.

• D) I e III, apenas.

• E) III e IV, apenas.

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

Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Obrigatoriedade, dispensa e inexigibilidade

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

Q71.

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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Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/SP / 2017 / FCC

Q72.

Atenção: As questões referem-se ao conteúdo de Noções de Direito Administrativo.

Uma unidade pública escolar conseguiu recursos para modernização de seus equipamentos de informática, pois a quase

totalidade dos computadores utilizados pelos alunos foi inutilizada durante uma inundação ocorrida no imóvel em período de

fortes chuvas. Considerando-se que esse conjunto de computadores era patrimoniado e que a diretoria de ensino competente

pretende se desfazer dele,

• A) deverá licitar a alienação desse material, por meio de concorrência ou convite.

• B) deverá licitar a alienação dos bens, por meio de leilão.

• C) poderá licitar a alienação dos bens, por meio de qualquer das modalidades legalmente previstas, conforme o valor de

avaliação dos mesmos.

• D) poderá alienar os bens com dispensa de licitação, por se tratar de hipótese expressamente prevista para tanto.

• E) deverá licitar a alienação dos bens, por meio de leilão ou tomada de preços.
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Fonte: ANALISTA CONTADOR / COPERGÁS / 2016 / FCC

Q73.

Atenção: Para responder às questões de números questões considere a Lei nº 8.666/1993 que institui normas para licitações e

contratos da Administração pública e dá outras providências.

Uma autarquia do Estado de Pernambuco pretende contratar a empresa “Marketing Futurista S.A.” para prestar serviços de

publicidade e divulgação. Cumpre salientar que referida empresa possui natureza singular e notória especialização. Nesse

caso, é

• A) obrigatória licitação na modalidade tomada de preços, independentemente do valor estimado da contratação.

• B) possível a contratação direta, por inexigibilidade de licitação.

• C) possível a contratação direta, por dispensa de licitação.

• D) obrigatória licitação na modalidade convite, independentemente do valor estimado da contratação.

• E) vedada a contratação direta, devendo ser realizado o respectivo procedimento licitatório, haja vista expressa previsão legal

nesse sentido.
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Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 10.520/2002

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

Q74.

No pregão, conforme preceitua a Lei nº 10.520/2002, a equipe de apoio deverá ser integrada

• A) em sua maioria por servidores de cargo efetivo ou emprego da Administração pública, preferencialmente pertencentes ao

quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento.

• B) em sua minoria por servidores de cargo efetivo ou emprego da Administração pública, não sendo necessário que

pertençam ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento, e, em sua maioria, deve ser composta por

particulares de notório saber jurídico no tocante objeto da licitação.

• C) exclusivamente por servidores de cargo efetivo da Administração pública, pertencentes ao quadro permanente do órgão ou

entidade promotora do evento.

• D) em sua maioria por servidores de cargo efetivo da Administração pública, devendo, necessariamente, todos os integrantes

pertencer ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento.

• E) obrigatoriamente por metade de servidores de cargo efetivo da Administração pública, não sendo necessário que

pertençam ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento, e, a outra metade, deve ser composta de

particulares de notório saber jurídico acerca do objeto licitado.

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

Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Características do contrato administrativo / Formalização



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

Q75.

Considere as duas situações distintas abaixo.

I. A Administração Pública convocou empresa vencedora de licitação para assinar o respectivo termo de contrato no prazo

de trinta dias. No vigésimo dia do prazo assinalado pela Administração, a empresa pleiteou a prorrogação do prazo de

assinatura do termo de contrato, apresentando motivo justificado para tanto.

II. Outra empresa vencedora de outra licitação também foi convocada para assinar o termo de contrato em trinta dias e, no

trigésimo primeiro dia, pleiteou a prorrogação do prazo de assinatura do termo de contrato, apresentando motivo justificado

para tanto.

Com relação à formalização dos contratos,

• A) a prorrogação é possível apenas na situação I.

• B) ambas as situações admitem prorrogação.

• C) nenhuma das situações admite prorrogação, decaindo o direito às contratações, além de outras sanções previstas na

legislação pertinente.

• D) a prorrogação é possível apenas na situação II.

• E) nenhuma das situações admite prorrogação, decaindo o direito às contratações; no entanto, não incidirão quaisquer

sanções às empresas envolvidas, haja vista a apresentação de motivo justificado em ambos os casos.
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Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Características do contrato administrativo / Fiscalização do contrato

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

Q76.

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

Q77.

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

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

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

partes em até

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

• B) 30 dias da comunicação escrita da contratada.

• C) 15 dias da comunicação escrita da contratada.

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

• E) 45 dias da comunicação escrita da contratante.
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Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Características do contrato administrativo / Garantia contratual

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

Q78.

A empresa WTW celebrou contrato administrativo com a

União Federal, prestando garantia contratual no valor de

dois milhões de reais. Em razão de atraso injustificado na

execução contratual, a empresa foi condenada, após o

devido processo administrativo, à multa no importe de três

milhões de reais, além de outras sanções. Nos termos da

Lei nº 8.666/1993, a multa fixada

• A) será descontada da garantia e considerada extinta,

pois não pode superar o valor da garantia contratual.

• B) será descontada da garantia e, ainda, de eventuais

pagamentos devidos à empresa contratada.

• C) é absolutamente irregular, vez que não pode ser

fixada em valor superior à garantia contratual.

• D) não pode ser descontada da garantia, devendo ser

paga ou descontada de eventuais pagamentos devidos à empresa contratada.

• E) deverá, obrigatoriamente, ser cobrada judicialmente,

por ser hipótese específica que somente comporta

tal alternativa de cobrança.
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 7ª / 2009 / FCC

Q79.

Em relação aos Cargos Públicos, estabelece a Lei no 8.112/90, que

• A) dentre as formas para o seu provimento está a transferência e a ascensão.

• B) dentre os requisitos para a sua investidura, exige-se a idade mínima de dezesseis anos.

• C) a investidura ocorrerá com o exercício na função.

• D) são criados por lei, para provimento em caráter efetivo ou em comissão.

• E) não haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação.
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q80.

Maria, servidora estável, sofreu penalidade de demissão em janeiro de 2013. A pena foi invalidada por decisão judicial transitada

em julgado em janeiro de 2016. Ocorre que o cargo de Maria, que é servidora pública federal, encontra-se provido pela servidora

Joaquina. Nesse caso, conforme preceitua a Lei nº 8.112/1990, Maria será

• A) reintegrada ao seu cargo, sendo ressarcida de todas as vantagens referentes ao período em que ficou fora do serviço público.

• B) aproveitada em outro cargo com atribuições e vencimentos compatíveis com o anterior.

• C) colocada em disponibilidade, com direito de receber todos os vencimentos e vantagens inerentes ao cargo, até que seja

providenciada a recolocação de Joaquina.

• D) reintegrada ao seu cargo, sendo ressarcida apenas dos vencimentos referentes ao período em que ficou fora do serviço

público.

• E) redistribuída, sendo observados os requisitos legais de tal instituto, como por exemplo, a equivalência de vencimentos.
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Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Da vacância

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

Q81.

Nos termos da Lei nº 8.112/1990, sobre a vacância de cargos públicos, considere:

I. Decorre da promoção do servidor.

II. Dá-se em razão da posse do servidor em outro cargo inacumulável.

III. Decorre da exoneração do servidor.

IV. Decorre da readaptação do servidor.

Está correto o que consta em

• A) I, II e III, apenas.

• B) I, III e IV, apenas.

• C) II, III e IV, apenas.

• D) II e IV, apenas.

• E) I, II, III e IV.
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q82.

Joana, servidora pública federal, detentora de cargo efetivo em determinado órgão do Poder Judiciário, será redistribuída para

outro órgão, de acordo com as disposições previstas na Lei nº 8.112/1990. Nesse caso, a redistribuição

• A) seria admissível ainda que Joana não fosse detentora de cargo efetivo, mas sim de cargo em comissão, dada a paridade

aplicável às modalidades de cargos.

• B) não exige a manutenção da essência das atribuições do cargo.

• C) exige apreciação do órgão central do SIPEC, que será prévia à redistribuição ou posterior, dependendo da urgência.

• D) deverá ocorrer obrigatoriamente para outro órgão do Poder Judiciário.

• E) dar-se-á no interesse da Administração ou do servidor, conforme os demais requisitos aplicáveis ao caso concreto.
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Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Dos direitos e vantagens / Do vencimento e da

remuneração

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ESPECIALIDADE CONTABILIDADE / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q83.

João é servidor público do Tribunal Regional do Trabalho da 20

a

Região e foi cedido para o Estado de Sergipe, a fim de exercer

cargo em comissão no Tribunal de Justiça do Estado. Magda é servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região e foi

cedida para autarquia federal, também para exercer cargo em comissão. Nos termos da Lei nº 8.112/1990, o ônus da remuneração será do

• A) Tribunal de Justiça no caso de João e do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região no caso de Magda.

• B) Tribunal de Justiça no caso de João e da autarquia federal no caso de Magda.

• C) Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região em ambos os casos.

• D) Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região no caso de João e da autarquia federal no caso de Magda.

• E) cessionário e do cedente em ambos os casos, ou seja, os entes repartirão as despesas com a remuneração dos servidores.
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC

Q84.

Considere a seguinte situação hipotética: Pedro é servidor público federal há vinte e cinco anos e, em janeiro de 2016, foi

nomeado para exercer o cargo de Ministro de Estado, razão pela qual mudou-se, pela primeira vez, da cidade de São Paulo,

onde residia, para morar em Brasília com sua companheira Joana. Cumpre salientar que, em dezembro de 2015, a companheira

de Pedro adquiriu um imóvel em Brasília com o objetivo de alugá-lo e assim obter uma renda extra, no entanto, o imóvel ainda

não foi locado. Nos termos da Lei nº 8.112/1990, Pedro

• A) terá direito ao auxílio-moradia se a companheira de Pedro vender o imóvel.

• B) não terá direito ao auxílio-moradia, vez que o imóvel de Joana representa impeditivo legal ao aludido benefício.

• C) terá direito ao auxílio-moradia, desde que a companheira de Pedro não ocupe imóvel funcional em Brasília.

• D) terá direito ao auxílio-moradia, independentemente de qualquer outro requisito legal.

• E) não terá direito ao auxílio-moradia, vez que a lei veda tal benefício para o cargo de Ministro de Estado.
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Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Dos direitos e vantagens / Das férias

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

Q85.

Francisco é Analista Judiciário de determinado Tribunal Regional do Trabalho e, em maio desse ano, pretende sair de férias,

haja vista que terá preenchido os requisitos legais para tanto. A propósito do tema e nos termos da Lei nº 8.112/1990,

• A) admite-se levar à conta de férias as faltas ao serviço, justificadas e não justificadas.

• B) Francisco fará jus a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de dois períodos, no caso de

necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.

• C) as férias não poderão ser parceladas, sendo obrigatório o gozo do período inteiro das férias sob pena de responsabilidade

do servidor.

• D) as férias não podem ser interrompidas, salvo única e exclusivamente por motivo de necessidade do serviço declarada pela

autoridade máxima do órgão ou entidade.

• E) admite-se o gozo de férias antes de completado o primeiro período aquisitivo, isto é, antes de doze meses de exercício,

iniciando-se novo período aquisitivo a partir do término do gozo das férias.
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Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Dos direitos e vantagens / Das licenças

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q86.

Joaquim é Técnico de Enfermagem no Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região. Há um ano, Joaquim está afastado de seu

cargo por motivo de licença para tratar de assuntos particulares. Nos termos da Lei nº 8.112/1990, a mencionada licença poderá ser

• A) interrompida a qualquer tempo, não se exigindo um prazo mínimo para tanto.

• B) renovada, no entanto, não comporta interrupção, devendo transcorrer seu prazo integral, para então ser declarada

encerrada.

• C) interrompida apenas no interesse do serviço e não a pedido do servidor.

• D) concedida pelo prazo máximo de dois anos consecutivos.

• E) usufruída, mantendo o servidor a sua remuneração.
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Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Dos direitos e vantagens / Dos afastamentos

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

Q87.

Luciana, servidora pública federal, faltou justificadamente ao serviço em razão de forte enchente que atingiu local próximo à sua

residência, impedindo-a de se deslocar até seu local de seu trabalho. Nos termos da Lei nº 8.112/1990, a falta de Luciana



• A) poderá ser compensada a critério da chefia imediata, mas não será considerada como efetivo exercício.

• B) poderá ser compensada a critério da chefia imediata, sendo assim considerada como efetivo exercício.

• C) não poderá ser compensada, haja vista a natureza da falta.

• D) poderá ser compensada a critério da chefia mediata e não será considerada como efetivo exercício.

• E) poderá ser compensada a critério da chefia mediata, sendo assim considerada como efetivo exercício.
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Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Dos direitos e vantagens / Do direito de petição

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

Q88.

Apolo, Analista do Tribunal, exerceu seu direito de petição em defesa de interesse legítimo, observando os comandos da Lei

nº 8.112/1990. Seu requerimento foi indeferido, razão pela qual ingressou com pedido de reconsideração. Sendo provido o

pedido de reconsideração, os efeitos dessa decisão

• A) não retroagem, isto é, os efeitos serão ex tunc; no entanto, será garantida indenização pelos prejuízos eventualmente sofridos.

• B) não retroagem, produzindo efeitos ex nunc.

• C) retroagirão à data da decisão que foi objeto do pedido de reconsideração.

• D) retroagirão à data em que exercido o direito de petição.

• E) retroagirão à data do ato impugnado.
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Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Do regime disciplinar / Dos deveres e proibições

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

Q89.

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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Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Do regime disciplinar / Da acumulação

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

Q90.

A Constituição Federal, texto original, já trazia vedação à acumulação de cargos públicos, proibição que permaneceu, com

alterações, após as Emendas Constitucionais nº 19, de 1998 e nº 34, de 2001. A Lei nº 8.112/1990, por sua vez, disciplina

referida vedação. Segundo o texto da referida lei,

• A) a proibição de acumular não alcança cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas,

sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, porquanto

cuida-se de norma dirigida tão somente à Administração Direta, em razão do regime jurídico único, qual seja, estatutário.

• B) o servidor federal não poderá exercer mais de um cargo em comissão, nem ser remunerado pela participação em órgão de

deliberação coletiva, regra que não admite exceção.

• C) a acumulação lícita de cargos somente se viabiliza juridicamente quando haja compatibilidade de horários e correlação de

matérias entre os vínculos mantidos com a Administração.

• D) apenas incide a vedação, é dizer, a proibição de acumulação, na hipótese de os vínculos (cargos, empregos ou funções)

serem remunerados, não subsistindo a vedação quando uma das funções desempenhada não seja remunerada.

• E) a vedação à acumulação não se aplica aos cargos em comissão, de livre admissão e exoneração, abarcando apenas os

vínculos de natureza efetiva.
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Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Do regime disciplinar / Das responsabilidades

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

Q91.

A responsabilidade do servidor público civil

• A) resulta de ato apenas comissivo, praticado no desempenho de cargo ou função.

• B) somente será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato.

• C) de reparar o dano não se estende aos sucessores do servidor público.

• D) decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.

• E) implicará na aplicação de sanção administrativa, que não poderá cumular-se com demais sanções de natureza penal ou civil, sob pena de caracterizar bis

in idem.
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Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Do regime disciplinar / Das penalidades

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

Q92.

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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Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei 9.784/99) / Das disposições gerais

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

Q93.

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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Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei 9.784/99) / Dos direitos e deveres dos administrados

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

Q94.

Em determinado processo administrativo disciplinar, o servidor acusado promoveu sua defesa pessoalmente, mediante

manifestação e produção de provas nos autos, sem que, no

entanto, tenha sido assistido tecnicamente por advogado,

embora lhe tenha sido facultado constituir um. Nesta hipótese, considerando não estar prevista, em lei aplicável ao

processo em questão, a obrigatoriedade de assistência por

advogado,

• A) há violação à garantia constitucional do devido

processo legal, assegurado expressamente aos

litigantes em processo administrativo.

• B) há violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, asseguradas expressamente aos litigantes em processo administrativo.

• C) há violação à garantia constitucional do advogado

como indispensável à administração da justiça.

• D) há violação aos princípios constitucionais da legalidade e impessoalidade da Administração pública.

• E) não há ofensa à Constituição da República.
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Direito do Trabalho / Dos princípios e fontes do Direito do Trabalho

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

Q95.

No estudo da Teoria Geral do Direito do Trabalho é correto afirmar que na hipótese de um instrumento coletivo de trabalho

dispor sobre norma prevista na Consolidação das Leis do Trabalho − CLT, porém com determinação de multa com valor superior

em caso de infração, é de se aplicar aquela norma em detrimento desta, com fundamento no princípio da

• A) primazia da realidade.

• B) boa fé contratual objetiva.

• C) intangibilidade contratual objetiva.

• D) aplicação da norma mais favorável.

• E) leal contraprestação.

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

Direito do Trabalho / Dos direitos constitucionais dos trabalhadores

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

Q96.

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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Direito do Trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego / Requisitos e distinção

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

Q97.

Considere:

I. Ulisses presta serviços por três meses para a empresa Ajax Estruturas S/A para suprir necessidade transitória de

substituição do seu pessoal regular e permanente, por intermédio da empresa Delta Mão de Obra Ltda.

II. Isis trabalha na produção de uma peça teatral durante a temporada de oito meses no teatro municipal, com ajuste de

pagamento por obra certa.

III. Hermes é psicoterapeuta e faz palestras e consultas em centro de apoio à criança com deficiência motora, realizando dois

plantões semanais de doze horas cada um, com ajuste apenas do ressarcimento das despesas que comprovadamente

realizou no desempenho de suas atividades.

A relação de trabalho apresentada no item I, II e III corresponde, respectivamente, a

• A) autônomo; eventual; avulso.

• B) terceirizado; avulso; autônomo.

• C) avulso; eventual; terceirizado.

• D) voluntário; aprendiz; autônomo.

• E) temporário; eventual; voluntário.
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Direito do Trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego / Relações de trabalho lato sensu / Trabalho autônomo

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

Q98.

O trabalho autônomo

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

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

Trabalho.

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

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

Trabalho.

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

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

Q99.



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

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

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

caracteriza

• A) contrato de trabalho avulso.

• B) terceirização ilícita de atividade fim.

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

• D) contrato de trabalho temporário.

• E) contrato de trabalho na modalidade experiência.
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Direito do Trabalho / Dos sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Do empregado e do empregador / Conceito e caracterização

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

Q100.

A Rede de Drogarias Ômega sucedeu a Farmácia Delta por incorporação, ocupando o mesmo local, as mesmas instalações e o

fundo de comércio, mantendo ainda as mesmas atividades e empregados. Nessa situação, os contratos de trabalho dos

empregados da empresa sucedida

• A) permanecerão inalterados e seguirão seu curso normal, visto que as alterações na propriedade da empresa não afetam os

contratos de trabalho dos empregados nem os direitos adquiridos por eles.

• B) continuarão vigentes desde que as obrigações trabalhistas anteriores recaiam sobre a empresa sucedida, e as posteriores

sobre a sucessora.

• C) passarão por obrigatória repactuação com o novo empregador quanto às cláusulas e condições estabelecidas originalmente.

• D) serão automaticamente extintos, fazendo surgir novas relações contratuais com a empresa sucessora.

• E) permanecem vigentes e inalterados pelo prazo de um ano, mas a transferência de obrigações trabalhistas dependerá das

condições em que a sucessão foi pactuada.
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Direito do Trabalho / Dos sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Do empregado e do empregador / Dos poderes do empregador no contrato

de trabalho

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

Q101.

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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Direito do Trabalho / Do Empregador / Da sucessão de empregadores

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

Q102.



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

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

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

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

empresa sucedida,

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

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

empregador, com participação do ente sindical.

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

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

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

relações contratuais.
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Direito do Trabalho / Do Empregador / Da responsabilidade solidária

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

Q103.

A empresa Olimpos Metalúrgica decidiu terceirizar o setor de limpeza contratando os serviços de Atlas Limpadora que forneceu

três faxineiras por um período de 10 meses. Após o término do contrato entre as empresas, as três faxineiras foram dispensadas

pela empresa Atlas Limpadora, sem receber qualquer indenização rescisória, com 2 meses de salários em atraso e ausência do

recolhimento do FGTS do período. Nessa situação, conforme entendimento sumulado pelo TST, sobre a responsabilidade da

empresa Olimpos em relação aos direitos das faxineiras, pode-se afirmar que

• A) não haverá qualquer responsabilidade porque não eram empregadas da empresa Olimpos e a terceirização foi regular

porque não era objeto de atividade-fim da tomadora.

• B) a responsabilidade será direta e exclusiva, com a formação do vínculo de emprego com a empresa Olimpos, porque a

terceirização foi irregular.

• C) a responsabilidade será subsidiária em razão de terceirização regular, alcançando todos os direitos não cumpridos pela

empresa empregadora no período.

• D) a responsabilidade será solidária em razão de terceirização irregular, alcançando todos os direitos não cumpridos pela

empresa empregadora no período.

• E) a empresa Olimpos responderá de forma subsidiária porque a terceirização foi regular, mas fica restrita apenas a

indenização rescisória em razão do rompimento contratual, porque os salários e o FGTS são de responsabilidade

exclusiva da empregadora.
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Direito do Trabalho / Do Empregador / Do grupo econômico

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q104.

No que concerne às responsabilidades decorrentes da existência de grupo econômico,

• A) mesmo sem previsão nesse sentido em seu contrato de trabalho, Agnaldo presta serviços a todas as empresas do grupo

econômico a que pertence seu empregador. Entendendo que tal situação caracteriza a coexistência de mais de um

contrato de trabalho, Agnaldo pretende o recebimento de direitos trabalhistas de todas as empresas para as quais presta

serviços.

• B) Marcelo, empregado de empresa de processamento de dados que presta serviço a banco integrante do mesmo grupo

econômico, pretende o reconhecimento de sua condição de bancário, tendo em vista que a empresa de processamento de

dados empregadora não presta serviços a qualquer outro cliente que não o banco.

• C) Paula, empregada de banco, que vende valores mobiliários de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico de seu

empregador, pretende a integração na sua remuneração da vantagem pecuniária auferida em decorrência dessa atividade.

No entanto, considerando tratar-se de atividades correlatas, ligadas à atividade bancária em geral, não procede a

pretensão de Paula.

• D) o sucessor responde solidariamente por débitos trabalhistas de empresa não adquirida, integrante do mesmo grupo

econômico da empresa sucedida, tendo em vista que, com a sucessão, o sucessor assume todas as dívidas do sucedido.

• E) a responsabilidade solidária decorrente da existência de grupo econômico somente pode ser reconhecida judicialmente, e

desde que o trabalhador ajuíze a ação em face de todas as empresas integrantes do grupo econômico.
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Direito do Trabalho / Do contrato individual de trabalho / Conceito, classificação e características

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

Q105.

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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Direito do Trabalho / Da alteração do contrato de trabalho / Alteração unilateral e bilateral

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

Q106.

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

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

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

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

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

que resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado.

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

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

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

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

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

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

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

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

Q107.

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

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

• A) extraordinário.

• B) ordinário.

• C) ordinário e extraordinário, respectivamente.

• D) extraordinário e ordinário, respectivamente.

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

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



Q108.

Urano teve o seu contrato de trabalho suspenso em razão de licença por gozo do benefício previdenciário de auxílio-doença

previdenciário comum (código B-31). Neste período de suspensão do contrato, o empregado terá direito

• A) aos depósitos do FGTS durante a paralisação dos serviços.

• B) ao pagamento dos salários pelo empregador do período de afastamento.

• C) a computar o tempo de afastamento para todos os efeitos legais.

• D) às vantagens ocorridas na sua ausência que tenham sido atribuídas à categoria que pertencia.

• E) à prorrogação do final do contrato por prazo determinado, mesmo que não tenha havido prévio acordo com o empregador.
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Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Das justas causas

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

Q109.

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

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

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

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

• A) desídia; incontinência de conduta.

• B) incontinência de conduta; insubordinação.

• C) improbidade; incontinência de conduta.

• D) incontinência de conduta; indisciplina.

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

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

Q110.

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

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

Q111.

A empresa de calçados Chão Azul Ltda. rescindiu o contrato de trabalho com justa causa da empregada Lívia que estava

afastada do emprego gozando de auxílio doença previdenciário. Na última perícia médica Lívia teve alta do INSS, mas

transcorridos cinquenta e cinco dias, ela não retornou ao trabalho e não justificou o motivo de não retornar. Neste caso, de

acordo com entendimento sumulado do TST, a empresa

• A) agiu corretamente, uma vez que Lívia possuía o prazo de quinze dias após a cessação do benefício previdenciário para

retornar ao trabalho ou justificar o motivo de não o fazer.



• B) agiu corretamente, uma vez que Lívia possuía o prazo de trinta dias após a cessação do benefício previdenciário para

retornar ao trabalho ou justificar o motivo de não o fazer.

• C) não agiu corretamente, uma vez que Lívia possui o prazo de sessenta dias após a cessação do benefício previdenciário

para retornar ao trabalho ou justificar o motivo de não o fazer, não havendo transcorrido, ainda este lapso temporal.

• D) não agiu corretamente, uma vez que Lívia possui o prazo de noventa dias após a cessação do benefício previdenciário

para retornar ao trabalho ou justificar o motivo de não o fazer, não havendo transcorrido, ainda este lapso temporal.

• E) não agiu corretamente, neste caso, em razão do gozo do benefício previdenciário, independentemente do lapso temporal,

não se configura a hipótese de abandono de emprego, sendo vedada a dispensa com justa causa.
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Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da culpa recíproca

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

Q112.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Q113.

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

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

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

mesmo ano. Neste caso, Ruth

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

concorreu para os resultados positivos da empresa.

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

pagamento.

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

contrato de trabalho.

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

tivesse se aposentado antes da data estipulada de seu pagamento.

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

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

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

Q114.

A notificação ou comunicação antecipada que uma das partes faz à outra manifestando a sua intenção em romper o contrato de

trabalho é conceituada como aviso prévio. Conforme previsão legal e sumulada pelo Tribunal Superior do Trabalho,

• A) é permitido por lei substituir o período que se reduz da jornada de trabalho, no aviso prévio, pelo pagamento das horas

correspondentes, desde que acrescida do adicional de horas extras em dobro.



• B) após a comunicação do aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de expirado o respectivo prazo, mas, se a parte

notificante reconsiderar o ato, antes de seu termo, a outra parte fica obrigada a aceitar a reconsideração.

• C) o empregado que, durante o prazo do aviso prévio, cometer quaisquer das faltas consideradas pela lei como justa causa

para a rescisão, perde o direito ao restante do respectivo prazo.

• D) a ocorrência de qualquer motivo de justa causa no decurso do prazo do aviso prévio dado pelo empregador, retira do

empregado qualquer direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória.

• E) é devido o aviso prévio na despedida indireta, mas nesse caso o valor das horas extraordinárias habituais não integrará o

aviso prévio indenizado.
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Direito do Trabalho / Da estabilidade e garantias provisórias de emprego / Das formas de estabilidade

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

Q115.

Considerando que categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções

diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares e ainda, que, na

forma da lei, motoristas, telefonistas, ascensoristas, publicitários, entre outros, compõem categorias diferenciadas,

• A) Danilo trabalha em empresa de engenharia como ascensorista. Como integrante de categoria diferenciada, o trabalhador

tem o direito de haver de seu empregador as vantagens previstas no instrumento coletivo negociado pelo sindicato dos

ascensoristas.

• B) Nelson é publicitário de formação, mas na empresa em que trabalha exerce funções de gerente financeiro. Tendo sido

eleito dirigente do sindicado dos publicitários, Nelson não goza de estabilidade no emprego, pois não exerce na empresa

atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente.

• C) Manuel, que é motorista, mas trabalha em empresa cuja atividade é preponderantemente rural, deve ser considerado

trabalhador rural, tendo em vista que, de modo geral, não enfrenta o trânsito das estradas e cidades.

• D) Mariana, que é telefonista, mas trabalha em estabelecimento de crédito, beneficia-se do regime legal relativo aos bancários, tendo em vista a

preponderância das atividades exercidas no estabelecimento do empregador.

• E) tendo em vista que os profissionais da informática têm peculiaridades e singularidades em suas atividades, é válida

decisão judicial que reconhece que os mesmos compõem categoria profissional diferenciada.
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Direito do Trabalho / Da estabilidade e garantias provisórias de emprego / Da despedida e da reintegração de empregado estável

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2008 / FCC

Q116.

Tratando-se de empregado com estabilidade de emprego que foi dispensado sem justa causa, no caso de se converter a reintegração em indenização dobrada,

o direito aos salários é assegurado até a data

• A) da primeira decisão que determinou essa conversão.

• B) da última decisão no processo de conhecimento que determinou essa conversão.

• C) do trânsito em julgado da sentença proferida na reclamação trabalhista.

• D) da liquidação da sentença na fase executória.

• E) do recebimento de Recurso Ordinário, e não havendo recurso, até a data do trânsito em julgado da sentença.
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Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Da jornada de trabalho

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

Q117.

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

submetidos a turnos ininterruptos de revezamento

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

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

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

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



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

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

Q118.

Considere as seguintes situações hipotéticas: Cleiton labora na farmácia XZC Ltda. possuindo jornada de trabalho de cinco

horas diárias. Seu irmão Cledison labora na farmácia VBN Ltda. e possui jornada de trabalho de quatro horas diárias. Já

Monique, tia dos irmãos, trabalha no supermercado ZWQ Ltda. e possui jornada de trabalho de 7 horas diárias. Nestes casos, de

acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, no tocante ao intervalo intrajornada,

• A) Cleiton e Cledison não terão direito ao intervalo e Monique terá direito a uma hora de intervalo.

• B) Cleiton e Cledison terão direito a quinze minutos de intervalo e Monique terá direito a uma hora de intervalo.

• C) Cleiton e Cledison terão direito a quinze minutos de intervalo e Monique terá direito a trinta minutos de intervalo.

• D) todos terão direito a quinze minutos de intervalo.

• E) Cleiton terá direito a quinze minutos de intervalo, Cledison não terá direito ao intervalo e Monique terá direito a uma hora

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

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

Q119.

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

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

Q120.

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

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



Q121.

Ricardo é empregado da empresa Z exercendo as funções de jardineiro. Assim, quando termina a sua jornada de trabalho, se

dirige ao vestiário para trocar o uniforme, sendo que, após a troca ele registra a sua saída no cartão de ponto. Neste caso, de

acordo o entendimento Sumulado do TST, não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações

de horário do registro de ponto não excedentes de

• A) dez minutos, observado o limite máximo de vinte minutos diários, incluindo o tempo para troca de uniforme.

• B) cinco minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários, excluindo o tempo para troca de uniforme.

• C) cinco minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários, incluindo o tempo para troca de uniforme.

• D) dez minutos, observado o limite máximo de vinte minutos diários, excluindo o tempo para troca de uniforme.

• E) três minutos, observado o limite máximo de seis minutos diários, excluindo o tempo para troca de uniforme.
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Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Do sistema de compensação de horas

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

Q122.

Para trabalhadores que fazem a jornada legal prevista no

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

remuneração de horas suplementares e observada a

soma das jornadas semanais de trabalho previstas, será

legalmente possível, desde que mediante

• A) acordo individual, observado o período máximo de

um mês e não seja ultrapassado o limite máximo de

12 horas diárias.

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

ano e não seja ultrapassado o limite máximo de

12 horas diárias.

• C) acordo individual, observado o período máximo de

seis meses e não seja ultrapassado o limite máximo

de 8 horas diárias.

• D) acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de

trabalho, observado o período máximo de dois anos

e não seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas

diárias.

• E) convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de

trabalho, observado o período máximo de um ano e

não ultrapasse o limite máximo de 10 horas diárias.
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Direito do Trabalho / Do salário-mínimo / Irredutibilidade e garantia

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

Q123.

Sobre regras de proteção ao salário, considere: 

 

 

 

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

 

 

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

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

 

 

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

 

 

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



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

 

 

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

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

 

 

 

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I e V.

• B) II e III.

• C) I e III.

• D) II e IV.

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

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

Q124.

Luciana e Suzana são amigas inseparáveis e, em razão da permissão de seus empregadores, pretendem gozar férias juntas,

planejando uma longa viagem. Porém, precisam verificar quantos dias possuem para gozar de férias. Considerando que,

durante o período aquisitivo de férias, Luciana teve 7 faltas injustificadas e Suzana teve 4 faltas injustificadas, de acordo com a

Consolidação das Leis do Trabalho,

• A) ambas as amigas terão direito a 24 dias corridos de férias.

• B) Luciana terá direito a 24 dias corridos de férias e Suzana a 30 dias.

• C) ambas as amigas terão direito a 30 dias corridos de férias.

• D) Luciana terá direito a 18 dias corridos de férias e Suzana a 24 dias.

• E) ambas as amigas terão direito a 25 dias corridos de férias.
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Direito do Trabalho / Das férias / Da concessão e da época das férias

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

Q125.

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

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

Q126.



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

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

Q127.

A empresa Asas Indomáveis S/A contratou o Benício como instrutor regional de aviação. Ajustou um valor a ser pago em dinheiro, além de prestações mensais

in natura. Nesse sentido, serão compreendidas no salário para todos os efeitos legais,

aquelas fornecidas a título de

• A) uniformes utilizados no local de trabalho, para a prestação dos serviços.

• B) aluguel de apartamento de moradia do trabalhador, cujo valor corresponde a 20% do salário contratual.

• C) seguros de vida e de acidentes pessoais.

• D) automóvel destinado ao deslocamento do trabalhador para o trabalho e retorno.

• E) assistência odontológica, prestada mediante seguro-saúde.
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Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / Composição do salário

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

Q128.

Carlos é empregado da empresa DCD Ltda. Ele recebe adicional de periculosidade em razão da atividade desenvolvida na empresa. Exatamente em razão

desta atividade Carlos também é remunerado pelas horas que permanece de sobreaviso em sua

residência, porém, na remuneração destas horas de sobreaviso a empresa paga sem a integração do adicional de periculosidade. Neste caso, de acordo com o

entendimento Sumulado do TST, a empresa empregadora efetua o pagamento de forma

• A) incorreta se as horas de sobreaviso ultrapassam dez horas durante um mês, uma vez que, somente neste caso, haverá

integração do adicional de periculosidade sobre as horas de sobreaviso.

• B) incorreta uma vez que a integração do adicional de periculosidade sobre as horas de sobreaviso é sempre devido, em

razão da atividade desenvolvida pelo empregado.

• C) incorreta se as horas de sobreaviso ultrapassam quinze horas durante um mês, uma vez que, somente neste caso, haverá

integração do adicional de periculosidade sobre as horas de sobreaviso.

• D) correta uma vez que Carlos não se encontra em condições de risco, razão pela qual é incabível a integração do adicional

de periculosidade sobre as horas de sobreaviso.

• E) incorreta se as horas de sobreaviso ultrapassam vinte horas durante um mês, uma vez que, somente neste caso, haverá

integração do adicional de periculosidade sobre as horas de sobreaviso.

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

Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / Modalidades de salário

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

Q129.

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

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

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

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

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



fatos,

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

lançados nos recibos de pagamento.

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

de combustível têm natureza salarial.

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

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

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

pagamento porque tais valores não têm natureza salarial.

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

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

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

Q130.

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

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

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

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

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

sobre salário e remuneração,

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

gratificações ajustadas.

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

mensalidades, incluindo livros e material didático.

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

no local de trabalho para a prestação dos serviços.

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

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

transação a que se referem.

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

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

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

Q131.

Sobre a gratificação de Natal,

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

das férias, desde que estas já tenham sido programadas.

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

pagamento ser feito a todos os empregados na mesma data.

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

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

20 de dezembro.

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

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

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



Q132.

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

empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho,

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

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

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

particulares.

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

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

exceto se, no caso da habitação, ela for utilizada para hospedar familiares residentes em outro estado.
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Direito do Trabalho / Do FGTS

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

Q133.

De acordo com o entendimento Sumulado do TST, a contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço incide sobre a

remuneração mensal devida ao empregado,

• A) com exceção das horas extras.

• B) inclusive horas extras e adicionais eventuais.

• C) na proporção de 7%, inclusive horas extras, não incidindo sobre adicionais eventuais.

• D) na proporção de 12%, inclusive horas extras, com exceção de adicionais eventuais.

• E) na proporção de 11%, inclusive horas extras, com exceção de adicionais eventuais.
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Direito do Trabalho / Da prescrição e decadência

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

Q134.

Hera está trabalhando como secretária na Clínica Odontológica Sorriso desde 10/04/2009. Ocorre que a empresa não pagou as

horas extraordinárias devidas em relação ao período de um mês do contrato. Nessa situação, para não haver incidência da

prescrição, Hera deve ajuizar ação trabalhista para reclamar seus créditos devidos até

• A) 2 anos após a rescisão contratual, atingindo lesão ao direito anterior ao quinquênio da data da extinção do contrato.

• B) 5 anos da lesão ao direito, independentemente da data da rescisão contratual.

• C) 5 anos após a rescisão contratual, independentemente de quando ocorreu a lesão ao direito.

• D) 2 anos após a rescisão contratual, independentemente de quando ocorreu a lesão ao direito.

• E) 2 anos após a rescisão contratual, atingindo lesão ao direito anterior a cinco anos, contados da data do ajuizamento da

reclamação.
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Direito do Trabalho / Da segurança e medicina no trabalho / Da CIPA

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

Q135.

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

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

trabalhador. Em relação à CIPA, segundo a legislação,

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

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

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

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



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

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

Q136.

A Cláusula X da Convenção Coletiva de Trabalho H fixa adicional de insalubridade em 10% sobre o salário mínimo regional

quando a insalubridade for graduada em grau médio. A Cláusula Y da Convenção Coletiva de Trabalho G fixa adicional de

insalubridade proporcional ao tempo de exposição, limitando em 5%, 10% e 15% sobre o salário mínimo regional, respectivamente, de acordo com o grau

constatado, se mínimo, médio ou máximo.

Nestes casos,

• A) ambas as cláusulas são válidas, mas carentes de eficácia.

• B) somente a cláusula X é inválida.

• C) somente a cláusula Y é inválida.

• D) ambas as cláusulas são inválidas.

• E) ambas as cláusulas são válidas e eficazes.
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Direito do Trabalho / Da proteção ao trabalho do menor

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

Q137.

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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Direito do Trabalho / Da proteção ao trabalho da mulher / Da estabilidade da gestante

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 3ª / 2015 / FCC

Q138.

Joana foi contratada a título de experiência em 13 de agosto de 2014, para exercer a função de recepcionista. Em 18 de

novembro de 2014, quando da extinção do contrato de experiência, Joana pleiteou a manutenção no emprego em razão de sua

gravidez, mas não entregou ao empregador qualquer atestado que confirmasse a informação. Diante de tal situação, o contrato

de trabalho de Joana

• A) está extinto de pleno direito, tendo em vista o vencimento do contrato de experiência.

• B) está extinto de pleno direito, tendo em vista o fato de a gravidez não ter sido comprovada documentalmente para o

empregador.

• C) está extinto de pleno direito, tendo em vista que o contrato de experiência não gera direito à estabilidade no emprego em

razão de gravidez da empregada.

• D) não pode ser extinto, tendo em vista a estabilidade provisória no emprego decorrente da gravidez, sendo irrelevantes os

fatos de não ter sido entregue ao empregador qualquer atestado que confirmasse a gravidez e de o contrato ter sido

celebrado na modalidade de experiência.

• E) não pode ser extinto até que a gravidez seja confirmada por meio de atestado específico, gerando o contrato de

experiência efeitos até esse momento.
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Direito do Trabalho / Da proteção ao trabalho da mulher / Da licença-maternidade



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

Q139.

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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Direito do Trabalho / Do direito coletivo do trabalho / Da liberdade sindical (Convenção no 87 da OIT)

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

Q140.

O Sindicado A pretende denunciar Convenção Coletiva de Trabalho. O Sindicato B pretende prorrogar Convenção Coletiva de Trabalho. O Sindicato C pretende

revisar Convenção Coletiva de Trabalho e o Sindicato D pretende a revogação parcial de Convenção Coletiva de Trabalho. Nestes casos, ficará subordinada,

em qualquer caso, à aprovação de Assembleia Geral dos respectivos sindicatos convenentes os procedimentos pretendidos pelos Sindicatos

• A) A, C e D, apenas.

• B) A, B e C, apenas.

• C) A e C, apenas.

• D) B e C, apenas.

• E) A, B, C e D.
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Direito do Trabalho / Do direito coletivo do trabalho / Da organização sindical / Conceito de categoria; Categoria diferenciada

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

Q141.

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

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

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

• A) dissídio coletivo de trabalho.

• B) categoria econômica.

• C) categoria profissional.

• D) categoria profissional diferenciada.

• E) convenção coletiva de trabalho.
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Direito do Trabalho / Do direito coletivo do trabalho / Da organização sindical / Das convenções e acordos coletivos de trabalho

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

Q142.

O direito coletivo do trabalho é o segmento do Direito do Trabalho responsável por tratar da organização sindical, da negociação

coletiva, dos contratos coletivos, da representação dos trabalhadores e da greve. Considerando essa definição doutrinária, a

legislação pertinente e o entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho,

• A) o acordo individual para compensação de horas é válido, salvo se houver norma coletiva em sentido contrário, porque

nenhuma disposição de contrato individual de trabalho que contrarie normas de Convenção ou Acordo Coletivo de

Trabalho poderá prevalecer na execução do mesmo, sendo considerada nula de pleno direito.

• B) a solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constitui o

vínculo social básico denominado categoria profissional diferenciada.



• C) as confederações organizar-se-ão com o mínimo de sete federações e terão sede na Capital de República.

• D) empregado integrante de categoria profissional diferenciada tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas

em instrumento coletivo, ainda que a empresa não tenha sido representada por órgão de classe de sua categoria.

• E) é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção sindical, e se

eleito, até dois anos após o término de seu mandato, salvo se cometer falta grave.
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Direito do Trabalho / Do direito de greve / Dos serviços essenciais

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

Q143.

Na greve em serviço essencial

• A) é vedada a adesão de empregados que exerçam

funções de direção e gerenciamento da atividade.

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

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

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

restabeleça a atividade da empresa.

• D) o empregado grevista terá descontados os salários

dos dias paralisados, ainda que a greve não seja

considerada abusiva pela Justiça do Trabalho.

• E) o empregador deve requisitar ao Poder Público

pessoal em substituição parcial aos empregados

grevistas, de forma a assegurar o atendimento às

necessidades básicas da população.
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Direito do Trabalho / Das comissões de Conciliação Prévia

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

Q144.

A empresa “W” pretende instituir Comissão de Conciliação Prévia, porém está com dúvidas a respeito da sua composição. Neste

caso, para esclarecer a referida empresa, deve-se informar que, segundo a Consolidação das Leis do Trabalho, a Comissão

instituída no âmbito da empresa

• A) será composta de, no mínimo, três e, no máximo, nove membros.

• B) 1/3 de seus membros será indicada pelo empregador.

• C) 2/3 de seus membros será indicada pelo empregador.

• D) será composta de, no mínimo, dois e, no máximo, dez membros.

• E) o mandato dos seus membros, titulares e suplentes, é de três anos.
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Direito do Trabalho / Da renúncia e transação

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

Q145.

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

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

sua admissão.

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

do outro.

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

respectivo valor.

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



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

hipossuficiência existente.
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Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho - Organização e competência / Jurisdição e competência

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

Q146.

A empresa Olimpos Construções S/A, com sede em Brasília, contratou empregado brasileiro através de sua sucursal em São

Paulo, para gerenciar as obras existentes na Turquia, lugar onde prestou serviços durante dois anos. Rescindido o contrato o

empregado retorna ao Brasil, pretendendo acionar o seu empregador em razão de créditos trabalhistas que entende devidos.

Nessa situação, conforme regra prevista na Consolidação das Leis do Trabalho,

• A) é incompetente a autoridade judiciária brasileira, para conhecer da reclamação trabalhista, que deveria ser ajuizada na

Turquia, local da prestação dos serviços.

• B) se houver foro de eleição expressamente previsto no contrato, será este o competente para conhecer da reclamação

trabalhista.

• C) será competente para conhecer da ação trabalhista o foro de opção contratual do empregado, podendo ser o da

contratação, da prestação de serviços ou o da demissão.

• D) a autoridade judiciária brasileira é incompetente, devendo a ação ser proposta no País em que o empregado foi contratado.

• E) a autoridade judiciária trabalhista brasileira é competente para conhecer da reclamação trabalhista, salvo se houver

Convenção Internacional dispondo em contrário.
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Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho - Organização e competência / Das Varas do Trabalho

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

Q147.

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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Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho - Organização e competência / Dos Tribunais Regionais do Trabalho

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

Q148.

No tocante à organização da Justiça do Trabalho, considere:

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

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

Regionais do Trabalho.

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

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I.

• B) II e III.

• C) I e III.



• D) I e II.

• E) II.
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Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho - Organização e competência / Do Tribunal Superior do Trabalho

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

Q149.

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

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

Q150.

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

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

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

subordinados ao mesmo Presidente.

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

ao Juiz mais antigo de cada comarca.

• C) Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, dentre os funcionários das Varas do Trabalho e do Tribunal Regional do

Trabalho, existentes na mesma localidade, e diretamente subordinados ao mesmo Presidente.

• D) Juiz Titular mais antigo do Fórum, dentre os funcionários das Varas do Trabalho existentes na mesma localidade, e

diretamente subordinados a este Juiz.

• E) Juiz Diretor do Fórum dentre os funcionários das Varas do Trabalho existentes na mesma localidade, e diretamente

subordinados ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho.
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Direito Processual do Trabalho / Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho / Dos distribuidores

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q151.

Conforme normas contidas na Consolidação das Leis do Trabalho sobre os serviços auxiliares da Justiça do Trabalho, incluindo

os distribuidores e os oficiais de justiça, é INCORRETO afirmar que

• A) não compete à Secretaria das Varas a contagem das custas devidas pelas partes, nos respectivos processos, mas sim ao

órgão distribuidor.

• B) compete especialmente aos chefes de secretaria das Varas promover o rápido andamento dos processos, especialmente

na fase de execução, e a pronta realização dos atos e diligências deprecadas pelas autoridades superiores.

• C) compete ao distribuidor a distribuição, pela ordem rigorosa de entrada, e sucessivamente a cada Vara, dos feitos que, para

esse fim, lhe forem apresentados pelos interessados.

• D) os distribuidores são designados pelo Presidente do Tribunal Regional, dentre os funcionários das Varas e do Tribunal

Regional, existentes na mesma localidade, e ao mesmo Presidente diretamente subordinados.



• E) é facultado aos Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho cometer a qualquer Oficial de Justiça ou Oficial de

Justiça Avaliador a realização dos atos de execução das decisões desses Tribunais.
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Direito Processual do Trabalho / Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho / Dos oficiais de justiça e oficiais de justiça avaliadores

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q152.

Maria, Oficial de Justiça Avaliadora, para cumprimento de mandado de penhora e avaliação no importe de R$ 50.000,00 dirigiu-se ao local onde está situada a

empresa executada, encontrando vários bens. Analisando-os abaixo, Maria deverá lavrar o Auto de Penhora e Avaliação, preferencialmente,

• A) de uma televisão e um freezer.

• B) de um automóvel.

• C) do imóvel onde reside o sócio e sua família.

• D) do percentual de faturamento da empresa executada.

• E) de barras de ouro.
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Direito Processual do Trabalho / Do Ministério Público do Trabalho / Organização

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

Q153.

O Ministério Público da União, organizado por Lei Complementar, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do

Estado, compreendendo em sua estrutura o Ministério Público do Trabalho. Sobre a organização desse último, é correto afirmar

que

• A) os Procuradores Regionais do Trabalho poderão atuar tanto nos Tribunais Regionais do Trabalho quanto nas Varas do

Trabalho, de forma residual.

• B) o chefe do Ministério Público do Trabalho é o Procurador-Geral da República indicado em lista tríplice pelos seus pares e

nomeado pelo Congresso Nacional.

• C) dentre os órgãos do Ministério Público do Trabalho estão o Colégio de Procuradores do Trabalho, a Câmara de

Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho e a Corregedoria do Ministério Público do Trabalho.

• D) os Subprocuradores-Gerais do Trabalho serão designados para oficiar junto ao Tribunal Regional do Trabalho da

10ª Região – Distrito Federal, com sede em Brasília.

• E) o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho será composto pelo Procurador-Geral do Trabalho, o ViceProcurador-Geral do Trabalho, quatro

Subprocuradores-Gerais do Trabalho e quatro procuradores regionais do trabalho,

todos eleitos pelos seus pares.
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Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Princípios gerais do processo trabalhista (aplicação subsidiária do CPC)

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

Q154.

O advogado da empresa Vênus de Millus Produções Artísticas apresentou uma reconvenção na audiência UNA em que a reclamada foi notificada para

apresentação de sua contestação em reclamação trabalhista. Provocado a se manifestar sobre a peça

processual apresentada pela empresa ré, o advogado do reclamante Hércules impugnou a juntada da reconvenção sem

justificar o motivo. Conforme teoria dos princípios gerais do Processo do Trabalho,

• A) não se admite em ação trabalhista nenhuma medida processual que não tenha previsão expressa contida na Consolidação

das Leis do Trabalho e que seja contrária ao trabalhador.

• B) caberia a medida desde que houvesse concordância da parte contrária e que a mesma fosse apresentada antes da data

da audiência para possibilitar o contraditório.

• C) embora haja omissão da norma processual trabalhista em relação à reconvenção, há súmula do Tribunal Superior do

Trabalho interpretando pela sua absoluta incompatibilidade com o direito processual do trabalho.

• D) nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em

que for incompatível com as normas contidas na Consolidação das Leis do Trabalho.



• E) não caberia tal medida nesta fase processual porque somente é possível aplicar supletivamente norma do Código

Processual Civil que não esteja prevista na lei trabalhista na fase de execução.
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Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Dos atos, termos e prazos processuais

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

Q155.

Na reclamatória movida por Hércules em face da empresa Delírios Artísticos e Produções Culturais, o Juiz designou audiência

trabalhista UNA para sexta-feira às 18h30min, intimando as partes para o comparecimento, sob as penalidades legais cabíveis

em caso de ausência. Conforme previsão contida na Consolidação das Leis do Trabalho, o horário para realização do referido

ato processual e o tempo máximo de duração será, respectivamente, das

• A) 8 às 20 horas, com cinco horas seguidas, exceto quando houver matéria urgente.

• B) 8 às 18 horas, com cinco horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente.

• C) 6 às 18 horas, com três horas seguidas, mesmo quando houver matéria urgente.

• D) 9 às 18 horas, com três horas seguidas, independente da urgência da matéria.

• E) 11 às 19 horas, com duas horas seguidas, ainda quando houver matéria urgente.
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Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Da distribuição

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 3ª / 2009 / FCC

Q156.

A distribuição dos processos, em cidades onde haja mais do que uma unidade judiciária com a mesma competência, deve obedecer, segundo a Consolidação

das Leis do Trabalho,

• A) à proporção quantitativa e à adequação qualitativa de processos a cada unidade.

• B) aos critérios de igualdade quantitativa e qualitativa entre as unidades judiciárias.

• C) à ordem aleatória de entrada, observando-se a igualdade de tipos de ação para cada vara.

• D) à ordem aleatória de entrada, desde que, ao final de um ano, todas as unidades tenham o mesmo número de processos distribuídos.

• E) à ordem rigorosa de entrada.
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Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Das custas e emolumentos

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

Q157.

No tocante às custas processuais, a Consolidação das Leis do Trabalho estabelece que

• A) o pagamento das custas, sempre que houver acordo, caberá à Reclamada, pois deu causa ao processo.

• B) as custas serão, em qualquer caso, pagas pelo vencido, antes do trânsito em julgado da decisão.

• C) no processo de execução são devidas custas, de responsabilidade do executado ou do exequente, conforme o caso,

sendo pagas após a liquidação de sentença.

• D) não sendo líquida a condenação, o juízo arbitrar-lhe-á o valor e fixará o montante das custas processuais.

• E) apenas nos dissídios individuais, no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento

incidirão à base de 1%, sem observância de importância mínima.
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Direito Processual do Trabalho / Das partes e procuradores / Do jus postulandi

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

Q158.



Kronos ajuizou ação trabalhista em face da empresa

Beta & Gama Empreendimentos, utilizando o jus postulandi.

Ocorre que foi vencido em primeira instância visto que a ação

foi julgada improcedente. Inconformado com o resultado da

sentença resolveu recorrer. Nessa situação Kronos

• A) deve constituir advogado e ingressar com recurso de

apelação em 15 dias.

• B) pode utilizar o jus postulandi e interpor recurso ordinário em 8 dias.

• C) deve constituir advogado e interpor agravo de instrumento em 5 dias.

• D) pode utilizar o jus postulandi e ingressar com recurso de revista em 8 dias.

• E) dependendo do valor da causa deverá constituir

advogado e interpor recurso ordinário em 5 dias.
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Direito Processual do Trabalho / Das partes e procuradores / Da substituição e representação processuais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q159.

Sobre as partes e procuradores, o jus postulandi e a representação processual, conforme norma legal e entendimento sumulado

do Tribunal Superior do Trabalho,

• A) o jus postulandi somente pode ser exercido pelo empregador, visto que o trabalhador é parte hipossuficiente e necessita

de assistência profissional de advogado particular ou do sindicato.

• B) se o trabalhador utilizar o jus postulandi para a propositura da ação, sendo sucumbente na decisão de primeiro grau,

deverá contratar advogado para interpor recurso ao Tribunal.

• C) a Constituição Federal aboliu o instituto do jus postulandi revogando expressamente dispositivo previsto na Consolidação

das Leis do Trabalho sobre o tema.

• D) nos dissídios coletivos é obrigatória aos interessados a assistência por advogado, não podendo ser utilizado o

jus postulandi, que é restrito aos dissídios individuais até a prolação de sentença.

• E) a reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais e, na falta destes, pelo Ministério

Público do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público Estadual ou curador nomeado pelo Juízo.
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Direito Processual do Trabalho / Das partes e procuradores / Dos honorários de advogado

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q160.

Na Justiça do Trabalho os honorários advocatícios

• A) são devidos desde que tanto o reclamante quanto o reclamado estejam assistidos pelo sindicato da categoria profissional e econômica.

• B) nunca serão devidos, tendo em vista o princípio do jus postulandi, insculpido no art. 791 da CLT e não derrogado pelo art. 133 da CF.

• C) são devidos desde que o reclamante esteja assistido pelo sindicato da categoria profissional, bem como perceba menos do que o dobro do salário mínimo

vigente.

• D) são devidos, desde que a parte esteja assistida por sindicato da categoria profissional e nunca serão superiores a 20% do valor da causa.

• E) são devidos, desde que a parte alegue que não possui condições de demandar sem prejuízo de seu próprio sustento e o de sua família.
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Direito Processual do Trabalho / Das nulidades

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

Q161.

Na reclamação trabalhista movida pelo empregado Záfiro em face da empresa Olimpo S/A houve procedência parcial em

sentença. A reclamada interpôs recurso, mas por equívoco do Juízo não houve intimação do reclamante para apresentar

contrarrazões. O recurso teve seu provimento negado. No caso, quanto à teoria das nulidades processuais, conforme previsão

contida no texto consolidado,



• A) caberia arguição pela reclamada da nulidade processual visto que não foi cumprido ato processual essencial.

• B) deveria ser declarada a nulidade de ofício, que alcançaria todos os atos decisórios.

• C) não poderia ser declarada nulidade de ofício por não ser absoluta, mas caso fosse arguida por quaisquer das partes seria

acolhida com anulação dos atos decisórios.

• D) a nulidade não seria declarada porque não houve prejuízo à parte que não foi intimada para apresentar contrarrazões do

recurso.

• E) deveria ser declarada a nulidade por provocação da reclamada apenas em eventual ação rescisória a ser movida.
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Direito Processual do Trabalho / Das exceções

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

Q162.

Marta ajuizou reclamação trabalhista em face de sua empregadora doméstica Tatiana. A referida reclamação foi distribuída para a primeira Vara Trabalhista de

Maceió.

Marta descobriu que, Mônica, esposa do Magistrado da referida Vara, é credora de Tatiana, já que esta deve valores locatícios de imóvel de propriedade de

Mônica.

Neste caso,

• A) não há suspeição e nem impedimento do Magistrado.

• B) há impedimento do Magistrado, podendo ser arguida mediante exceção.

• C) há suspeição e impedimento do Magistrado, podendo ser arguida mediante exceção.

• D) há suspeição do Magistrado, podendo ser arguida mediante exceção.

• E) há incompetência funcional absoluta, que deve ser arguida em preliminar de contestação.
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Direito Processual do Trabalho / Das audiências / De conciliação, de instrução e de julgamento

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

Q163.

Em determinado processo trabalhista a ata da audiência de julgamento (art. 851, § 2º, da CLT) foi juntada ao processo após

24 horas da referida audiência. Neste caso, o prazo para recurso será contado

• A) da data da juntada aos autos da sentença.

• B) da data em que a parte receber a intimação da sentença via Diário Oficial Eletrônico.

• C) da data da audiência.

• D) da data em que a parte receber pessoalmente a intimação da sentença.

• E) após transcorridas 48 horas da data da audiência.
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Direito Processual do Trabalho / Das audiências / Do arquivamento do processo

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

Q164.

O reclamante Perseu e seu advogado compareceram na audiência designada em reclamação trabalhista para às 13h00min.

Naquele dia, o juiz iniciou a pauta de audiências pontualmente, mas, em razão da complexidade das audiências anteriores, a

audiência de Perseu somente foi apregoada às 13h20min. Adentraram à sala de audiência a reclamada e o advogado do

reclamante, informando ao Juiz que seu cliente Perseu já tinha ido embora, em razão do atraso no pregão. Nessa situação,

• A) será decretada a revelia na própria audiência, porque o atraso não foi superior a 30 minutos e o reclamante deveria ter

esperado.

• B) independente do tempo do atraso não haverá consequência processual ao reclamante porque o seu advogado estava

presente e o representará, sendo realizada normalmente a audiência.

• C) a audiência não deve ser adiada e o processo será arquivado diante da ausência do reclamante.



• D) o juiz deverá designar outra audiência porque seu atraso foi superior a 15 minutos, saindo intimados sobre a data da nova

audiência a reclamada e o reclamante, este por seu advogado presente.

• E) se o atraso fosse superior a 30 minutos a audiência deveria ser adiada, mas como foi de apenas 20 minutos o processo

deverá ser arquivado.
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Direito Processual do Trabalho / Das audiências / Da revelia e confissão

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

Q165.

Luzinete ajuizou reclamação trabalhista em face de seu ex-empregador Panificadora Pão Bom Ltda., tendo sido designada

audiência UNA para o dia 20 de agosto. Na data da audiência comparecem Luzinete e seu advogado e o advogado da

reclamada, mas não comparece qualquer representante da Panificadora, sem que haja um motivo relevante para tanto. O efeito

da ausência do representante legal da reclamada à audiência é

• A) nenhum, pois o advogado da mesma estava presente, podendo a audiência prosseguir normalmente.

• B) nenhum, pois o advogado da mesma estava presente, mas o juiz terá que designar nova data para a realização da

audiência.

• C) arquivamento do processo.

• D) a suspensão da audiência, até a chegada de um outro representante.

• E) a revelia, além de confissão quanto à matéria de fato.
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Direito Processual do Trabalho / Das provas

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

Q166.

O ônus da prova pode ser assim problematizado: quem deve provar? Em princípio, as partes tem o ônus de provar os fatos

jurídicos narrados na petição inicial ou na peça de resistência, bem como os que se sucederem no envolver da relação

processual. Quanto às provas no Processo do Trabalho, a Consolidação das Leis do Trabalho estabelece:

• A) Qualquer que seja o procedimento, não é permitida a arguição dos peritos compromissados ou dos técnicos, uma vez que

o laudo que apresentam já é suficiente como prova.

• B) As testemunhas devem, necessariamente, ser previamente intimadas para depor.

• C) Toda testemunha, antes de prestar o compromisso legal, será qualificada, indicando o nome, nacionalidade, profissão, idade, residência, e, quando

empregada, o tempo de serviço prestado ao empregador, ficando sujeita, em caso de falsidade,

às leis penais.

• D) Cada uma das partes, no procedimento ordinário e também quando se tratar de inquérito para apuração de falta grave,

não poderá indicar mais de 3 testemunhas.

• E) A testemunha que for parente até o segundo grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, prestará

compromisso, mas o seu depoimento valerá como simples informação.
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Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da forma de reclamação e notificação

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

Q167.

A legislação processual do trabalho regulamenta o trâmite de dissídios individuais, criando regras sobre a forma de reclamação e a notificação do reclamado.

Segundo tais normas, a reclamação

• A) recebida e protocolada será remetida a segunda via da petição ao reclamado, notificando-o ao mesmo tempo, para comparecer à audiência de

julgamento, que será a primeira desimpedida, depois de 48 horas.

• B) será, preliminarmente, sujeita a distribuição nas localidades em que houver apenas uma Vara do Trabalho.

• C) poderá ser apresentada pelos empregados e empregadores, pessoalmente, ou por seus representantes e pelos sindicatos de classe.

• D) será feita por notificação via oficial de justiça, não sendo admitida a notificação por edital nos processos que tramitam pelo rito ordinário.

• E) poderá ser acumulada num só processo com outros, quando houver identidade de matéria, desde que sejam empregados da mesma profissão e região

metropolitana.



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

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

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

Q168.

Hera participou de processo seletivo e foi contratada como música instrumentista da Orquestra do Banco Ultra S/A, no Município

de Itabaiana/SE, onde tem o seu domicílio. No contrato de trabalho foi estipulado como foro de eleição para propositura de

demanda trabalhista o Município de Aracaju/SE. O banco possui agências em todos estados do Brasil e a sua sede está

localizada em Brasília/DF. Durante os oito meses em que foi empregada do Banco, Hera exerceu suas funções apenas no

Município de Aracaju/SE. Caso decida ajuizar reclamação trabalhista em face de seu ex-empregador, deverá propor em

• A) Aracaju, porque foi o local da prestação dos serviços.

• B) Aracaju, por ser o foro de eleição previsto em contrato de trabalho.

• C) Itabaiana, porque é o foro do seu domicílio.

• D) Brasília, por estar situada a sede do Banco reclamado.

• E) Aracaju, Itabaiana ou Brasília, dependendo da sua própria conveniência como reclamante.
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Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da legitimidade para ajuizar

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

Q169.

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

um interregno mínimo de

• A) 5 dias.

• B) 10 dias.

• C) 15 dias.

• D) 20 dias.

• E) 48 horas.
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Direito Processual do Trabalho / Do procedimento ordinário e sumaríssimo

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

Q170.

Com relação ao procedimento sumaríssimo, a Consolidação das Leis do Trabalho estabelece que

• A) os dissídios individuais, cujo valor não exceda a 60 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação

ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo.

• B) o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, considerado o ônus probatório de

cada litigante, podendo limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, bem como para

apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

• C) estão incluídas no procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a Administração pública direta, autárquica e

fundacional.

• D) sobre os documentos apresentados por uma das partes manifestar-se-á a parte contrária em até 5 dias, a critério do juiz.

• E) em nenhuma hipótese admitir-se-á a realização de prova técnica, incumbindo ao juiz, quando sua realização for necessária, converter o rito para o

procedimento ordinário.
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Direito Processual do Trabalho / Dos procedimentos especiais / Inquérito para apuração de falta grave

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

Q171.



A respeito do inquérito para apuração de falta grave de empregado estável, considere:

I. O prazo para o empregador propor o inquérito judicial para apuração de falta grave é de 30 dias contados da suspensão do empregado, tratando-se de prazo

decadencial.

II. Para o ajuizamento do inquérito para apuração de falta grave é obrigatória a suspensão de empregado estável.

III. Se no inquérito judicial para apuração de falta grave ficar comprovada a referida falta, a sentença terá caráter constitutivo negativo, permitindo a resolução

contratual.

IV. Se houver prévio reconhecimento da estabilidade do empregado, o julgamento do inquérito pela Vara ou Juízo não prejudicará a execução para pagamento

dos salários devidos ao empregado, até a data da instauração do mesmo inquérito.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) II e IV.

• B) I, II e III.

• C) I, III e IV.

• D) I e II.

• E) III e IV.
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Direito Processual do Trabalho / Dos procedimentos especiais / Ação rescisória e mandado de segurança

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

Q172.

Sobre os procedimentos especiais de ação rescisória e mandado de segurança, segundo entendimento sumulado do Tribunal

Superior do Trabalho,

• A) no caso da tutela antecipada ou liminar ser concedida antes da sentença, não cabe a impetração do mandado de

segurança, em face da existência de recurso próprio.

• B) não fere direito líquido e certo do impetrante o ato judicial que determina penhora em dinheiro do executado para garantir

crédito exequendo, pois é prioritária e obedece à gradação prevista no Código de Processo Civil.

• C) fere direito líquido e certo que pode ser atacado por mandado de segurança o prosseguimento da execução quanto aos

tópicos e valores não especificados no agravo de petição.

• D) a ação rescisória calcada em violação de lei também admite reexame de fatos e provas do processo que originou a

decisão rescindenda.

• E) é documento novo apto a viabilizar a desconstituição de julgado a sentença normativa proferida ou transitada em julgado

posteriormente à sentença rescindenda.
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Direito Processual do Trabalho / Da sentença e da coisa julgada / Da liquidação da sentença / Por cálculo

Fonte: PROCURADOR AUTáRQUICO / MANAUSPREV / 2015 / FCC

Q173.

No que concerne à fase de execução no Processo do Trabalho, é INCORRETO afirmar:

• A) O Termo de Ajuste de Conduta firmado perante o Ministério Público do Trabalho e o Termo de Conciliação firmado perante

a Comissão de Conciliação Prévia são títulos executivos extrajudiciais.

• B) Sendo ilíquida a sentença exequenda será determinada a sua liquidação, que deverá ser feita por cálculos ou por artigos,

não cabendo o arbitramento e devendo ser intimado, o Procurador do INSS, para apresentar a conta dos valores devidos

das contribuições sociais.

• C) Serão executadas ex officio as contribuições sociais devidas em decorrência de homologação de acordo em reclamatória

trabalhista.

• D) Garantida a execução ou penhorados bens, terá a empresa executada cinco dias para apresentar embargos, cabendo

igual prazo ao exequente para impugnação.

• E) Nas prestações sucessivas por tempo determinado, a execução pelo não pagamento de uma prestação compreenderá as

que lhe sucederem.
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Direito Processual do Trabalho / Da sentença e da coisa julgada / Da liquidação da sentença / Por artigos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 14ª / 2011 / FCC

Q174.

Considere as seguintes assertivas a respeito da liquidação da sentença:

I. Requerida a liquidação por arbitramento, o juiz nomeará o perito e fixará o prazo para a entrega do laudo. Apresentado o laudo, sobre o qual poderão as

partes manifestar-se no prazo de cinco dias, o juiz proferirá decisão ou designará, se necessário, audiência.

II. Na liquidação por cálculos, elaborada a conta e tornada líquida, o Juiz poderá abrir às partes prazo comum de dez dias para impugnação fundamentada com

a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão.

III. Far-se-á a liquidação por artigos, quando, para determinar o valor da condenação, houver necessidade de alegar e provar fato novo.

IV. Na liquidação por cálculos, elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, o juiz procederá à intimação da União para

manifestação, no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I, II e III.

• B) I e III.

• C) II, III e IV.

• D) II e IV.

• E) III e IV.
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Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios coletivos / Extensão

Fonte: JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO / TRT 6ª / 2015 / FCC

Q175.

Quanto aos dissídios coletivos,

• A) quando os empregadores deixarem de satisfazer o

pagamento de salários, na conformidade da decisão

proferida em dissídio coletivo, poderão os empregados ou seus sindicatos, conforme a efetiva outorga

de poderes de seus associados, juntando certidão

de tal decisão, apresentar reclamação à Vara do

Trabalho ou Juízo competente, sendo vedado questionar sobre a matéria de fato e de direito já apreciada na decisão, salvo no que se refere às cláusulas

econômicas.

• B) decorridos mais de 3 meses de sua vigência, caberá

revisão das decisões que fixarem condições de trabalho, quando se tiverem modificado as circunstâncias que as ditaram, de modo que tais condições

tenham se tornado injustas ou inaplicáveis. A revisão

poderá ser promovida por iniciativa do Tribunal

prolator, da Procuradoria da Justiça do Trabalho, das

associações sindicais ou de empregador ou empregadores interessados no cumprimento da decisão.

• C) a representação dos sindicatos para instauração da

instância fica subordinada à aprovação de assembleia, da qual participem os interessados na solução

do dissídio coletivo, associados ou não, em primeira

convocação, por maioria de 2/3 (dois terços) dos

mesmos, ou, em segunda convocação, por 2/3 (dois

terços) dos presentes.

• D) em caso de dissídio coletivo, que tenha por motivo

novas condições de trabalho e no qual figure como

parte apenas uma fração de empregados de uma

empresa, poderá o Tribunal competente, na própria

decisão, estender tais condições de trabalho, se julgar justo e conveniente, aos demais empregados da

empresa que forem da mesma profissão dos dissidentes. O Tribunal fixará a data em que a decisão

deve entrar em execução, bem como o prazo de sua

vigência, o qual não poderá ser superior a 2 anos.

• E) a decisão sobre novas condições de trabalho do dissídio coletivo poderá também ser estendida a todos 

os empregados da mesma categoria profissional 

compreendida na jurisdição do Tribunal por solicitação de 1 ou mais empregadores, ou de qualquer sindicato destes; por solicitação de 1 ou mais sindicatos



de empregados; ex officio, pelo Tribunal que houver 

proferido a decisão; por solicitação da Procuradoria 

da Justiça do Trabalho.
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Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios coletivos / Cumprimento

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIO / TRT 8ª / 2010 / FCC

Q176.

Determinado direito já foi reconhecido mediante sentença normativa, mas Gilson pretende ajuizar reclamação trabalhista para assegurar tal direito.

Neste caso,

• A) Gilson poderá ajuizar reclamação trabalhista que seguirá obrigatoriamente o rito ordinário.

• B) há falta de interesse processual, devendo Gilson ajuizar ação de cumprimento, não sendo necessário que haja o trânsito em julgado da sentença

normativa.

• C) há falta de interesse processual, devendo Gilson ajuizar ação de cumprimento, sendo necessário que haja o trânsito em julgado da sentença normativa.

• D) Gilson poderá ajuizar reclamação trabalhista que seguirá obrigatoriamente o rito sumário.

• E) Gilson deverá ajuizar execução provisória de sentença normativa, devendo depositar 50% do valor da causa a título de caução.
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Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios coletivos / Revisão da sentença normativa

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

Q177.

Os dissídios coletivos possuem regramento próprio, previsto em legislação processual trabalhista, em relação à

sua extensão e revisão da sentença normativa. Segundo

tais normas, é INCORRETO afirmar:

• A) A decisão sobre novas condições de trabalho poderá

também ser estendida a todos os empregados da

mesma categoria profissional compreendida na jurisdição do Tribunal, por solicitação do Ministério Público do Trabalho.

• B) Sempre que o Tribunal estender a decisão em dissídio coletivo, marcará a data em que a extensão deva

entrar em vigor.

• C) Para que a decisão sobre novas condições de trabalho possa ser estendida torna-se preciso que três

quartos dos empregadores e dos empregados, ou os

respectivos sindicatos, concordem com a extensão

da decisão.

• D) Decorridos seis meses de sua vigência, caberá

revisão das decisões que fixarem condições de

trabalho, quando se tornaram injustas ou inaplicáveis em razão da modificação das circunstâncias

que as ditaram.

• E) A revisão poderá ser promovida por iniciativa do Tribunal prolator, da Procuradoria da Justiça do Trabalho, das associações sindicais ou de empregador

ou

empregadores interessados no cumprimento da decisão.
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Direito Processual do Trabalho / Da execução / Execução por prestações sucessivas

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

Q178.

Em se tratando de execução trabalhista, nos termos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho,

• A) não cabe a execução provisória por carta de sentença, nem a execução de prestações sucessivas por tempo indeterminado.

• B) nas prestações sucessivas por tempo determinado, a execução deverá recair sobre cada parcela não cumprida, não compreendendo as que lhe

sucederem.

• C) caberá execução provisória apenas se fora caucionado o valor de cinquenta por cento da execução.



• D) nas prestações sucessivas por tempo determinado, a execução pelo não-pagamento de uma prestação compreenderá as

que lhe sucederem.

• E) tratando-se de prestações sucessivas por tempo indeterminado, a execução compreenderá todas as prestações devidas

até o final do ano de ingresso da execução.
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Direito Processual do Trabalho / Da execução / Execução contra a Fazenda Pública

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 19ª / 2008 / FCC

Q179.

As contribuições sociais devidas em decorrência de decisão proferida pelos Juízes e Tribunais do Trabalho, resultantes de condenação ou homologação de

acordo, serão executadas

• A) mediante provocação do INSS, que poderá indicar a execução com valores desatualizados, hipótese em que o magistrado deverá conceder prazo de

quinze dias para a devida atualização.

• B) ex-officio, exceto sobre os salários pagos durante o período contratual reconhecido, havendo expressa disposição legal neste sentido.

• C) mediante provocação do INSS, que deverá apurar e indicar valores certos e determinados, devidamente atualizados até a data do trânsito em julgado da

decisão.

• D) ex-officio, inclusive sobre os salários pagos durante o período contratual reconhecido, havendo expressa disposição legal neste sentido.

• E) mediante provocação do INSS, que poderá indicar a execução com valores desatualizados, hipótese em que o magistrado deverá conceder prazo de

trinta dias para a devida atualização.
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Direito Processual do Trabalho / Da execução / Do depósito da condenação e da nomeação de bens

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

Q180.

Em regra, NÃO é absolutamente impenhorável

• A) a totalidade dos vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado.

• B) o seguro de vida.

• C) a totalidade dos materiais necessários para obras em andamento.

• D) a quantia depositada em caderneta de poupança, independentemente do seu valor.

• E) a pequena propriedade rural trabalhada pela família.
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Direito Processual do Trabalho / Da execução / Do mandado e penhora

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

Q181.

Camilo está noivo de Isabella e pretendem se casar no ano de 2017. Desde o noivado, Camilo busca adquirir um imóvel para a

residência do casal. Fernanda, irmã de Camilo, advogada e militante na Justiça do Trabalho, entrega para seu irmão um edital

com leilão para venda de imóveis penhorados em reclamações trabalhistas e explica para Camilo que se ele pretender adquirir

um dos imóveis deverá depositar um sinal correspondente a

• A) 20% do valor do imóvel e pagar o preço total dentro de 24 horas da arrematação.

• B) 30% do valor do imóvel e pagar o preço total dentro de 24 horas da arrematação.

• C) 20% do valor do imóvel e pagar o preço total dentro de 48 horas da arrematação.

• D) 30% do valor do imóvel e pagar o preço total dentro de 48 horas da arrematação.

• E) 15% do valor do imóvel e pagar o preço total dentro de 5 dias da arrematação.
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Direito Processual do Trabalho / Da execução / Dos bens penhoráveis e impenhoráveis

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



Q182.

Em determinada reclamação trabalhista, na fase de execução de sentença definitiva, foi homologado o valor da condenação em

R$ 100.000,00, tendo sido devidamente citada a executada para pagamento, que demonstrou seu inconformismo com o valor

cobrado perante o Sr. Oficial de Justiça. Esgotado seu prazo e sem que a executada pagasse ou indicasse bem à penhora,

• A) deverá ingressar com exceção de pré-executividade no prazo preclusivo de oito dias, após a penhora de bens, alegando

incorreção dos valores cobrados, por medida de economia e celeridade processuais.

• B) deverá ingressar com Embargos, antes da penhora de bens, alegando a incorreção dos valores cobrados, por medida de

economia e celeridade processuais.

• C) deverá interpôr Agravo de Petição, após a penhora de bens, alegando a incorreção dos valores cobrados.

• D) o Juiz da Vara determinará a penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do julgado, sendo que a penhora

em dinheiro não é permitida nesta fase.

• E) o Juiz da Vara determinará a penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do julgado, podendo ser feita a

penhora em dinheiro.
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Direito Processual do Trabalho / Da execução / Da impenhorabilidade do bem de família (Lei no 8.009/1990)

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

Q183.

Considere os seguintes créditos:

I. Crédito trabalhista decorrente de reclamação trabalhista ajuizada por empregado doméstico relativo ao trabalho exercido

para a família empregadora.

II. Crédito trabalhista decorrente de reclamação trabalhista ajuizada pelo Rito Sumaríssimo em face da empresa AA Ltda.

III. Crédito relativo a contribuição previdenciária decorrente de empregado doméstico.

De acordo com a Lei nº 8.009/1990, a impenhorabilidade do bem de família é oponível em processo de execução relativo ao

crédito indicado em

• A) I, II e III.

• B) I e II, apenas.

• C) II e III, apenas.

• D) I, apenas.

• E) III, apenas.
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Direito Processual do Trabalho / Da execução / Dos embargos de terceiro

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 20ª / 2011 / FCC

Q184.

A casa onde Júnior reside com a sua família e é proprietário foi penhorada e arrematada em leilão judicial em execução de reclamação trabalhista da empresa X

ocorrido há três dias. Júnior não é parte no processo e pretende interpor Embargos de Terceiro. Neste caso, considerando que não ocorreu a assinatura da

respectiva carta de arrematação, Júnior :

• A) não poderá interpor Embargos de Terceiro porque este só pode ser proposto até o trânsito em julgado da lide.

• B) poderá interpor Embargos de Terceiro estando dentro do prazo legal previsto em lei.

• C) não poderá interpor Embargos de Terceiro porque o prazo para interposição em fase de execução já se esgotou.

• D) poderá interpor Embargos à Execução e não Embargos de Terceiro em razão da efetivação da penhora.

• E) deverá interpor agravo de petição e não Embargos de Terceiro em razão do encerramento do leilão judicial e da efetivação da arrematação.
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Direito Processual do Trabalho / Da execução / Da arrematação

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

Q185.

Heitor arrematou um conjunto comercial em leilão ocorrido na fase de execução da reclamação trabalhista “X” pelo valor de

R$ 300.000,00. No momento da arrematação Heitor garantiu a arrematação com um sinal de R$ 60.000,00. Após 30 horas da

arrematação, Heitor ainda não depositou o restante do valor. Neste caso, Heitor

• A) ainda está no prazo para pagamento do restante do valor, uma vez que a Consolidação das Leis do Trabalho prevê o

prazo de 48 horas para complementação do valor da arrematação.

• B) perderá, em benefício da execução, metade do sinal, ou seja R$ 30.000,00, voltando à praça o bem executado.

• C) terá direito a devolução integral do sinal, voltando à praça o bem executado.

• D) perderá, em benefício da execução, 1/3 do sinal, ou seja R$ 20.000,00 voltando à praça o bem executado.

• E) perderá, em benefício da execução, o sinal de R$ 60.000,00, voltando à praça o bem executado.

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

Direito Processual do Trabalho / Da execução / Da Citação

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

Q186.

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

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

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

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

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

estabelecidas.

• E) No mandado de citação na execução, quando se tratar de pagamento em dinheiro, constarão igualmente as contribuições previdenciárias devidas.

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

Direito Processual do Trabalho / Da execução / Dos embargos à execução

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

Q187.

A Metha Medicamentos S/A, é uma empresa privada e foi condenada em ação trabalhista, com trânsito em julgado. Estando

garantida a execução ou penhorados bens do devedor, terá a executada o prazo para embargos de

• A) 10 dias.

• B) 05 dias.

• C) 20 dias.

• D) 15 dias.

• E) 48 horas.

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

Direito Processual do Trabalho / Da execução / Da praça e leilão

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

Q188.

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

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

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

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



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

• E) caso o arrematante, ou seu fiador, não pagar em doze horas o preço da arrematação.

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

Direito Processual do Trabalho / Dos recursos no processo do trabalho

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

Q189.

O reclamante Zeus ajuizou reclamação trabalhista formulando os pedidos de adicional de insalubridade e indenização por danos

materiais. A sentença lhe foi favorável apenas em relação ao pedido de indenização por danos materiais, razão pela qual

resolveu recorrer, devendo assim interpor

• A) recurso ordinário no prazo de 5 dias.

• B) agravo de instrumento no prazo de 8 dias.

• C) agravo de petição no prazo de 10 dias.

• D) recurso ordinário no prazo de 8 dias.

• E) apelação da sentença no prazo de 15 dias.

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

Direito Civil / Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro / Eficácia da lei

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC

Q190.

Considere:

I. As correções a texto de lei já em vigor consideramse lei nova.

II. Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei

brasileira, quando admitida, se inicia seis meses

depois de oficialmente publicada.

III. Em regra, a lei revogada se restaura quando a lei

revogadora perde a vigência.

De acordo com a Lei de Introdução às normas do Direito

Brasileiro, está correto o que se afirma APENAS em

• A) II e III.

• B) I e II.

• C) I.

• D) I e III.

• E) III.

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

Direito Civil / Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro / Aplicação da lei no tempo e no espaço

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

Q191.

André adquiriu um terreno onde pretendia construir uma fábrica de tintas. Na época da aquisição, não havia lei impedindo esta

atividade na região em que se localizava o terreno. Passado o tempo, porém, antes de André iniciar qualquer construção,

sobreveio lei impedindo o desenvolvimento de atividades industriais naquela área, por razões ambientais. A lei tem efeito



• A) imediato e atinge André, que não tem direito adquirido ao regime jurídico anterior a seu advento.

• B) retroativo e atinge André, por tratar de questão de ordem pública.

• C) imediato, mas não atinge André, que possui direito adquirido ao regime jurídico anterior a seu advento.

• D) retroativo, mas não atinge André, que possui direito adquirido ao regime jurídico anterior a seu advento.

• E) retroativo mas não atinge André, por tratar de direito disponível.

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

Direito Civil / Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro / Interpretação da lei

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

Q192.

Sobre a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, NÃO é requisito essencial para a sentença proferida no estrangeiro

ser executada no Brasil

• A) a homologação pelo Supremo Tribunal Federal.

• B) a tradução por intérprete autorizado.

• C) o trânsito em julgado para as partes.

• D) a citação regular das partes ou verificação legal da ocorrência da revelia.

• E) a prolação por juiz competente.

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

Direito Civil / Das Pessoas Naturais / Da Personalidade e Da Capacidade

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

Q193.

O menor de dezesseis anos

• A) não possui personalidade, a qual é adquirida com a maioridade civil.

• B) possui personalidade e tem resguardados todos os direitos inerentes a ela, mas é absolutamente incapaz para os atos da

vida civil.

• C) possui personalidade, mas os direitos inerentes a ela, bem como os atos da vida civil, poderão ser exercidos pessoalmente

apenas aos dezesseis anos completos, quando é adquirida capacidade plena.

• D) possui personalidade, mas os direitos inerentes a ela, bem como os atos da vida civil, poderão ser exercidos, sob

representação, apenas aos dezesseis anos completos, quando é adquirida capacidade relativa.

• E) possui personalidade e tem resguardados todos os direitos inerentes a ela, mas é relativamente incapaz para os atos da

vida civil.

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

Direito Civil / Das Pessoas Naturais / Dos Direitos da Personalidade

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/SE / 2015 / FCC

Q194.

No tocante aos direitos da personalidade, considere: 

 

 

 

I. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis. 

 

 

II. Em regra, o exercício dos direitos da personalidade 

pode sofrer limitação voluntária. 

 

 

III. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, 

com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. 

 



IV. O nome da pessoa não pode ser empregado por 

outrem em publicações ou representações que a 

exponham ao desprezo público, exceto quando não 

haja intenção difamatória. 

 

 

 

De acordo com o Código Civil brasileiro, está correto o 

que se afirma APENAS em

• A) II e IV.

• B) I, II e III.

• C) III e IV.

• D) I e IV.

• E) I e III.

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

Direito Civil / Das pessoas jurídicas

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

Q195.

Sobre as pessoas jurídicas, à luz do Código Civil:

• A) O prazo decadencial para anulação da constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo,

é de 5 anos, contado o prazo da publicação da sua inscrição no registro.

• B) Os partidos políticos são considerados pessoas jurídicas de direito público.

• C) O juiz poderá nomear administrador provisório à sociedade, a requerimento de qualquer interessado, se a administração

da pessoa jurídica vier a faltar.

• D) Se uma determinada pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão, em regra, por no mínimo 1/3 dos

votos dos presentes.

• E) Cassada a autorização para funcionamento da pessoa jurídica ela não subsistirá para os fins de liquidação, uma vez que

possui efeitos imediatos.

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

Direito Civil / Domicílio Civil

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

Q196.

Manoel trabalha na cidade de Cajamar, reside, alternadamente, nas cidades de Jundiaí e Campinas, com ânimo definitivo, e

passa férias, ocasionalmente, na cidade de Itatiba. De acordo com o Código Civil, considera(m)-se domicílio(s) de Manoel

• A) Jundiaí e Campinas, apenas.

• B) Cajamar, apenas.

• C) Cajamar, quanto às relações concernentes à profissão, Jundiaí e Campinas, apenas.

• D) Cajamar, Jundiaí, Campinas e Itatiba.

• E) Jundiaí, Campinas e Itatiba, apenas.

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

Direito Civil / Bens

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

Q197.

A respeito dos bens, é correto afirmar que

• A) constitui universalidade de fato o complexo de relações jurídicas de uma pessoa, dotadas de valor econômico.

• B) os materiais provisoriamente separados de um prédio, mesmo que sejam nele reempregados, perdem o caráter de imóveis.



• C) constitui universalidade de direito a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação

unitária.

• D) os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes.

• E) as energias que tenham valor econômico são consideradas bens imóveis para os efeitos legais.

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

Direito Civil / Dos Fatos Jurídicos / Dos negócios jurídicos

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

Q198.

Rafael vendeu uma fazenda para Valdir, estabelecendo que o comprador só entrará na posse do imóvel quando tiver construído

uma igreja para os colonos. Tal negócio está sujeito

• A) a termo final.

• B) a termo inicial.

• C) à condição resolutiva.

• D) à condição suspensiva.

• E) a encargo.

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

Direito Civil / Dos Fatos Jurídicos / Dos Atos Ilícitos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 3ª / 2015 / FCC

Q199.

Leonardo adquiriu de Paulo carregamento de celulares falsificados, combinando pagar por eles quando da entrega, que, se não

efetivada, daria ao adquirente direito a postular cumprimento forçado da obrigação. Em não tendo havido a entrega, Leonardo

ajuizou ação contra Paulo, que, em contestação, não suscitou ser ilegal o negócio, confessou a obrigação e dispôs-se a cumprila espontaneamente. O

cumprimento da obrigação

• A) não poderá ocorrer, devendo o juiz declarar, de ofício, a nulidade do negócio.

• B) deverá ocorrer, tendo em vista que os negócios jurídicos anuláveis são passíveis de convalidação, ainda que tácita.

• C) deverá ocorrer, tendo em vista que as nulidades não podem ser apreciadas de ofício.

• D) deverá ocorrer, tendo em vista que os negócios jurídicos anuláveis são passíveis de convalidação, desde que expressa.

• E) não poderá, a princípio, ocorrer, devendo o juiz anular o negócio jurídico, salvo se, quando do ajuizamento da ação, já

houver transcorrido prazo de 4 anos.

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

Direito Civil / Prescrição e decadência

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

Q200.

Para se furtar à legislação eleitoral, Paulo transferiu para si patrimônio da empresa na qual é sócio. Na sequência, simulou doar

o dinheiro a candidato, pela pessoa física. Na verdade, porém, foi a empresa quem realizou, de fato, a doação. O negócio

simulado é

• A) válido, se atender à forma prescrita em lei e não prejudicar direito de terceiros.

• B) nulo, matéria cognoscível de ofício, não se sujeitando a declaração de nulidade a prazo de decadência ou de prescrição.

• C) anulável, dependendo, a sua invalidação, de provocação da parte, sujeita a prazo decadencial de quatro anos.

• D) anulável, matéria cognoscível de ofício e não sujeita a prazo de decadência ou de prescrição.

• E) nulo, dependendo a sua invalidação de provocação da parte, sujeita a prazo decadencial de quatro anos.

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

Direito Civil / Do Direito das obrigações / Das modalidades das obrigações

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



Q201.

Nas obrigações solidárias:

• A) Se o devedor exonerar expressamente da solidariedade um ou mais devedores, não mais subsistirá a dos demais.

• B) A obrigação solidária não pode ser pura e simples para um dos cocredores ou codevedores, e condicional, ou a prazo ou

pagável em local diferente, para outro.

• C) Convertendo-se a prestação em perdas e danos, não mais subsiste a solidariedade.

• D) A propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores solidários implicará em renúncia da solidariedade.

• E) Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro.

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

Direito Civil / Do Direito das obrigações / Da transmissão das obrigações

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - JURíDICO / MPE/PE / 2012 / FCC

Q202.

Considere as seguintes assertivas a respeito da transmissão das obrigações:

I. Quando terceiro assume obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, ocorrerá a Assunção de

Dívida.

II. Para que a transmissão de um crédito tenha eficácia perante terceiros a celebração desta transmissão deverá ocorrer, obrigatoriamente, mediante

instrumento público.

III. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido.

IV. Salvo estipulação em contrário, prevê o Código Civil brasileiro que o cedente responde pela solvência do devedor.

Está correto o que consta APENAS em

• A) II, III e IV.

• B) I, II e III.

• C) I e III.

• D) I e IV.

• E) III e IV.

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

Direito Civil / Do Direito das obrigações / Do adimplemento e extinção das obrigações

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/AP / 2015 / FCC

Q203.

Com relação às obrigações, no tocante ao pagamento, 

considere: 

 

 

 

I. O pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios 

para ilidir a ação. 

 

 

II. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é 

válido, ainda provado depois que não era credor. 

 

 

III. É lícito convencionar o aumento progressivo de 

prestações sucessivas. 

 

 

IV. Vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz 

de quitar, independentemente se o devedor provar ou 

não que em benefício dele efetivamente reverteu.



 

 

 

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I e II.

• B) I, II e IV.

• C) II, III e IV.

• D) I, II e III.

• E) III e IV.

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

Direito Civil / Do Direito das obrigações / Do inadimplemento das obrigações

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

Q204.

Sobre a cláusula penal no caso de inadimplemento das obrigações, à luz do Código Civil, é INCORRETO afirmar:

• A) Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.

• B) Sendo indivisível a obrigação, caindo em falta um dos devedores, a pena poderá ser exigida apenas do culpado, isentados

os demais devedores.

• C) A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação pode referir-se à alguma cláusula especial da obrigação.

• D) Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa

a benefício do credor.

• E) Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo.

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

Direito Civil / Do Direito das obrigações / Dos contratos em geral / Disposições gerais

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

Q205.

Mário vendeu um apartamento a seu filho Caio, porém sem obter, antes, a anuência dos demais filhos seus. Tal contrato é

• A) anulável, e, salvo convenção em contrário, Mário arcará com as despesas de escritura e registro e responderá por todos

os débitos que gravem a coisa até o momento da tradição.

• B) válida, devendo o bem, no entanto, ser trazido à colação por ocasião do falecimento de Mário. Salvo convenção em contrário, Caio arcará com as

despesas de escritura e registro e Mário responderá por todos os débitos que gravem a coisa até o

momento da tradição.

• C) válida, devendo o bem, no entanto, ser trazido à colação por ocasião do falecimento de Mário. Salvo convenção em contrário, Mário arcará com as

despesas de escritura e registro e responderá por todos os débitos que gravem a coisa até o

momento da tradição.

• D) anulável, e, salvo convenção em contrário, Caio arcará com as despesas de escritura e registro e Mário responderá por

todos os débitos que gravem a coisa até o momento da tradição.

• E) anulável, e, salvo convenção em contrário, Mário arcará com as despesas de escritura e registro e Caio responderá por

todos os débitos que gravem a coisa até o momento da tradição.

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

Direito Civil / Do Direito das obrigações / Dos contratos em geral / Da compra e venda, da prestação de serviço

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

Q206.

O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos, restituindo o

preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuaram com a

sua autorização escrita, ou para a realização de benfeitorias necessárias. No tocante às cláusulas especiais à compra e venda,

trata-se especificamente da

• A) venda com reserva de domínio.



• B) preempção.

• C) preferência.

• D) retrovenda.

• E) venda a contento.

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

Direito Civil / Do Direito das obrigações / Dos contratos em geral / Da empreitada

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

Q207.

No contrato de empreitada,

• A) o contrato para elaboração de um projeto implica a obrigação de executá-lo.

• B) presume-se a obrigação de fornecer materiais por parte do empreiteiro.

• C) o empreiteiro é obrigado a pagar os materiais que recebeu, se por imperícia ou negligência os inutilizar.

• D) o contrato para elaboração de um projeto implica a obrigação de fiscalizar a sua execução.

• E) a morte de qualquer das partes implica sempre a sua extinção.

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

Direito Civil / Do Direito das obrigações / Dos contratos em geral / Do mandato

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q208.

Analise as seguintes assertivas sobre o contrato de mandato, de acordo com o que estabelece o Código Civil:

I. A ratificação de atos praticados por quem não tenha o mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, deverá ser

expressa, ou resultar de ato inequívoco, e produzirá efeitos a partir da data da ratificação.

II. Para administração ordinária e para transigir o mandatário dependerá de procuração com poderes especiais ou expressos.

III. O mandatário não pode compensar os prejuízos a que deu causa com os proveitos que, por outro lado, tenha obtido com

esforço ao seu constituinte.

Está correto o que se afirma em

• A) II e III, apenas.

• B) I, II e III.

• C) I e II, apenas.

• D) III, apenas.

• E) I, apenas.

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

Direito Civil / Do Direito das obrigações / Dos contratos em geral / Da transação

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

Q209.

A transação

• A) concernente a obrigações resultantes de delito extingue a Ação Penal Pública.

• B) entre um dos credores solidários e o devedor não extingue a obrigação deste para com os outros credores.

• C) entre um dos devedores solidários e seu credor, não extingue a dívida em relação aos codevedores.



• D) deve ser interpretada de forma ampla e irrestrita.

• E) concluída entre o credor e o devedor desobrigará o fiador.

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

Direito Civil / Da Responsabilidade Civil

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

Q210.

Gabriel, pessoa menor de 16 anos, lançou pedras no veículo de Rogério, causando-lhe danos materiais. No momento do ato

ilícito, Gabriel estava sob a autoridade e companhia de seu pai, Arnaldo. Rogério ajuizou ação contra Arnaldo, que

• A) responde objetivamente pelo ato de Gabriel e não tem direito de regresso contra o filho, que é pessoa absolutamente

incapaz.

• B) responde subjetivamente pelo ato de Gabriel e tem direito de regresso contra o filho, que é pessoa relativamente incapaz.

• C) não responde pelo ato de Gabriel, tendo em vista que a responsabilidade civil é pessoal e intransferível.

• D) responde objetivamente pelo ato de Gabriel e tem direito de regresso contra o filho, que deverá ressarci-lo quando atingir a

maioridade civil.

• E) responde subjetivamente pelo ato de Gabriel e não tem direito de regresso contra o filho, que é pessoa absolutamente

incapaz.

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

Direito Civil / Do Penhor, Da Hipoteca e Da Anticrese

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

Q211.

A respeito do penhor, da hipoteca e da anticrese, é correto afirmar que

• A) os sucessores do devedor podem remir parcialmente o penhor ou a hipoteca na proporção dos seus quinhões.

• B) é nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia, se a dívida

não for paga no vencimento.

• C) é válida a cláusula que proíbe ao proprietário alienar o imóvel hipotecado.

• D) o dono do imóvel hipotecado não pode constituir outra hipoteca sobre ele, mediante novo título, em favor de outro credor.

• E) cada um dos coproprietários não pode dar em garantia real a parte que tiver da coisa comum sem o consentimento de todos.

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

Direito Processual Civil / Princípios gerais do processo civil; Fontes; Lei processual civil; Eficácia; Aplicação; Interpretação; Direito Processual

Intertemporal; Critérios

Fonte: PROCURADOR / Pref. Campinas/SP / 2016 / FCC

Q212.

“O fiador, quando executado, tem o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor situados na mesma

comarca, livres e desembargados, indicando-os pormenorizadamente à penhora”.

Esse enunciado refere-se ao

• A) direito de imputação do devedor, passível de renúncia pelo fiador, por se tratar de direito disponível.

• B) direito de preleção ou preferência, que é passível de renúncia pelo fiador.

• C) benefício de ordem, que é passível de renúncia pelo fiador.

• D) benefício de ordem, que é insuscetível de renúncia pelo fiador.

• E) direito de preleção ou preferência, que é insuscetível de renúncia pelo fiador.

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



Direito Processual Civil / Competência; Competência originária dos Tribunais Superiores; Competência absoluta e relativa. Modificações. Meios de

declaração de incompetência. Conflitos de competência e de atribuições

Fonte: PROCURADOR / Pref. Campinas/SP / 2016 / FCC

Q213.

No que tange à incompetência absoluta e à incompetência relativa, é correto afirmar:

• A) A competência determinada em razão de matéria, da pessoa ou da função é derrogável por convenção das partes.

• B) Prorrogar-se-ão as competências relativa e absoluta se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.

• C) A incompetência absoluta será alegada como preliminar de contestação, enquanto a relativa será arguida por meio de

exceção.

• D) Caso a alegação de incompetência seja acolhida, o processo será extinto, sem resolução de mérito.

• E) A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

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

Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Impedimentos e Suspeição

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

Q214.

Analise as proposições abaixo, acerca dos impedimentos e da suspeição:

I. Há impedimento quando o juiz promover ação contra a parte ou seu advogado.

II. Há impedimento quando o primo do juiz estiver postulando como advogado.

III. Há suspeição quando o juiz for amigo íntimo ou inimigo das partes ou seus advogados.

IV. Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I, II e III.

• B) III e IV.

• C) I, III e IV.

• D) I e II.

• E) II e IV.

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

Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Partes e Procuradores

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

Q215.

José é credor de Joaquim da quantia de R$ 50.000,00 decorrente de contrato de empréstimo particular assinado pelas partes e

por duas testemunhas. Vencido o prazo de um ano estabelecido para pagamento e inadimplida a obrigação José propõe ação

de execução de quantia certa contra Joaquim com o escopo de receber o seu crédito, com juros e correção monetária. Ao

despachar a inicial o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de

• A) 10%, a serem pagos pelo executado, que serão reduzidos pela metade no caso de integral pagamento da dívida no prazo

de 5 dias.

• B) 10% a 20%, a serem pagos pelo executado, que serão reduzidos pela metade no caso de integral pagamento da dívida no

prazo de 5 dias.



• C) 20%, a serem pagos pelo executado, que serão reduzidos pela metade no caso de integral pagamento no prazo de

5 dias.

• D) 20%, a serem pagos pelo executado, que serão reduzidos pela metade no caso de integral pagamento no prazo de

3 dias.

• E) 10%, a serem pagos pelo executado, que serão reduzidos pela metade no caso de integral pagamento da dívida no prazo

de 3 dias.

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

Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Da Intervenção de Terceiros / Da Assistência

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

Q216.

A respeito da intervenção de terceiros, é correto afirmar:

• A) Na assistência simples, se o assistido for revel, o assistente será considerado seu substituto processual.

• B) Feita a denunciação da lide pelo réu, se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá

somente contra ele, com a exclusão do denunciante.

• C) O amicus curiae não poderá recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.

• D) O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é cabível na fase de cumprimento de sentença.

• E) O chamamento ao processo só pode ser requerido pelo autor, na inicial ou na réplica.

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

Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Da Intervenção de Terceiros / Da Denunciação da Lide

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

Q217.

Analise as seguintes assertivas sobre a intervenção de terceiros à luz do Código de Processo Civil:

I. Na assistência simples sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso o assistido, o assistente será considerado seu

gestor de negócios.

II. Tratando-se de denunciação da lide admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu

antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo

promover nova denunciação.

III. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é dispensada se o requerimento for apresentado

na petição inicial.

IV. A intervenção do amicus curiae determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda

manifestar-se, poderá acarretar modificação de competência e autoriza a interposição de recursos.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I e IV.

• B) I, II e III.

• C) I, III e IV.

• D) I, II e IV.

• E) II e III.

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

Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Da Intervenção de Terceiros / Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica



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

Q218.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, disciplinado pelo novo Código de Processo Civil,

• A) pode ser instaurado de ofício.

• B) é cabível no cumprimento de sentença, mas não na execução fundada em título executivo extrajudicial.

• C) não suspende o processo se instaurado na fase de cumprimento de sentença.

• D) é resolvido por sentença.

• E) é cabível em todas as fases do processo de conhecimento.

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

Direito Processual Civil / Fatos e atos processuais / Forma. Tempo. Lugar

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

Q219.

Penélope recebeu pessoalmente, em sua casa, em um domingo às 22 horas, um mandado de citação para responder à

demanda contra si ajuizada. Em sua defesa, Penélope alegou que a citação é nula, pois os atos processuais devem ser

realizados apenas em dias úteis, das 6 às 20 horas. Esta alegação

• A) não procede, pois o ato processual denominado citação pode ser praticado, independente de autorização judicial, durante

o período de férias forenses e nos feriados ou dias úteis fora do horário forense.

• B) procede, já que os domingos são considerados feriados, para efeito forense.

• C) parcialmente procede, eis que a citação, embora válida, é inexistente, porque realizada fora do horário forense.

• D) procede, pois a citação não se referia à tutela de urgência, única hipótese possível para a prática de atos processuais

durante férias e feriados forenses.

• E) não procede, pois a citação é válida, eis que não existe limite para as tentativas de localização pelo Oficial de Justiça, fora

do horário comercial.

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

Direito Processual Civil / Fatos e atos processuais / Prazos

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

Q220.

A respeito dos prazos processuais, é correto afirmar que

• A) inexistindo preceito legal ou determinação judicial, será de 3 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.

• B) na contagem de prazo em dias computar-se-ão os dias úteis, os domingos e feriados.

• C) ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes.

• D) se considera como data de publicação o dia da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

• E) salvo disposição em contrário, os prazos serão contados incluindo o dia do começo e excluindo o dia do vencimento.

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

Direito Processual Civil / Procedimento comum / Petição inicial / Indeferimento da petição inicial e improcedência liminar do pedido

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

Q221.

José ajuizou procedimento comum, mas a petição inicial foi indeferida por conter pedidos incompatíveis entre si. Nesse caso,

dessa decisão

• A) caberá agravo de instrumento.

• B) caberá apelação.

• C) caberá agravo interno.

• D) caberá recurso especial.

• E) não caberá recurso.



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

Direito Processual Civil / Formação, suspensão e extinção do processo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 19ª / 2014 / FCC

Q222.

Extingue-se a execução quando

• A) o devedor não possui bens penhoráveis.

• B) o executado realiza a remição da execução.

• C) o devedor obtém a remissão da dívida por parte de um dos litisconsortes, desde que a dívida não seja solidária.

• D) ficar suspensa por mais de noventa dias.

• E) falecer o devedor.

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

Direito Processual Civil / Contestação

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

Q223.

Renato ajuizou ação de cobrança contra Henrique. Apresentada contestação, Renato requereu a desistência da ação. O pedido

• A) depende da aceitação de Henrique e pode ser formulado até a sentença, que, se homologar a desistência, resolverá o mérito.

• B) independe da aceitação de Henrique e pode ser formulado apenas se a causa versar sobre direitos disponíveis. Se o juiz

homologar a desistência, a sentença resolverá o mérito.

• C) depende da aceitação de Henrique e pode ser formulado apenas se tiver havido instrução. Se o juiz homologar a

desistência, a sentença não resolverá o mérito.

• D) independe da aceitação de Henrique e pode ser formulado até a sentença, que, se homologar a desistência, não resolverá

o mérito.

• E) depende da aceitação de Henrique e pode ser formulado até a sentença, que, se homologar a desistência, não resolverá o

mérito.

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

Direito Processual Civil / Julgamento conforme o estado do processo

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

Q224.

Sobre o julgamento antecipado parcial do mérito, à luz do Código de Processo Civil,

• A) a decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida, vedado o reconhecimento

da obrigação ilíquida.

• B) a liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos

suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz.

• C) a decisão que julgar parcialmente o mérito é impugnável através de recurso de apelação.

• D) a parte poderá executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, devendo, em

regra, prestar caução no caso de recurso contra essa decisão pendente de julgamento.

• E) o juiz só poderá decidir parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se

incontroverso ou o réu for revel.

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

Direito Processual Civil / Audiências / Conciliação e Mediação

Fonte: PROCURADOR / Pref. Campinas/SP / 2016 / FCC

Q225.

Em relação à audiência de conciliação ou de mediação, é correto afirmar:



• A) A audiência não será realizada se qualquer das partes, ainda que isoladamente, de maneira expressa ou tácita, manifestar

seu desinteresse na composição consensual.

• B) As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, podendo constituir representantes, por

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir.

• C) A intimação do autor para essa audiência será realizada pessoalmente, por via postal, ou, se incabível, por mandado a ser

cumprido pelo Oficial de Justiça.

• D) Se houver desinteresse na autocomposição, o autor deverá apontá-la na petição inicial, cabendo ao réu fazê-lo por

ocasião de sua contestação, necessariamente.

• E) O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato de litigância de má-fé,

sendo apenado com multa de até cinco por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em

favor da União ou do Estado.

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

Direito Processual Civil / Provas / Prova pericial

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

Q226.

Considere as proposições abaixo, acerca da prova pericial.

I. O perito não está sujeito às causas de suspeição e impedimento, por não ser parte no processo.

II. O juiz poderá autorizar o pagamento da integralidade dos honorários antes do início dos trabalhos.

III. Os assistentes técnicos não estão sujeitos a impedimento ou suspeição.

IV. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de

fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) II e III.

• B) I e II.

• C) III e IV.

• D) I e IV.

• E) I.

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

Direito Processual Civil / Da Tutela Provisória / Tutelas de Urgência e de Evidência

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

Q227.

Miguel ajuizou ação de cobrança contra a empresa X, conseguindo demonstrar sua pretensão exclusivamente pela prova

documental anexada com a inicial, cuja matéria é objeto de súmula vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal. Neste

caso, à luz do Código de Processo Civil, o juiz,

• A) liminarmente, desde que o autor demonstre o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá conceder a

tutela da evidência.

• B) poderá conceder a tutela de evidência, após ouvir obrigatoriamente a parte contrária, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco

ao resultado útil ao processo.

• C) liminarmente, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil ao processo, poderá

conceder a tutela da evidência.

• D) poderá conceder a tutela de evidência, após ouvir obrigatoriamente a parte contrária, desde que o autor demonstre o

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



• E) poderá conceder a tutela de urgência, após ouvir obrigatoriamente a parte contrária, desde que o autor comprove a

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

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

Direito Processual Civil / Da Tutela Provisória / Fungibilidade. Princípios Gerais

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

Q228.

Ao disciplinar a tutela provisória, o novo Código de Processo Civil estabelece que

• A) a tutela de urgência não poderá ser concedida sem justificação prévia, salvo se prestada caução idônea, caso em que

poderá ser concedida liminarmente.

• B) a tutela antecipada requerida em caráter antecedente torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o

respectivo recurso, caso em que o processo será extinto.

• C) para a concessão da tutela de evidência, exige-se, dentre outros requisitos, a demonstração de perigo de dano ou de risco

ao resultado útil do processo.

• D) efetivada a tutela cautelar requerida em caráter antecedente, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo

de 15 dias, em ação própria, cujos autos deverão ser apensados aos do pedido cautelar.

• E) é vedada, em qualquer caso, a concessão liminar de tutela de evidência, antes da oitiva da parte contrária.

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

Direito Processual Civil / Sentença / Conceito. Classificações. Requisitos. Efeitos. Publicação, intimação, correção e integração da sentença

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

Q229.

Extingue-se o processo, sem resolução do mérito, quando o juiz

• A) reconhecer existência de prescrição.

• B) homologar transação.

• C) homologar renúncia à pretensão ou julgar procedente o pedido em razão de reconhecimento jurídico.

• D) julgar reconvenção improcedente.

• E) acolher alegação de existência de convenção de arbitragem.

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

Direito Processual Civil / Recursos / Disposições Gerais

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

Q230.

A respeito dos recursos, é correto afirmar:

• A) os embargos de declaração tem efeito suspensivo e, em alguns casos, tem efeito interrupto dos prazos recursais.

• B) a renúncia do direito de recorrer depende a anuência da outra parte.

• C) cabe agravo de instrumento dos despachos.

• D) o recorrente só poderá desistir do recurso com a anuência do recorrido e dos litisconsortes.

• E) cabe agravo de instrumento da decisão que julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

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

Direito Processual Civil / Recursos / Apelação

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

Q231.

O recurso de apelação

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



• B) tem efeito suspensivo, em regra.

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

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

• E) não tem efeito suspensivo se julgar o mérito dos Embargos do executado, qualquer que seja o fundamento da decisão.

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

Direito Processual Civil / Recursos / Agravos

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

Q232.

O recurso de Agravo

• A) é cabível apenas na forma retida, contra decisão que indeferir oitiva de testemunha.

• B) não é cabível contra decisão que decidir sobre a exclusão de litisconsorte.

• C) não é cabível no processo de inventário, devendo a parte se valer da ação autônoma.

• D) é cabível contra decisões que versarem sobre os pedidos de tutelas provisórias, admissão ou não de intervenção de

terceiros e proferidas em sede de execução.

• E) sempre é recebido no efeito suspensivo.

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

Direito Processual Civil / Recursos / Embargos de Declaração

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

Q233.

Os embargos de declaração, nos termos preconizados pelo Código de Processo Civil, serão opostos em petição dirigida ao juiz

no prazo de

• A) 10 dias, sem efeito suspensivo e interrompendo o prazo para a interposição de recurso.

• B) 10 dias, possuindo efeito suspensivo, e suspendendo o prazo para a interposição de recurso.

• C) 3 dias, possuindo efeito suspensivo e interrompendo o prazo para a interposição de recurso.

• D) 5 dias, possuindo efeito suspensivo e suspendendo o prazo para a interposição de recurso.

• E) 5 dias, sem efeito suspensivo e interrompendo o prazo para a interposição de recurso.
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Direito Processual Civil / Recursos / Recurso Especial; Recurso Extraordinário

Fonte: PROCURADOR / Pref. Campinas/SP / 2016 / FCC

Q234.

Em relação ao recurso extraordinário, considere: 

 

 

I. Haverá repercussão geral, entre outras situações, sempre que o recurso extraordinário impugnar acórdão que tenha sido 

proferido em julgamento de casos repetitivos. 

 

 

II. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista 

econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 

 

 

III. Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. 

 

 

IV. Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos 

extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica. 

 



 

Está correto o que se afirma em

• A) I, III e IV, apenas.

• B) I, II, III e IV.

• C) I, II e IV, apenas.

• D) II, III e IV, apenas.

• E) I, II e III, apenas.
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Direito Processual Civil / Liquidação de Sentença / Espécies. Procedimento. Cumprimento da sentença. Procedimento. Impugnação

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

Q235.

Acerca do cumprimento de sentença que reconhece o dever de pagar quantia, é correto afirmar:

• A) Inicia-se de ofício ou a requerimento do exequente.

• B) Não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de

conhecimento.

• C) O devedor deve ser intimado sempre pessoalmente.

• D) Será efetuado na primeira instância, em regra, ainda que a causa seja de competência originária de tribunal.

• E) As questões relativas à validade do procedimento e dos atos executivos subsequentes não poderão ser arguidas nos

próprios autos, devendo ser objeto de ação autônoma.

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

Direito Processual Civil / Processo de Execução / Execução por quantia certa

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

Q236.

Na execução por quantia certa,

• A) a expropriação consistirá em adjudicação e alienação, bem como apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de

estabelecimentos e de outros bens.

• B) antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode remir a execução, pagando ou consignando a importância

histórica da dívida, sem acréscimo de juros ou honorários advocatícios.

• C) o executado será citado para pagar a dívida no prazo de quinze dias, contado da citação ou da juntada do último mandado

aos autos, em caso de mais de um executado, sob pena de multa de 10% sobre o valor da execução.

• D) ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, independentemente da oposição de embargos, honorários advocatícios de

vinte por cento sobre o valor da causa, a serem pagos pelo executado, os quais são reduzidos à metade em caso de

pagamento espontâneo da dívida.

• E) se o oficial não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, os quais serão

convertidos em penhora, dispensando-se a citação do devedor.

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

Direito Processual Civil / Processo de Execução / Embargos de Terceiros

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

Q237.

Os embargos de terceiro

• A) não admitem prova oral.

• B) não podem ser opostos pelo cônjuge do devedor, salvo para defesa dos bens que poderá vir a herdar.

• C) podem ser opostos apenas no processo de execução.

• D) são distribuídos livremente, não suspendendo o processo principal.

• E) podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.



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

Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais / Ações Possessórias

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

Q238.

Sobre as ações possessórias, à luz do Código de Processo Civil, é correto afirmar:

• A) Na pendência de ação possessória o autor e o réu poderão, em regra, propor ação de reconhecimento de domínio.

• B) O prazo para o réu apresentar contestação na ação de reintegração de posse é de cinco dias.

• C) O juiz deverá designar audiência de mediação antes de apreciar a medida liminar em caso de litígio coletivo pela posse de

imóvel, quando o esbulho houver ocorrido há mais de ano e dia.

• D) O possuidor indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse não poderá se valer do interdito proibitório.

• E) A alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa obsta a manutenção ou a reintegração de posse.

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

Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais / Ação Popular

Fonte: ANALISTA - APOIO JURíDICO - DIREITO / CNMP / 2015 / FCC

Q239.

Na ação popular é correto afirmar que

• A) a proposta contra o Presidente da República a competência originária é do STF.

• B) a sentença estará sempre sujeita a reexame obrigatório.

• C) se pode impugnar ato administrativo e lei de efeito

concreto.

• D) o Ministério Público não pode aditar a inicial.

• E) é viável a tutela e a defesa do consumidor em razão

do princípio da integratividade do microssistema processual coletivo.

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

Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais / Ação Civil Pública

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

Q240.

Têm legitimidade para propor a ação civil pública, dentre outros,

• A) qualquer do povo.

• B) todas sociedades legalmente constituídas.

• C) quaisquer funcionários públicos.

• D) os Municípios.

• E) quaisquer grupos despersonalizados.

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

Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais / Mandado de Segurança; Mandado de Segurança Coletivo

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

Q241.

Cabe mandado de segurança

• A) contra atos de gestão comercial praticados por administradores de empresa pública.

• B) contra decisão judicial contra a qual caiba recurso com efeito suspensivo.

• C) ainda que escoado o prazo prescricional de 120 dias.

• D) em caso de violação de direito líquido e certo por ato ilegal de dirigente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do

poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.



• E) somente se tiver havido violação de direito líquido e certo, não se admitindo que seja apresentado em caráter preventivo.
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Direito Previdenciário / Seguridade / Natureza, fontes e princípios

Fonte: ASSISTENTE SOCIAL / Pref. Campinas/SP / 2016 / FCC

Q242.

A Previdência Social é parte da Seguridade Social Brasileira e nesse sentido é uma forma de proteção aos trabalhadores e suas

famílias em todas as etapas da vida. Para ter direito aos benefícios previdenciários, é necessário tornar-se um segurado. Dentre

os vários tipos de segurados, todos têm em comum o fato de serem

• A) trabalhadores com carteira assinada que prestam serviços de natureza não eventual a empregador, mediante recebimento

de salário.

• B) cadastrados no Instituto Nacional de Seguridade Social − INSS.

• C) cidadãos ou cidadãs, a partir de 16 anos, que contribuem, mensalmente, para a Previdência Social.

• D) cidadãos ou cidadãs, a partir de 14 anos, que contribuem, mensalmente, para a Previdência Social.

• E) trabalhadores sem carteira assinada que prestam serviços de natureza eventual a vários empregadores.

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

Direito Previdenciário / Eficácia e interpretação das normas de seguridade

Fonte: PROCURADOR AUTáRQUICO / MANAUSPREV / 2015 / FCC

Q243.

A seguridade social será financiada mediante recursos provenientes dos poderes públicos e de algumas contribuições sociais de

particulares. Sobre estas últimas, após a criação por lei, somente poderão ser exigidas:

• A) após decorridos 120 dias.

• B) no dia seguinte da sua criação.

• C) no exercício financeiro seguinte ao ano da criação.

• D) após decorridos 45 dias.

• E) após decorridos 90 dias.

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

Direito Previdenciário / Seguridade na Constituição Federal / Saúde

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ASSISTêNCIA SOCIAL / TRE/SP / 2017 / FCC

Q244.

A Constituição Federal de 1988 instituiu o Sistema Único de Saúde responsável pela oferta de acesso integral, universal e

gratuito, a todo cidadão brasileiro, aos serviços de saúde. Das competências definidas pelo sistema quanto à rede de

laboratórios de saúde pública, cabe à direção nacional

• A) definir e coordenar.

• B) coordenar e implementar.

• C) implementar e executar.

• D) executar e ampliar.

• E) ampliar e definir.

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

Direito Previdenciário / Seguridade na Constituição Federal / Previdência Social

Fonte: ASSISTENTE SOCIAL / Pref. Campinas/SP / 2016 / FCC

Q245.



O art. 194, da Constituição Federal Brasileira de 1988, refere-se à Seguridade Social e afirma que ela “compreende um conjunto

integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à

previdência e à assistência social”. A Seguridade Social está organizada com base em objetivos, dentre eles:

• A) Unidade na base de financiamento e equidade na prestação dos benefícios e serviços.

• B) Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos

aposentados e do Governo nos órgãos colegiados e irredutibilidade do valor dos benefícios.

• C) Universalidade na forma de participação no custeio e critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde

e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para os

Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos.

• D) Seletividade e distributividade na cobertura e do atendimento e universalidade na prestação dos benefícios e serviços.

• E) Uniformidade do valor dos benefícios e diversidade da base de financiamento.

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

Direito Previdenciário / Seguridade na Constituição Federal / Assistência Social

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 6ª / 2012 / FCC

Q246.

Em relação à saúde e à assistência social, está previsto na Constituição Federal brasileira que

• A) a assistência social será prestada a quem dela necessitar, mantendo relação direta com a contribuição à seguridade social.

• B) as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único.

• C) as instituições privadas não poderão participar, ainda que de forma complementar, do sistema único de saúde.

• D) as ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do tesouro nacional, sendo vedada a destinação de recursos do

orçamento da seguridade social para tais fins.

• E) há vinculação de receita mínima anual para ações e serviços públicos de saúde apenas para União, Estados e Distrito Federal.

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

Direito Previdenciário / Financiamento

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC

Q247.

Pode ser classificada como contribuição previdenciária a contribuição

• A) do empregador sobre receita e faturamento.

• B) do importador de bens ou serviços do exterior.

• C) do empregador sobre a folha de salários.

• D) do empregador sobre o lucro.

• E) para o PIS/PASEP.

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

Direito Previdenciário / Saúde / Ações e serviços públicos, diretrizes, custeio, aplicação de recursos mínimos, o sistema único de saúde e suas

atribuições

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q248.

Considere: 

 

I. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) são reconhecidos como 

entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função 

social, na forma do regulamento. 

 

II. O CONASS e o CONASEMS recebem recursos do orçamento geral da União por meio do Fundo Nacional de Administração Interna, visando o auxílio no 

custeio de suas despesas institucionais, sendo vedada a celebração de convênios com a União. 

 

III. Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS) são reconhecidos como entidades que representam os entes municipais, no âmbito estadual, 

para tratar de matérias referentes à saú- de, desde que vinculados institucionalmente ao CONASEMS, na forma que dispuserem seus estatutos.



 

De acordo com a Lei nº 8.080/90 está correto o que consta APENAS em

• A) II e III.

• B) I e II.

• C) I e III.

• D) I.

• E) II.
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Direito Previdenciário / Aposentadoria / Lei Federal no 8.212/1991 e alterações; Lei Federal no 8.213/1991 e alterações

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

Q249.

De acordo com a Lei Federal nº 8.212/1991, a contribuição calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o

salário-de-contribuição mensal, de forma não cumulativa e em conformidade com tabela nela apresentada, é a contribuição

• A) do empregado, inclusive o doméstico, e a do trabalhador avulso.

• B) devida pela agroindústria, assim entendida como sendo o produtor rural pessoa jurídica, cuja atividade econômica seja a

industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros.

• C) do empregador rural pessoa física.

• D) da União, assim entendida como o aporte por ela feito e constituído de recursos adicionais do Orçamento Fiscal, fixados,

alternativa ou concomitantemente, na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

• E) do segurado especial.
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Direito Previdenciário / Relação jurídica previdenciária / Filiação e Inscrição

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q250.

Patrícia é professora universitária em uma instituição privada no estado do Maranhão. Casada há cinco anos com Gustavo, após diversas tentativas, finalmente

conseguiu engravidar. A proteção à maternidade da gestante Patrícia, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, será atendida, nos

termos da lei, pela

• A) assistência social, organizada sob a forma de regime geral, independentemente de filiação e de contribuição à seguridade social.

• B) previdência social, organizada sob a forma de regime especial próprio de servidores públicos, de caráter contributivo e de filiação facultativa.

• C) previdência social, organizada sob a forma de regime geral, independentemente de filiação e de contribuição à seguridade social.

• D) previdência social, organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória.

• E) previdência social, organizada sob a forma de regime especial próprio de servidores públicos, independentemente de filiação e de contribuição à

seguridade social.
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Direito Previdenciário / Relação jurídica previdenciária / Beneficiários

Fonte: PROCURADOR AUTáRQUICO / MANAUSPREV / 2015 / FCC

Q251.

Após o falecimento de Isis, seus familiares procuraram a Previdência Social a fim de requerer os benefícios como dependentes

do de cujus. Nessa situação, a dependência econômica não será presumida, devendo ser comprovada para

• A) filho inválido com 30 anos.

• B) companheiro que mantinha união estável com a segurada.

• C) enteado menor de 21 anos.

• D) filho não emancipado de 19 anos.

• E) cônjuge.

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



Direito Previdenciário / Relação jurídica previdenciária / Segurados

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA FINALíSTICA JURíDICA / TCM/GO / 2015 / FCC

Q252.

Considere:

I. Servidor público ocupante de cargo em comissão,

sem vínculo efetivo com autarquia Federal.

II. Servidor público ocupante de cargo em comissão,

sem vínculo efetivo com Fundação Pública Federal.

III. Exercente de mandato eletivo estadual não vinculado a regime próprio de previdência social.

IV. Estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para

trabalhar como empregado em sucursal ou agência

de empresa nacional no exterior.

De acordo com a Lei nº 8.212/1991 são segurados obrigatórios da Previdência Social como empregado os indicados em

• A) I, III e IV, apenas.

• B) I, II e III, apenas.

• C) III e IV, apenas.

• D) I, II, III e IV.

• E) I, II e IV, apenas.
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Direito Previdenciário / Relação jurídica previdenciária / Dependentes

Fonte: PROCURADOR DA PROCURADORIA ESPECIAL / TCM/RJ / 2015 / FCC

Q253.

Dependente é toda pessoa física filiada ao Regime Geral

da Previdência Social em razão do seu vínculo com o

segurado principal. Quanto aos dependentes, não é necessária a comprovação dessa condição, em razão de

presunção legal de dependência econômica,

• A) os filhos, enteados e tutelados até 25 anos de idade.

• B) os pais desde que inválidos.

• C) os netos, filhos ou enteados de qualquer idade,

desde que universitários.

• D) os irmãos desde que inválidos.

• E) o cônjuge, companheiro ou filho não emancipado,

menor de 21 anos ou inválido.
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Direito Previdenciário / Relação jurídica previdenciária / Prova da condição

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q254.

A respeito da contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência 

social considere: 



I. Será de 11% (onze por cento), incidentes sobre a totalidade da base de contribuição, em se tratando de servidor que tiver ingressado no serviço público até a

data da publicação do ato de instituição do regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo e não tiver optado

por aderir a ele. 

 

II. Será de 9% (nove por cento), incidentes sobre a parcela da base de contribuição que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do

regime geral de previdência social, em se tratando de servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do regime

de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo e tenha optado por aderir ao regime de previdência complementar ali

referido. 

 

III. Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais

de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, excluída, dentre outras vantagens, o adicional por serviço extraordinário. 

 

Está correto o que se afirma em

• A) I e III, apenas.

• B) I e II, apenas.

• C) II e III, apenas.

• D) I, II e III.

• E) I, apenas.
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Direito Previdenciário / Benefícios em espécie / Aposentadoria

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC

Q255.

Quanto à aposentadoria por tempo de contribuição voluntária, é INCORRETO afirmar:

• A) Como regra geral, exige-se ao homem tempo de contribuição mínimo de trinta e cinco anos e à mulher tempo de

contribuição mínimo de trinta anos, seja no Regime Geral de Previdência Social, seja no Regime de Previdência Próprio

dos Servidores Públicos.

• B) Como regra geral, exige-se ao homem idade mínima de sessenta e cinco anos e à mulher sessenta anos, seja no Regime

Geral de Previdência Social, seja no Regime de Previdência Próprio dos Servidores Públicos.

• C) O requisito idade e tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, para fins de aposentadoria por tempo de

contribuição voluntária no Regime Próprio dos Servidores Públicos, em relação ao professor que comprove exclusivamente

tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e ensino fundamental e médio.

• D) O tempo de contribuição federal, estadual e municipal será contado para efeito de aposentadoria, seja no Regime de

Previdência Próprio dos Servidores Públicos, seja no Regime Geral de Previdência Social.

• E) Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação ou exoneração, deve

estar vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, inclusive para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de

contribuição.

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

Direito Previdenciário / Assistência Social / Custeio, Diretrizes, Vinculação de Receita e Objetivos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ASSISTêNCIA SOCIAL / TRE/SP / 2017 / FCC

Q256.

De acordo com a Lei nº 8.742/1993, a Assistência Social é um direito do cidadão, dever do Estado e uma Política de Seguridade

Social não contributiva. Em 2011, com as alterações do texto original, passou a ser considerado como objetivo das ações da

gestão:

• A) os serviços sociais.

• B) as relações intergeracionais.

• C) a proteção social especial.

• D) a proteção social básica.

• E) a vigilância socioassistencial.

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

Direito Previdenciário / Regime próprio de previdência dos servidores públicos



Fonte: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / Pref. São Luís/MA / 2015 / FCC

Q257.

Gabriela é servidora pública efetiva da União. Este ano ela

completou cinquenta e cinco anos de idade e trinta e

três anos de contribuição. Neste caso, tratando-se de aposentadoria integral, Gabriela

• A) poderá se aposentar voluntariamente, desde que

cumprido tempo mínimo de quinze anos de efetivo

exercício no serviço público e dez anos no cargo

efetivo em que se dará a aposentadoria.

• B) não poderá se aposentar voluntariamente ainda, uma

vez que não completou trinta e cinco anos de contribuição.

• C) não poderá se aposentar voluntariamente ainda, uma

vez que não completou sessenta anos de idade.

• D) poderá se aposentar voluntariamente, desde que

cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo

exercício no serviço público, bem como no cargo

efetivo em que se dará a aposentadoria.

• E) poderá se aposentar voluntariamente, desde que

cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo

exercício no serviço público e cinco anos no cargo

efetivo em que se dará a aposentadoria.

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

Direito Previdenciário / Contagem recíproca

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / Pref. São Luís/MA / 2015 / FCC

Q258.

No tocante a contagem recíproca de tempo de contribuição, considere:

I. A contagem recíproca do tempo de contribuição é

feita em relação às contribuições efetuadas e não

em relação à filiação.

II. É necessária carência de no mínimo 60 contribuições para que o segurado tenha direito de computar para fins de concessão dos benefícios do Regime Geral

de Previdência Social, o tempo prestado

à Administração pública federal direta ou indireta.

III. O tempo de contribuição no serviço público não pode ser contado com o da atividade privada se forem

concomitantes. Não sendo possível, também, a

contagem em dobro do tempo de contribuição, como ocorre por exemplo com o tempo de licença-prêmio.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) II.

• B) I e II.

• C) II e III.

• D) I.

• E) I e III.

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

Direito Previdenciário / Seguridade: natureza, fontes e princípios; Seguridade na Constituição



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

Q259.

Lei complementar federal que admita o aporte de recursos de União, Estados, Distrito Federal e Municípios a entidades

fechadas de previdência privada, na qualidade de patrocinadores, estabelecendo, no entanto, que não poderá, em hipótese

alguma, sua contribuição normal exceder a do segurado, será

• A) incompatível com a Constituição da República, no que se refere a Estados, Distrito Federal e Municípios, que deverão

disciplinar em leis próprias, de iniciativa do Poder Executivo, sua relação com as respectivas entidades fechadas de

previdência privada.

• B) incompatível com a Constituição da República, no que se refere à vedação de que a contribuição normal dos

patrocinadores exceda a dos segurados.

• C) incompatível com a Constituição da República, pois esta veda a instituição de regime de previdência complementar para

servidores titulares de cargo efetivo.

• D) compatível com a Constituição da República.

• E) incompatível com a Constituição da República, pois esta veda o aporte de recursos dos entes da Federação a entidades

de previdência de caráter complementar.

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

Direito Previdenciário / Normas constitucionais e legais atinentes a inativações e pensões dos militares e servidores públicos civis: Emendas

Constitucionais nº 20/1998 e alterações, 41/2003 e alterações e 47/2005 e alterações: alterações; regras de transição e direito intertemporal. Lei

Federal nº 10.887/2004 e alterações

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

Q260.

Considerando o Regime de Previdência Complementar para os Servidores Públicos Federais, instituído pela Lei nº 12.618/2012 é INCORRETO afirmar:

• A) A União, suas autarquias e fundações são responsáveis, na qualidade de patrocinadores, pelo aporte de contribuições e pelas transferências às entidades

fechadas de previdência complementar das contribuições descontadas dos seus servidores, observado o disposto na Lei e nos estatutos respectivos das

entidades.

• B) Os servidores públicos titulares de cargo efetivo da União, suas autarquias e fundações, inclusive para os membros do Poder Judiciário, do Ministério

Público da União e do Tribunal de Contas da União que tenham ingressado no serviço público até a data anterior ao início da vigência do regime de

previdência complementar poderão, mediante prévia e expressa opção, aderir ao regime de previdência complementar.

• C) O exercício da opção do servidor pelo regime da previdência complementar é irrevogável e irretratável, não sendo devida pela União e suas autarquias e

fundações públicas qualquer contrapartida referente ao valor dos descontos já efetuados sobre a base de contribuição acima do limite previsto na Lei.

• D) O prazo para a opção do servidor pelo regime da previdência complementar será de 12 meses, contados a partir do início da vigência do regime de

previdência complementar instituído na Lei.

• E) A União é autorizada a criar, no prazo de 180 dias, contado da publicação da Lei, as entidades fechadas de previdência complementar, com a finalidade

de administrar e executar planos de benefícios de caráter previdenciário, no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q45.
	Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder regulamentar 
	Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder regulamentar 
	Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder regulamentar 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q46.
	Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder de polícia 
	Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder de polícia 
	Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder de polícia 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q47.
	Direito Administrativo / Poderes administrativos / Uso e abuso do poder 
	Direito Administrativo / Poderes administrativos / Uso e abuso do poder 
	Direito Administrativo / Poderes administrativos / Uso e abuso do poder 
	Fonte: CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA, FISCALIZAçãO E AVALIAçãO DA GESTãO PúBLICA - ATIVIDADE JURíDICA / TCE/CE / 2015 / FCC




	Q48.
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Conceito e princípios 
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Conceito e princípios 
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Conceito e princípios 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC




	Q49.
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Delegação / Concessão 
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Delegação / Concessão 
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Delegação / Concessão 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA ADMINISTRATIVO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q50.
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Delegação / Permissão 
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Delegação / Permissão 
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Delegação / Permissão 
	Fonte: CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA, FISCALIZAçãO E AVALIAçãO DA GESTãO PúBLICA - ATIVIDADE JURíDICA / TCE/CE / 2015 / FCC




	Q51.
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Delegação / Autorização 
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Delegação / Autorização 
	Direito Administrativo / Serviços Públicos / Delegação / Autorização 
	Fonte: CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA, FISCALIZAçãO E AVALIAçãO DA GESTãO PúBLICA - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCE/CE / 2015 / FCC




	Q52.
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos e atributos 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos e atributos 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos e atributos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q53.
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Anulação, revogação e convalidação 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Anulação, revogação e convalidação 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Anulação, revogação e convalidação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q54.
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Discricionariedade e vinculação 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Discricionariedade e vinculação 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Discricionariedade e vinculação 
	Fonte: AUXILIAR ADMINISTRATIVO / COPERGÁS / 2016 / FCC




	Q55.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q56.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Centralizada e descentralizada 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Centralizada e descentralizada 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Centralizada e descentralizada 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 3ª / 2015 / FCC




	Q57.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias 
	Fonte: AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO / Assembleia Legislativa/MS / 2016 / FCC




	Q58.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações 
	Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/SP / 2012 / FCC




	Q59.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q60.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Sociedades de economia mista 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Sociedades de economia mista 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Sociedades de economia mista 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA ADMINISTRATIVO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q61.
	Direito Administrativo / Órgãos públicos / Conceito, natureza e classificação 
	Direito Administrativo / Órgãos públicos / Conceito, natureza e classificação 
	Direito Administrativo / Órgãos públicos / Conceito, natureza e classificação 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q62.
	Direito Administrativo / Servidores públicos / Cargo, emprego e função públicos 
	Direito Administrativo / Servidores públicos / Cargo, emprego e função públicos 
	Direito Administrativo / Servidores públicos / Cargo, emprego e função públicos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q63.
	Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo 
	Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo 
	Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo 
	Fonte: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO - JURíDICA / TCE/AP / 2012 / FCC




	Q64.
	Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle judicial 
	Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle judicial 
	Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle judicial 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA DE GESTãO PúBLICA / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q65.
	Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle legislativo 
	Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle legislativo 
	Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle legislativo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q66.
	Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado 
	Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado 
	Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q67.
	Direito Administrativo / Improbidade administrativa (Lei no 8.429/1992) 
	Direito Administrativo / Improbidade administrativa (Lei no 8.429/1992) 
	Direito Administrativo / Improbidade administrativa (Lei no 8.429/1992) 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q68.
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Conceito, finalidade e princípios 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Conceito, finalidade e princípios 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Conceito, finalidade e princípios 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ENFERMAGEM / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q69.
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Objeto 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Objeto 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Objeto 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA DE ORçAMENTO E FINANçAS PúBLICAS / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q70.
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Obrigatoriedade, dispensa e inexigibilidade 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Obrigatoriedade, dispensa e inexigibilidade 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Obrigatoriedade, dispensa e inexigibilidade 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q71.
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Modalidades 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Modalidades 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Modalidades 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q72.
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Procedimentos 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Procedimentos 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 8.666/93 / Procedimentos 
	Fonte: ANALISTA CONTADOR / COPERGÁS / 2016 / FCC




	Q73.
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 10.520/2002 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 10.520/2002 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei nº 10.520/2002 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q74.
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Características do contrato administrativo / Formalização 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Características do contrato administrativo / Formalização 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Características do contrato administrativo / Formalização 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q75.
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Características do contrato administrativo / Fiscalização do contrato 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Características do contrato administrativo / Fiscalização do contrato 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Características do contrato administrativo / Fiscalização do contrato 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q76.
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Características do contrato administrativo / Sanção administrativa 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Características do contrato administrativo / Sanção administrativa 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Características do contrato administrativo / Sanção administrativa 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q77.
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Características do contrato administrativo / Garantia contratual 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Características do contrato administrativo / Garantia contratual 
	Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Características do contrato administrativo / Garantia contratual 
	Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q78.
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Das disposições preliminares 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Das disposições preliminares 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Das disposições preliminares 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 7ª / 2009 / FCC




	Q79.
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Do provimento 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Do provimento 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Do provimento 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q80.
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Da vacância 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Da vacância 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Da vacância 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2012 / FCC




	Q81.
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Da remoção, redistribuição e substituição 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Da remoção, redistribuição e substituição 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Da remoção, redistribuição e substituição 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q82.
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Dos direitos e vantagens / Do vencimento e da remuneração 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Dos direitos e vantagens / Do vencimento e da remuneração 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Dos direitos e vantagens / Do vencimento e da remuneração 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ESPECIALIDADE CONTABILIDADE / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q83.
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Dos direitos e vantagens / Das vantagens 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Dos direitos e vantagens / Das vantagens 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Dos direitos e vantagens / Das vantagens 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q84.
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Dos direitos e vantagens / Das férias 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Dos direitos e vantagens / Das férias 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Dos direitos e vantagens / Das férias 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q85.
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Dos direitos e vantagens / Das licenças 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Dos direitos e vantagens / Das licenças 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Dos direitos e vantagens / Das licenças 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q86.
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Dos direitos e vantagens / Dos afastamentos 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Dos direitos e vantagens / Dos afastamentos 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Dos direitos e vantagens / Dos afastamentos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q87.
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Dos direitos e vantagens / Do direito de petição 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Dos direitos e vantagens / Do direito de petição 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Dos direitos e vantagens / Do direito de petição 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q88.
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Do regime disciplinar / Dos deveres e proibições 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Do regime disciplinar / Dos deveres e proibições 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Do regime disciplinar / Dos deveres e proibições 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - MEDICINA / TRT 9ª / 2013 / FCC




	Q89.
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Do regime disciplinar / Da acumulação 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Do regime disciplinar / Da acumulação 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Do regime disciplinar / Da acumulação 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q90.
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Do regime disciplinar / Das responsabilidades 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Do regime disciplinar / Das responsabilidades 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Do regime disciplinar / Das responsabilidades 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/RN / 2011 / FCC




	Q91.
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Do regime disciplinar / Das penalidades 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Do regime disciplinar / Das penalidades 
	Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores. Públicos Civis da União) / Do regime disciplinar / Das penalidades 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q92.
	Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei 9.784/99) / Das disposições gerais 
	Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei 9.784/99) / Das disposições gerais 
	Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei 9.784/99) / Das disposições gerais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q93.
	Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei 9.784/99) / Dos direitos e deveres dos administrados 
	Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei 9.784/99) / Dos direitos e deveres dos administrados 
	Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei 9.784/99) / Dos direitos e deveres dos administrados 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/SE / 2015 / FCC




	Q94.
	Direito do Trabalho / Dos princípios e fontes do Direito do Trabalho 
	Direito do Trabalho / Dos princípios e fontes do Direito do Trabalho 
	Direito do Trabalho / Dos princípios e fontes do Direito do Trabalho 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q95.
	Direito do Trabalho / Dos direitos constitucionais dos trabalhadores 
	Direito do Trabalho / Dos direitos constitucionais dos trabalhadores 
	Direito do Trabalho / Dos direitos constitucionais dos trabalhadores 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q96.
	Direito do Trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego / Requisitos e distinção 
	Direito do Trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego / Requisitos e distinção 
	Direito do Trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego / Requisitos e distinção 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q97.
	Direito do Trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego / Relações de trabalho lato sensu / Trabalho autônomo 
	Direito do Trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego / Relações de trabalho lato sensu / Trabalho autônomo 
	Direito do Trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego / Relações de trabalho lato sensu / Trabalho autônomo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 24ª / 2011 / FCC




	Q98.
	Direito do Trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego / Relações de trabalho lato sensu / Trabalho temporário 
	Direito do Trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego / Relações de trabalho lato sensu / Trabalho temporário 
	Direito do Trabalho / Da relação de trabalho e da relação de emprego / Relações de trabalho lato sensu / Trabalho temporário 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q99.
	Direito do Trabalho / Dos sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Do empregado e do empregador / Conceito e caracterização 
	Direito do Trabalho / Dos sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Do empregado e do empregador / Conceito e caracterização 
	Direito do Trabalho / Dos sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Do empregado e do empregador / Conceito e caracterização 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q100.
	Direito do Trabalho / Dos sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Do empregado e do empregador / Dos poderes do empregador no contrato de trabalho 
	Direito do Trabalho / Dos sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Do empregado e do empregador / Dos poderes do empregador no contrato de trabalho 
	Direito do Trabalho / Dos sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Do empregado e do empregador / Dos poderes do empregador no contrato de trabalho 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 5ª / 2013 / FCC




	Q101.
	Direito do Trabalho / Do Empregador / Da sucessão de empregadores 
	Direito do Trabalho / Do Empregador / Da sucessão de empregadores 
	Direito do Trabalho / Do Empregador / Da sucessão de empregadores 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q102.
	Direito do Trabalho / Do Empregador / Da responsabilidade solidária 
	Direito do Trabalho / Do Empregador / Da responsabilidade solidária 
	Direito do Trabalho / Do Empregador / Da responsabilidade solidária 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q103.
	Direito do Trabalho / Do Empregador / Do grupo econômico 
	Direito do Trabalho / Do Empregador / Do grupo econômico 
	Direito do Trabalho / Do Empregador / Do grupo econômico 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 23ª / 2016 / FCC




	Q104.
	Direito do Trabalho / Do contrato individual de trabalho / Conceito, classificação e características 
	Direito do Trabalho / Do contrato individual de trabalho / Conceito, classificação e características 
	Direito do Trabalho / Do contrato individual de trabalho / Conceito, classificação e características 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q105.
	Direito do Trabalho / Da alteração do contrato de trabalho / Alteração unilateral e bilateral 
	Direito do Trabalho / Da alteração do contrato de trabalho / Alteração unilateral e bilateral 
	Direito do Trabalho / Da alteração do contrato de trabalho / Alteração unilateral e bilateral 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q106.
	Direito do Trabalho / Da alteração do contrato de trabalho / O jus variandi 
	Direito do Trabalho / Da alteração do contrato de trabalho / O jus variandi 
	Direito do Trabalho / Da alteração do contrato de trabalho / O jus variandi 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q107.
	Direito do Trabalho / Da suspensão e interrupção do contrato de trabalho / Caracterização e distinção 
	Direito do Trabalho / Da suspensão e interrupção do contrato de trabalho / Caracterização e distinção 
	Direito do Trabalho / Da suspensão e interrupção do contrato de trabalho / Caracterização e distinção 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q108.
	Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Das justas causas 
	Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Das justas causas 
	Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Das justas causas 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q109.
	Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da despedida indireta 
	Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da despedida indireta 
	Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da despedida indireta 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 5ª / 2013 / FCC




	Q110.
	Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da dispensa arbitrária 
	Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da dispensa arbitrária 
	Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da dispensa arbitrária 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q111.
	Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da culpa recíproca 
	Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da culpa recíproca 
	Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da culpa recíproca 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 9ª / 2013 / FCC




	Q112.
	Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da indenização 
	Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da indenização 
	Direito do Trabalho / Da rescisão do contrato de trabalho / Da indenização 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q113.
	Direito do Trabalho / Do aviso prévio 
	Direito do Trabalho / Do aviso prévio 
	Direito do Trabalho / Do aviso prévio 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q114.
	Direito do Trabalho / Da estabilidade e garantias provisórias de emprego / Das formas de estabilidade 
	Direito do Trabalho / Da estabilidade e garantias provisórias de emprego / Das formas de estabilidade 
	Direito do Trabalho / Da estabilidade e garantias provisórias de emprego / Das formas de estabilidade 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 23ª / 2016 / FCC




	Q115.
	Direito do Trabalho / Da estabilidade e garantias provisórias de emprego / Da despedida e da reintegração de empregado estável 
	Direito do Trabalho / Da estabilidade e garantias provisórias de emprego / Da despedida e da reintegração de empregado estável 
	Direito do Trabalho / Da estabilidade e garantias provisórias de emprego / Da despedida e da reintegração de empregado estável 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2008 / FCC




	Q116.
	Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Da jornada de trabalho 
	Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Da jornada de trabalho 
	Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Da jornada de trabalho 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 23ª / 2016 / FCC




	Q117.
	Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Dos períodos de descanso 
	Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Dos períodos de descanso 
	Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Dos períodos de descanso 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q118.
	Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Do intervalo para repouso e alimentação 
	Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Do intervalo para repouso e alimentação 
	Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Do intervalo para repouso e alimentação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 1ª / 2013 / FCC




	Q119.
	Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Do descanso semanal remunerado 
	Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Do descanso semanal remunerado 
	Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Do descanso semanal remunerado 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q120.
	Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Do trabalho noturno e do trabalho extraordinário 
	Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Do trabalho noturno e do trabalho extraordinário 
	Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Do trabalho noturno e do trabalho extraordinário 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q121.
	Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Do sistema de compensação de horas 
	Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Do sistema de compensação de horas 
	Direito do Trabalho / Da duração do trabalho / Do sistema de compensação de horas 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q122.
	Direito do Trabalho / Do salário-mínimo / Irredutibilidade e garantia 
	Direito do Trabalho / Do salário-mínimo / Irredutibilidade e garantia 
	Direito do Trabalho / Do salário-mínimo / Irredutibilidade e garantia 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q123.
	Direito do Trabalho / Das férias / Do direito a férias e da sua duração 
	Direito do Trabalho / Das férias / Do direito a férias e da sua duração 
	Direito do Trabalho / Das férias / Do direito a férias e da sua duração 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q124.
	Direito do Trabalho / Das férias / Da concessão e da época das férias 
	Direito do Trabalho / Das férias / Da concessão e da época das férias 
	Direito do Trabalho / Das férias / Da concessão e da época das férias 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q125.
	Direito do Trabalho / Das férias / Da remuneração e do abono de férias 
	Direito do Trabalho / Das férias / Da remuneração e do abono de férias 
	Direito do Trabalho / Das férias / Da remuneração e do abono de férias 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 3ª / 2015 / FCC




	Q126.
	Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / Conceito e distinções 
	Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / Conceito e distinções 
	Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / Conceito e distinções 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q127.
	Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / Composição do salário 
	Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / Composição do salário 
	Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / Composição do salário 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q128.
	Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / Modalidades de salário 
	Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / Modalidades de salário 
	Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / Modalidades de salário 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC




	Q129.
	Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / Formas e meios de pagamento do salário 
	Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / Formas e meios de pagamento do salário 
	Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / Formas e meios de pagamento do salário 
	Fonte: PROFISSIONAL DE NíVEL SUPERIOR - DIREITO / ELETROSUL / 2016 / FCC




	Q130.
	Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / 13o salário 
	Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / 13o salário 
	Direito do Trabalho / Do salário e da remuneração / 13o salário 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 23ª / 2016 / FCC




	Q131.
	Direito do Trabalho / Da equiparação salarial / Do princípio da igualdade de salário 
	Direito do Trabalho / Da equiparação salarial / Do princípio da igualdade de salário 
	Direito do Trabalho / Da equiparação salarial / Do princípio da igualdade de salário 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q132.
	Direito do Trabalho / Do FGTS 
	Direito do Trabalho / Do FGTS 
	Direito do Trabalho / Do FGTS 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q133.
	Direito do Trabalho / Da prescrição e decadência 
	Direito do Trabalho / Da prescrição e decadência 
	Direito do Trabalho / Da prescrição e decadência 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q134.
	Direito do Trabalho / Da segurança e medicina no trabalho / Da CIPA 
	Direito do Trabalho / Da segurança e medicina no trabalho / Da CIPA 
	Direito do Trabalho / Da segurança e medicina no trabalho / Da CIPA 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q135.
	Direito do Trabalho / Da segurança e medicina no trabalho / Das atividades insalubres ou perigosas 
	Direito do Trabalho / Da segurança e medicina no trabalho / Das atividades insalubres ou perigosas 
	Direito do Trabalho / Da segurança e medicina no trabalho / Das atividades insalubres ou perigosas 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q136.
	Direito do Trabalho / Da proteção ao trabalho do menor 
	Direito do Trabalho / Da proteção ao trabalho do menor 
	Direito do Trabalho / Da proteção ao trabalho do menor 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 1ª / 2013 / FCC




	Q137.
	Direito do Trabalho / Da proteção ao trabalho da mulher / Da estabilidade da gestante 
	Direito do Trabalho / Da proteção ao trabalho da mulher / Da estabilidade da gestante 
	Direito do Trabalho / Da proteção ao trabalho da mulher / Da estabilidade da gestante 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 3ª / 2015 / FCC




	Q138.
	Direito do Trabalho / Da proteção ao trabalho da mulher / Da licença-maternidade 
	Direito do Trabalho / Da proteção ao trabalho da mulher / Da licença-maternidade 
	Direito do Trabalho / Da proteção ao trabalho da mulher / Da licença-maternidade 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q139.
	Direito do Trabalho / Do direito coletivo do trabalho / Da liberdade sindical (Convenção no 87 da OIT) 
	Direito do Trabalho / Do direito coletivo do trabalho / Da liberdade sindical (Convenção no 87 da OIT) 
	Direito do Trabalho / Do direito coletivo do trabalho / Da liberdade sindical (Convenção no 87 da OIT) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVO / TRT 24ª / 2011 / FCC




	Q140.
	Direito do Trabalho / Do direito coletivo do trabalho / Da organização sindical / Conceito de categoria; Categoria diferenciada 
	Direito do Trabalho / Do direito coletivo do trabalho / Da organização sindical / Conceito de categoria; Categoria diferenciada 
	Direito do Trabalho / Do direito coletivo do trabalho / Da organização sindical / Conceito de categoria; Categoria diferenciada 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q141.
	Direito do Trabalho / Do direito coletivo do trabalho / Da organização sindical / Das convenções e acordos coletivos de trabalho 
	Direito do Trabalho / Do direito coletivo do trabalho / Da organização sindical / Das convenções e acordos coletivos de trabalho 
	Direito do Trabalho / Do direito coletivo do trabalho / Da organização sindical / Das convenções e acordos coletivos de trabalho 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q142.
	Direito do Trabalho / Do direito de greve / Dos serviços essenciais 
	Direito do Trabalho / Do direito de greve / Dos serviços essenciais 
	Direito do Trabalho / Do direito de greve / Dos serviços essenciais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q143.
	Direito do Trabalho / Das comissões de Conciliação Prévia 
	Direito do Trabalho / Das comissões de Conciliação Prévia 
	Direito do Trabalho / Das comissões de Conciliação Prévia 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 23ª / 2016 / FCC




	Q144.
	Direito do Trabalho / Da renúncia e transação 
	Direito do Trabalho / Da renúncia e transação 
	Direito do Trabalho / Da renúncia e transação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIO / TRT 20ª / 2011 / FCC




	Q145.
	Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho - Organização e competência / Jurisdição e competência 
	Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho - Organização e competência / Jurisdição e competência 
	Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho - Organização e competência / Jurisdição e competência 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q146.
	Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho - Organização e competência / Das Varas do Trabalho 
	Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho - Organização e competência / Das Varas do Trabalho 
	Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho - Organização e competência / Das Varas do Trabalho 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q147.
	Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho - Organização e competência / Dos Tribunais Regionais do Trabalho 
	Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho - Organização e competência / Dos Tribunais Regionais do Trabalho 
	Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho - Organização e competência / Dos Tribunais Regionais do Trabalho 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 12ª / 2013 / FCC




	Q148.
	Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho - Organização e competência / Do Tribunal Superior do Trabalho 
	Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho - Organização e competência / Do Tribunal Superior do Trabalho 
	Direito Processual do Trabalho / Da Justiça do Trabalho - Organização e competência / Do Tribunal Superior do Trabalho 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA / TST / 2012 / FCC




	Q149.
	Direito Processual do Trabalho / Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho / Das secretarias das Varas do Trabalho 
	Direito Processual do Trabalho / Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho / Das secretarias das Varas do Trabalho 
	Direito Processual do Trabalho / Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho / Das secretarias das Varas do Trabalho 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q150.
	Direito Processual do Trabalho / Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho / Dos distribuidores 
	Direito Processual do Trabalho / Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho / Dos distribuidores 
	Direito Processual do Trabalho / Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho / Dos distribuidores 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 23ª / 2016 / FCC




	Q151.
	Direito Processual do Trabalho / Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho / Dos oficiais de justiça e oficiais de justiça avaliadores 
	Direito Processual do Trabalho / Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho / Dos oficiais de justiça e oficiais de justiça avaliadores 
	Direito Processual do Trabalho / Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho / Dos oficiais de justiça e oficiais de justiça avaliadores 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q152.
	Direito Processual do Trabalho / Do Ministério Público do Trabalho / Organização 
	Direito Processual do Trabalho / Do Ministério Público do Trabalho / Organização 
	Direito Processual do Trabalho / Do Ministério Público do Trabalho / Organização 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q153.
	Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Princípios gerais do processo trabalhista (aplicação subsidiária do CPC) 
	Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Princípios gerais do processo trabalhista (aplicação subsidiária do CPC) 
	Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Princípios gerais do processo trabalhista (aplicação subsidiária do CPC) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q154.
	Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Dos atos, termos e prazos processuais 
	Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Dos atos, termos e prazos processuais 
	Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Dos atos, termos e prazos processuais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q155.
	Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Da distribuição 
	Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Da distribuição 
	Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Da distribuição 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 3ª / 2009 / FCC




	Q156.
	Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Das custas e emolumentos 
	Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Das custas e emolumentos 
	Direito Processual do Trabalho / Do processo judiciário do trabalho / Das custas e emolumentos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q157.
	Direito Processual do Trabalho / Das partes e procuradores / Do jus postulandi 
	Direito Processual do Trabalho / Das partes e procuradores / Do jus postulandi 
	Direito Processual do Trabalho / Das partes e procuradores / Do jus postulandi 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q158.
	Direito Processual do Trabalho / Das partes e procuradores / Da substituição e representação processuais 
	Direito Processual do Trabalho / Das partes e procuradores / Da substituição e representação processuais 
	Direito Processual do Trabalho / Das partes e procuradores / Da substituição e representação processuais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q159.
	Direito Processual do Trabalho / Das partes e procuradores / Dos honorários de advogado 
	Direito Processual do Trabalho / Das partes e procuradores / Dos honorários de advogado 
	Direito Processual do Trabalho / Das partes e procuradores / Dos honorários de advogado 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q160.
	Direito Processual do Trabalho / Das nulidades 
	Direito Processual do Trabalho / Das nulidades 
	Direito Processual do Trabalho / Das nulidades 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q161.
	Direito Processual do Trabalho / Das exceções 
	Direito Processual do Trabalho / Das exceções 
	Direito Processual do Trabalho / Das exceções 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO / TRT 19ª / 2014 / FCC




	Q162.
	Direito Processual do Trabalho / Das audiências / De conciliação, de instrução e de julgamento 
	Direito Processual do Trabalho / Das audiências / De conciliação, de instrução e de julgamento 
	Direito Processual do Trabalho / Das audiências / De conciliação, de instrução e de julgamento 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q163.
	Direito Processual do Trabalho / Das audiências / Do arquivamento do processo 
	Direito Processual do Trabalho / Das audiências / Do arquivamento do processo 
	Direito Processual do Trabalho / Das audiências / Do arquivamento do processo 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q164.
	Direito Processual do Trabalho / Das audiências / Da revelia e confissão 
	Direito Processual do Trabalho / Das audiências / Da revelia e confissão 
	Direito Processual do Trabalho / Das audiências / Da revelia e confissão 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 5ª / 2013 / FCC




	Q165.
	Direito Processual do Trabalho / Das provas 
	Direito Processual do Trabalho / Das provas 
	Direito Processual do Trabalho / Das provas 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q166.
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da forma de reclamação e notificação 
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da forma de reclamação e notificação 
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da forma de reclamação e notificação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 9ª / 2013 / FCC




	Q167.
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da reclamação escrita e verbal 
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da reclamação escrita e verbal 
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da reclamação escrita e verbal 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q168.
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da legitimidade para ajuizar 
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da legitimidade para ajuizar 
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios individuais / Da legitimidade para ajuizar 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 11ª / 2012 / FCC




	Q169.
	Direito Processual do Trabalho / Do procedimento ordinário e sumaríssimo 
	Direito Processual do Trabalho / Do procedimento ordinário e sumaríssimo 
	Direito Processual do Trabalho / Do procedimento ordinário e sumaríssimo 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q170.
	Direito Processual do Trabalho / Dos procedimentos especiais / Inquérito para apuração de falta grave 
	Direito Processual do Trabalho / Dos procedimentos especiais / Inquérito para apuração de falta grave 
	Direito Processual do Trabalho / Dos procedimentos especiais / Inquérito para apuração de falta grave 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 12ª / 2013 / FCC




	Q171.
	Direito Processual do Trabalho / Dos procedimentos especiais / Ação rescisória e mandado de segurança 
	Direito Processual do Trabalho / Dos procedimentos especiais / Ação rescisória e mandado de segurança 
	Direito Processual do Trabalho / Dos procedimentos especiais / Ação rescisória e mandado de segurança 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q172.
	Direito Processual do Trabalho / Da sentença e da coisa julgada / Da liquidação da sentença / Por cálculo 
	Direito Processual do Trabalho / Da sentença e da coisa julgada / Da liquidação da sentença / Por cálculo 
	Direito Processual do Trabalho / Da sentença e da coisa julgada / Da liquidação da sentença / Por cálculo 
	Fonte: PROCURADOR AUTáRQUICO / MANAUSPREV / 2015 / FCC




	Q173.
	Direito Processual do Trabalho / Da sentença e da coisa julgada / Da liquidação da sentença / Por artigos 
	Direito Processual do Trabalho / Da sentença e da coisa julgada / Da liquidação da sentença / Por artigos 
	Direito Processual do Trabalho / Da sentença e da coisa julgada / Da liquidação da sentença / Por artigos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 14ª / 2011 / FCC




	Q174.
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios coletivos / Extensão 
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios coletivos / Extensão 
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios coletivos / Extensão 
	Fonte: JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO / TRT 6ª / 2015 / FCC




	Q175.
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios coletivos / Cumprimento 
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios coletivos / Cumprimento 
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios coletivos / Cumprimento 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIO / TRT 8ª / 2010 / FCC




	Q176.
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios coletivos / Revisão da sentença normativa 
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios coletivos / Revisão da sentença normativa 
	Direito Processual do Trabalho / Dos dissídios coletivos / Revisão da sentença normativa 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q177.
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Execução por prestações sucessivas 
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Execução por prestações sucessivas 
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Execução por prestações sucessivas 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q178.
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Execução contra a Fazenda Pública 
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Execução contra a Fazenda Pública 
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Execução contra a Fazenda Pública 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 19ª / 2008 / FCC




	Q179.
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Do depósito da condenação e da nomeação de bens 
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Do depósito da condenação e da nomeação de bens 
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Do depósito da condenação e da nomeação de bens 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIO / TRT 12ª / 2010 / FCC




	Q180.
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Do mandado e penhora 
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Do mandado e penhora 
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Do mandado e penhora 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q181.
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Dos bens penhoráveis e impenhoráveis 
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Dos bens penhoráveis e impenhoráveis 
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Dos bens penhoráveis e impenhoráveis 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 23ª / 2016 / FCC




	Q182.
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Da impenhorabilidade do bem de família (Lei no 8.009/1990) 
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Da impenhorabilidade do bem de família (Lei no 8.009/1990) 
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Da impenhorabilidade do bem de família (Lei no 8.009/1990) 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q183.
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Dos embargos de terceiro 
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Dos embargos de terceiro 
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Dos embargos de terceiro 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 20ª / 2011 / FCC




	Q184.
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Da arrematação 
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Da arrematação 
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Da arrematação 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q185.
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Da Citação 
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Da Citação 
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Da Citação 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q186.
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Dos embargos à execução 
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Dos embargos à execução 
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Dos embargos à execução 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 23ª / 2016 / FCC




	Q187.
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Da praça e leilão 
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Da praça e leilão 
	Direito Processual do Trabalho / Da execução / Da praça e leilão 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 11ª / 2012 / FCC




	Q188.
	Direito Processual do Trabalho / Dos recursos no processo do trabalho 
	Direito Processual do Trabalho / Dos recursos no processo do trabalho 
	Direito Processual do Trabalho / Dos recursos no processo do trabalho 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q189.
	Direito Civil / Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro / Eficácia da lei 
	Direito Civil / Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro / Eficácia da lei 
	Direito Civil / Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro / Eficácia da lei 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC




	Q190.
	Direito Civil / Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro / Aplicação da lei no tempo e no espaço 
	Direito Civil / Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro / Aplicação da lei no tempo e no espaço 
	Direito Civil / Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro / Aplicação da lei no tempo e no espaço 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q191.
	Direito Civil / Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro / Interpretação da lei 
	Direito Civil / Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro / Interpretação da lei 
	Direito Civil / Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro / Interpretação da lei 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q192.
	Direito Civil / Das Pessoas Naturais / Da Personalidade e Da Capacidade 
	Direito Civil / Das Pessoas Naturais / Da Personalidade e Da Capacidade 
	Direito Civil / Das Pessoas Naturais / Da Personalidade e Da Capacidade 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q193.
	Direito Civil / Das Pessoas Naturais / Dos Direitos da Personalidade 
	Direito Civil / Das Pessoas Naturais / Dos Direitos da Personalidade 
	Direito Civil / Das Pessoas Naturais / Dos Direitos da Personalidade 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/SE / 2015 / FCC




	Q194.
	Direito Civil / Das pessoas jurídicas 
	Direito Civil / Das pessoas jurídicas 
	Direito Civil / Das pessoas jurídicas 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q195.
	Direito Civil / Domicílio Civil 
	Direito Civil / Domicílio Civil 
	Direito Civil / Domicílio Civil 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q196.
	Direito Civil / Bens 
	Direito Civil / Bens 
	Direito Civil / Bens 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q197.
	Direito Civil / Dos Fatos Jurídicos / Dos negócios jurídicos 
	Direito Civil / Dos Fatos Jurídicos / Dos negócios jurídicos 
	Direito Civil / Dos Fatos Jurídicos / Dos negócios jurídicos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q198.
	Direito Civil / Dos Fatos Jurídicos / Dos Atos Ilícitos 
	Direito Civil / Dos Fatos Jurídicos / Dos Atos Ilícitos 
	Direito Civil / Dos Fatos Jurídicos / Dos Atos Ilícitos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 3ª / 2015 / FCC




	Q199.
	Direito Civil / Prescrição e decadência 
	Direito Civil / Prescrição e decadência 
	Direito Civil / Prescrição e decadência 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q200.
	Direito Civil / Do Direito das obrigações / Das modalidades das obrigações 
	Direito Civil / Do Direito das obrigações / Das modalidades das obrigações 
	Direito Civil / Do Direito das obrigações / Das modalidades das obrigações 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q201.
	Direito Civil / Do Direito das obrigações / Da transmissão das obrigações 
	Direito Civil / Do Direito das obrigações / Da transmissão das obrigações 
	Direito Civil / Do Direito das obrigações / Da transmissão das obrigações 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - JURíDICO / MPE/PE / 2012 / FCC




	Q202.
	Direito Civil / Do Direito das obrigações / Do adimplemento e extinção das obrigações 
	Direito Civil / Do Direito das obrigações / Do adimplemento e extinção das obrigações 
	Direito Civil / Do Direito das obrigações / Do adimplemento e extinção das obrigações 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/AP / 2015 / FCC




	Q203.
	Direito Civil / Do Direito das obrigações / Do inadimplemento das obrigações 
	Direito Civil / Do Direito das obrigações / Do inadimplemento das obrigações 
	Direito Civil / Do Direito das obrigações / Do inadimplemento das obrigações 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q204.
	Direito Civil / Do Direito das obrigações / Dos contratos em geral / Disposições gerais 
	Direito Civil / Do Direito das obrigações / Dos contratos em geral / Disposições gerais 
	Direito Civil / Do Direito das obrigações / Dos contratos em geral / Disposições gerais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q205.
	Direito Civil / Do Direito das obrigações / Dos contratos em geral / Da compra e venda, da prestação de serviço 
	Direito Civil / Do Direito das obrigações / Dos contratos em geral / Da compra e venda, da prestação de serviço 
	Direito Civil / Do Direito das obrigações / Dos contratos em geral / Da compra e venda, da prestação de serviço 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q206.
	Direito Civil / Do Direito das obrigações / Dos contratos em geral / Da empreitada 
	Direito Civil / Do Direito das obrigações / Dos contratos em geral / Da empreitada 
	Direito Civil / Do Direito das obrigações / Dos contratos em geral / Da empreitada 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q207.
	Direito Civil / Do Direito das obrigações / Dos contratos em geral / Do mandato 
	Direito Civil / Do Direito das obrigações / Dos contratos em geral / Do mandato 
	Direito Civil / Do Direito das obrigações / Dos contratos em geral / Do mandato 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q208.
	Direito Civil / Do Direito das obrigações / Dos contratos em geral / Da transação 
	Direito Civil / Do Direito das obrigações / Dos contratos em geral / Da transação 
	Direito Civil / Do Direito das obrigações / Dos contratos em geral / Da transação 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ADVOGADO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q209.
	Direito Civil / Da Responsabilidade Civil 
	Direito Civil / Da Responsabilidade Civil 
	Direito Civil / Da Responsabilidade Civil 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q210.
	Direito Civil / Do Penhor, Da Hipoteca e Da Anticrese 
	Direito Civil / Do Penhor, Da Hipoteca e Da Anticrese 
	Direito Civil / Do Penhor, Da Hipoteca e Da Anticrese 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q211.
	Direito Processual Civil / Princípios gerais do processo civil; Fontes; Lei processual civil; Eficácia; Aplicação; Interpretação; Direito Processual Intertemporal; Critérios 
	Direito Processual Civil / Princípios gerais do processo civil; Fontes; Lei processual civil; Eficácia; Aplicação; Interpretação; Direito Processual Intertemporal; Critérios 
	Direito Processual Civil / Princípios gerais do processo civil; Fontes; Lei processual civil; Eficácia; Aplicação; Interpretação; Direito Processual Intertemporal; Critérios 
	Fonte: PROCURADOR / Pref. Campinas/SP / 2016 / FCC




	Q212.
	Direito Processual Civil / Competência; Competência originária dos Tribunais Superiores; Competência absoluta e relativa. Modificações. Meios de declaração de incompetência. Conflitos de competência e de atribuições 
	Direito Processual Civil / Competência; Competência originária dos Tribunais Superiores; Competência absoluta e relativa. Modificações. Meios de declaração de incompetência. Conflitos de competência e de atribuições 
	Direito Processual Civil / Competência; Competência originária dos Tribunais Superiores; Competência absoluta e relativa. Modificações. Meios de declaração de incompetência. Conflitos de competência e de atribuições 
	Fonte: PROCURADOR / Pref. Campinas/SP / 2016 / FCC




	Q213.
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Impedimentos e Suspeição 
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Impedimentos e Suspeição 
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Impedimentos e Suspeição 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q214.
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Partes e Procuradores 
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Partes e Procuradores 
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Partes e Procuradores 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q215.
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Da Intervenção de Terceiros / Da Assistência 
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Da Intervenção de Terceiros / Da Assistência 
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Da Intervenção de Terceiros / Da Assistência 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ADVOGADO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q216.
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Da Intervenção de Terceiros / Da Denunciação da Lide 
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Da Intervenção de Terceiros / Da Denunciação da Lide 
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Da Intervenção de Terceiros / Da Denunciação da Lide 
	Fonte: PROFISSIONAL DE NíVEL SUPERIOR - DIREITO / ELETROSUL / 2016 / FCC




	Q217.
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Da Intervenção de Terceiros / Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica 
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Da Intervenção de Terceiros / Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica 
	Direito Processual Civil / Sujeitos Processuais / Da Intervenção de Terceiros / Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q218.
	Direito Processual Civil / Fatos e atos processuais / Forma. Tempo. Lugar 
	Direito Processual Civil / Fatos e atos processuais / Forma. Tempo. Lugar 
	Direito Processual Civil / Fatos e atos processuais / Forma. Tempo. Lugar 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA ADMINISTRATIVO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q219.
	Direito Processual Civil / Fatos e atos processuais / Prazos 
	Direito Processual Civil / Fatos e atos processuais / Prazos 
	Direito Processual Civil / Fatos e atos processuais / Prazos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q220.
	Direito Processual Civil / Procedimento comum / Petição inicial / Indeferimento da petição inicial e improcedência liminar do pedido 
	Direito Processual Civil / Procedimento comum / Petição inicial / Indeferimento da petição inicial e improcedência liminar do pedido 
	Direito Processual Civil / Procedimento comum / Petição inicial / Indeferimento da petição inicial e improcedência liminar do pedido 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q221.
	Direito Processual Civil / Formação, suspensão e extinção do processo 
	Direito Processual Civil / Formação, suspensão e extinção do processo 
	Direito Processual Civil / Formação, suspensão e extinção do processo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 19ª / 2014 / FCC




	Q222.
	Direito Processual Civil / Contestação 
	Direito Processual Civil / Contestação 
	Direito Processual Civil / Contestação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q223.
	Direito Processual Civil / Julgamento conforme o estado do processo 
	Direito Processual Civil / Julgamento conforme o estado do processo 
	Direito Processual Civil / Julgamento conforme o estado do processo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q224.
	Direito Processual Civil / Audiências / Conciliação e Mediação 
	Direito Processual Civil / Audiências / Conciliação e Mediação 
	Direito Processual Civil / Audiências / Conciliação e Mediação 
	Fonte: PROCURADOR / Pref. Campinas/SP / 2016 / FCC




	Q225.
	Direito Processual Civil / Provas / Prova pericial 
	Direito Processual Civil / Provas / Prova pericial 
	Direito Processual Civil / Provas / Prova pericial 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q226.
	Direito Processual Civil / Da Tutela Provisória / Tutelas de Urgência e de Evidência 
	Direito Processual Civil / Da Tutela Provisória / Tutelas de Urgência e de Evidência 
	Direito Processual Civil / Da Tutela Provisória / Tutelas de Urgência e de Evidência 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q227.
	Direito Processual Civil / Da Tutela Provisória / Fungibilidade. Princípios Gerais 
	Direito Processual Civil / Da Tutela Provisória / Fungibilidade. Princípios Gerais 
	Direito Processual Civil / Da Tutela Provisória / Fungibilidade. Princípios Gerais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q228.
	Direito Processual Civil / Sentença / Conceito. Classificações. Requisitos. Efeitos. Publicação, intimação, correção e integração da sentença 
	Direito Processual Civil / Sentença / Conceito. Classificações. Requisitos. Efeitos. Publicação, intimação, correção e integração da sentença 
	Direito Processual Civil / Sentença / Conceito. Classificações. Requisitos. Efeitos. Publicação, intimação, correção e integração da sentença 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA ADMINISTRATIVO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q229.
	Direito Processual Civil / Recursos / Disposições Gerais 
	Direito Processual Civil / Recursos / Disposições Gerais 
	Direito Processual Civil / Recursos / Disposições Gerais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q230.
	Direito Processual Civil / Recursos / Apelação 
	Direito Processual Civil / Recursos / Apelação 
	Direito Processual Civil / Recursos / Apelação 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA ADMINISTRATIVO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q231.
	Direito Processual Civil / Recursos / Agravos 
	Direito Processual Civil / Recursos / Agravos 
	Direito Processual Civil / Recursos / Agravos 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA ADMINISTRATIVO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q232.
	Direito Processual Civil / Recursos / Embargos de Declaração 
	Direito Processual Civil / Recursos / Embargos de Declaração 
	Direito Processual Civil / Recursos / Embargos de Declaração 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q233.
	Direito Processual Civil / Recursos / Recurso Especial; Recurso Extraordinário 
	Direito Processual Civil / Recursos / Recurso Especial; Recurso Extraordinário 
	Direito Processual Civil / Recursos / Recurso Especial; Recurso Extraordinário 
	Fonte: PROCURADOR / Pref. Campinas/SP / 2016 / FCC




	Q234.
	Direito Processual Civil / Liquidação de Sentença / Espécies. Procedimento. Cumprimento da sentença. Procedimento. Impugnação 
	Direito Processual Civil / Liquidação de Sentença / Espécies. Procedimento. Cumprimento da sentença. Procedimento. Impugnação 
	Direito Processual Civil / Liquidação de Sentença / Espécies. Procedimento. Cumprimento da sentença. Procedimento. Impugnação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q235.
	Direito Processual Civil / Processo de Execução / Execução por quantia certa 
	Direito Processual Civil / Processo de Execução / Execução por quantia certa 
	Direito Processual Civil / Processo de Execução / Execução por quantia certa 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q236.
	Direito Processual Civil / Processo de Execução / Embargos de Terceiros 
	Direito Processual Civil / Processo de Execução / Embargos de Terceiros 
	Direito Processual Civil / Processo de Execução / Embargos de Terceiros 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q237.
	Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais / Ações Possessórias 
	Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais / Ações Possessórias 
	Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais / Ações Possessórias 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q238.
	Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais / Ação Popular 
	Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais / Ação Popular 
	Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais / Ação Popular 
	Fonte: ANALISTA - APOIO JURíDICO - DIREITO / CNMP / 2015 / FCC




	Q239.
	Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais / Ação Civil Pública 
	Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais / Ação Civil Pública 
	Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais / Ação Civil Pública 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q240.
	Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais / Mandado de Segurança; Mandado de Segurança Coletivo 
	Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais / Mandado de Segurança; Mandado de Segurança Coletivo 
	Direito Processual Civil / Procedimentos Especiais / Mandado de Segurança; Mandado de Segurança Coletivo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q241.
	Direito Previdenciário / Seguridade / Natureza, fontes e princípios 
	Direito Previdenciário / Seguridade / Natureza, fontes e princípios 
	Direito Previdenciário / Seguridade / Natureza, fontes e princípios 
	Fonte: ASSISTENTE SOCIAL / Pref. Campinas/SP / 2016 / FCC




	Q242.
	Direito Previdenciário / Eficácia e interpretação das normas de seguridade 
	Direito Previdenciário / Eficácia e interpretação das normas de seguridade 
	Direito Previdenciário / Eficácia e interpretação das normas de seguridade 
	Fonte: PROCURADOR AUTáRQUICO / MANAUSPREV / 2015 / FCC




	Q243.
	Direito Previdenciário / Seguridade na Constituição Federal / Saúde 
	Direito Previdenciário / Seguridade na Constituição Federal / Saúde 
	Direito Previdenciário / Seguridade na Constituição Federal / Saúde 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ASSISTêNCIA SOCIAL / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q244.
	Direito Previdenciário / Seguridade na Constituição Federal / Previdência Social 
	Direito Previdenciário / Seguridade na Constituição Federal / Previdência Social 
	Direito Previdenciário / Seguridade na Constituição Federal / Previdência Social 
	Fonte: ASSISTENTE SOCIAL / Pref. Campinas/SP / 2016 / FCC




	Q245.
	Direito Previdenciário / Seguridade na Constituição Federal / Assistência Social 
	Direito Previdenciário / Seguridade na Constituição Federal / Assistência Social 
	Direito Previdenciário / Seguridade na Constituição Federal / Assistência Social 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 6ª / 2012 / FCC




	Q246.
	Direito Previdenciário / Financiamento 
	Direito Previdenciário / Financiamento 
	Direito Previdenciário / Financiamento 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC




	Q247.
	Direito Previdenciário / Saúde / Ações e serviços públicos, diretrizes, custeio, aplicação de recursos mínimos, o sistema único de saúde e suas atribuições 
	Direito Previdenciário / Saúde / Ações e serviços públicos, diretrizes, custeio, aplicação de recursos mínimos, o sistema único de saúde e suas atribuições 
	Direito Previdenciário / Saúde / Ações e serviços públicos, diretrizes, custeio, aplicação de recursos mínimos, o sistema único de saúde e suas atribuições 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO / TRF 3ª / 2014 / FCC




	Q248.
	Direito Previdenciário / Aposentadoria / Lei Federal no 8.212/1991 e alterações; Lei Federal no 8.213/1991 e alterações 
	Direito Previdenciário / Aposentadoria / Lei Federal no 8.212/1991 e alterações; Lei Federal no 8.213/1991 e alterações 
	Direito Previdenciário / Aposentadoria / Lei Federal no 8.212/1991 e alterações; Lei Federal no 8.213/1991 e alterações 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ADVOGADO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q249.
	Direito Previdenciário / Relação jurídica previdenciária / Filiação e Inscrição 
	Direito Previdenciário / Relação jurídica previdenciária / Filiação e Inscrição 
	Direito Previdenciário / Relação jurídica previdenciária / Filiação e Inscrição 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q250.
	Direito Previdenciário / Relação jurídica previdenciária / Beneficiários 
	Direito Previdenciário / Relação jurídica previdenciária / Beneficiários 
	Direito Previdenciário / Relação jurídica previdenciária / Beneficiários 
	Fonte: PROCURADOR AUTáRQUICO / MANAUSPREV / 2015 / FCC




	Q251.
	Direito Previdenciário / Relação jurídica previdenciária / Segurados 
	Direito Previdenciário / Relação jurídica previdenciária / Segurados 
	Direito Previdenciário / Relação jurídica previdenciária / Segurados 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA FINALíSTICA JURíDICA / TCM/GO / 2015 / FCC




	Q252.
	Direito Previdenciário / Relação jurídica previdenciária / Dependentes 
	Direito Previdenciário / Relação jurídica previdenciária / Dependentes 
	Direito Previdenciário / Relação jurídica previdenciária / Dependentes 
	Fonte: PROCURADOR DA PROCURADORIA ESPECIAL / TCM/RJ / 2015 / FCC




	Q253.
	Direito Previdenciário / Relação jurídica previdenciária / Prova da condição 
	Direito Previdenciário / Relação jurídica previdenciária / Prova da condição 
	Direito Previdenciário / Relação jurídica previdenciária / Prova da condição 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q254.
	Direito Previdenciário / Benefícios em espécie / Aposentadoria 
	Direito Previdenciário / Benefícios em espécie / Aposentadoria 
	Direito Previdenciário / Benefícios em espécie / Aposentadoria 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC




	Q255.
	Direito Previdenciário / Assistência Social / Custeio, Diretrizes, Vinculação de Receita e Objetivos 
	Direito Previdenciário / Assistência Social / Custeio, Diretrizes, Vinculação de Receita e Objetivos 
	Direito Previdenciário / Assistência Social / Custeio, Diretrizes, Vinculação de Receita e Objetivos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ASSISTêNCIA SOCIAL / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q256.
	Direito Previdenciário / Regime próprio de previdência dos servidores públicos 
	Direito Previdenciário / Regime próprio de previdência dos servidores públicos 
	Direito Previdenciário / Regime próprio de previdência dos servidores públicos 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / Pref. São Luís/MA / 2015 / FCC




	Q257.
	Direito Previdenciário / Contagem recíproca 
	Direito Previdenciário / Contagem recíproca 
	Direito Previdenciário / Contagem recíproca 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / Pref. São Luís/MA / 2015 / FCC




	Q258.
	Direito Previdenciário / Seguridade: natureza, fontes e princípios; Seguridade na Constituição 
	Direito Previdenciário / Seguridade: natureza, fontes e princípios; Seguridade na Constituição 
	Direito Previdenciário / Seguridade: natureza, fontes e princípios; Seguridade na Constituição 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - CONTADOR / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q259.
	Direito Previdenciário / Normas constitucionais e legais atinentes a inativações e pensões dos militares e servidores públicos civis: Emendas Constitucionais nº 20/1998 e alterações, 41/2003 e alterações e 47/2005 e alterações: alterações; regras de transição e direito intertemporal. Lei Federal nº 10.887/2004 e alterações 
	Direito Previdenciário / Normas constitucionais e legais atinentes a inativações e pensões dos militares e servidores públicos civis: Emendas Constitucionais nº 20/1998 e alterações, 41/2003 e alterações e 47/2005 e alterações: alterações; regras de transição e direito intertemporal. Lei Federal nº 10.887/2004 e alterações 
	Direito Previdenciário / Normas constitucionais e legais atinentes a inativações e pensões dos militares e servidores públicos civis: Emendas Constitucionais nº 20/1998 e alterações, 41/2003 e alterações e 47/2005 e alterações: alterações; regras de transição e direito intertemporal. Lei Federal nº 10.887/2004 e alterações 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA / TST / 2012 / FCC




	Q260.


