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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção: As questões de números 1 a 6 referem-se ao texto seguinte. 

 
Isolados por opção 

 
Imagens inéditas de índios supostamente isolados em meio à floresta amazônica recentemente chamaram a atenção de todo o 

mundo. O flagrante dos indígenas vivendo de forma primitiva na região fronteiriça entre o Brasil e o Peru foi divulgado como o novo 

registro visual de uma população que estaria até hoje sem contato direto com o homem branco. Porém, uma observação mais atenta 

das fotos deixou evidente a presença de utensílios modernos, como facões e panelas, entre as ferramentas usadas pelos índios. 

Logo, a polêmica estava criada. 

Segundo Elias Bigio, responsável pela coordenação de índios isolados da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), a tribo em 

questão não pode ser descrita como intocada. “Não sabemos exatamente se eles adquiriram aqueles objetos por meio de coleta ou 

escambo com outros indígenas, mas certamente são índios com um passado traumático de confrontos com o homem branco”, diz 

Bigio. “O que nós podemos afirmar é que eles estão isolados por opção e provavelmente fugiram do território peruano para se 

proteger do crescente avanço dos madeireiros”. A exploração da madeira no país vizinho carece de fiscalização e é apontada por 

organizações não governamentais internacionais como uma das maiores ameaças ao bem-estar dos povos indígenas da região. 
 

(Adaptado de artigo de Paula Rocha. ISTOÉ, 9 de fevereiro de 2011, p. 67) 
 

1. De acordo com o texto, 
 

(A) a tribo indígena recentemente encontrada está correndo grande risco ao ter os seus hábitos expostos e divulgados pelos 
meios de comunicação. 

 
(B) o conflito com madeireiros peruanos é a provável causa de uma tribo indígena, flagrada em posse de utensílios modernos, 

estar isolada na floresta amazônica. 
 
(C) o desmatamento excessivo da floresta amazônica fez com que certas tribos migrassem para regiões com mais disponibili-

dade de alimentos. 
 
(D) a preocupação constante de organizações não governamentais tem evitado a extinção de algumas culturas indígenas que 

habitam a Amazônia. 
 
(E) a floresta cerrada que separa os territórios brasileiro e peruano dificulta o acesso de algumas tribos à ajuda humanitária 

oferecida por organizações não governamentais. 
 
 
2. ... uma observação mais atenta das fotos deixou evidente... 

 
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o grifado na frase acima está em: 
 
(A) ... que estaria até hoje ... 
(B) A exploração da madeira (...) carece de fiscalização ... 
(C) ... vivendo de forma primitiva ... 
(D) ... provavelmente fugiram do território peruano ... 
(E) ... certamente são índios com um passado traumático ... 

 
 
3. A exploração da madeira (...) é apontada por organizações não governamentais internacionais como uma das maiores ameaças 

ao bem-estar dos povos indígenas da região. 

 
Transpondo-se a frase acima para a voz ativa , a frase resultante será: 
 
(A) A exploração da madeira sendo uma das maiores ameaças ao bem-estar dos povos indígenas da região aponta organizações não 

governamentais internacionais. 
 
(B) O bem-estar dos povos indígenas da região apontam a exploração da madeira como uma das maiores ameaças pelas or-

ganizações não governamentais internacionais. 
 
(C) A exploração da madeira aponta uma das maiores ameaças ao bem-estar dos povos indígenas da região por organizações não 

governamentais internacionais. 
 
(D) Uma das maiores ameaças ao bem-estar dos povos indígenas da região, pelas organizações não governamentais interna-

cionais, apontam a exploração da madeira. 
 
(E) Organizações não governamentais internacionais apontam a exploração da madeira como uma das maiores ameaças ao 

bem-estar dos povos indígenas da região. 
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4. É difícil ficar indiferente ...... causa defendida por algumas organizações não governamentais que ajudam ...... captar recursos 
para preservar ...... cultura de tribos da floresta amazônica. 
 
Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada: 
 
(A) a – à – à 
(B) à – a – a 
(C) à – a – à 
(D) à – à – a 
(E) a – à – a 

 
 
5. Porém, uma observação mais atenta das fotos deixou evidente a presença de utensílios modernos, como facões e panelas, 

entre as ferramentas usadas pelos índios. (1o parágrafo) 
 
A frase acima introduz 
 
(A) uma oposição ao que vinha sendo afirmado. 
(B) a conclusão dos argumentos anteriormente apresentados. 
(C) uma explicação que complementa a afirmação anterior. 
(D) a síntese da ideia principal do texto. 
(E) a opinião do autor a respeito do assunto tratado. 

 
 
6. Algumas organizações não governamentais têm o objetivo de defender a preservação de territórios indígenas.  

Algumas organizações não governamentais captam recursos para a compra de equipamentos necessários para incursões pela selva.  
As organizações não governamentais não participam das expedições de monitoramento de tribos isoladas. 

 
As frases acima se articulam com correção e lógica APENAS em: 

 
(A) Embora não participem das expedições de monitoramento de tribos isoladas, algumas organizações não governamentais, 

cujo objetivo é defender a preservação de territórios indígenas, captam recursos para a compra de equipamentos 
necessários para incursões pela selva. 

 
(B) Apesar de não participar das expedições de monitoramento de tribos isoladas, algumas organizações não governamentais 

defendem a preservação de territórios indígenas, esses o objetivo delas, e captam recursos para a compra de 
equipamentos necessários para incursões pela selva. 

 
(C) Algumas organizações não governamentais, cujas as quais não participam das expedições de monitoramento de tribos 

isoladas, possue o objetivo de defender a preservação de territórios indígenas e captar recursos para a compra de 
equipamentos necessários para incursões pela selva. 

 
(D) Algumas organizações não governamentais, que não participam das expedições de monitoramento de tribos isoladas, 

possue o objetivo de defender a preservação de territórios indígenas e tem captado recursos para a compra de equipa-
mentos necessários para incursões pela selva. 

 
(E) Como o objetivo de algumas organizações não governamentais são de defender a preservação de territórios indígenas, 

que não participam das expedições de monitoramento de tribos isoladas, são captados recursos para a compra de equipa-
mentos necessários para incursões pela selva. 

 
 
Atenção: As questões de números 7 e 8 referem-se ao texto seguinte. 
 

Aos óculos 
 
Só fingem que põem 
o mundo ao alcance 
dos meus olhos míopes 
 
Na verdade me exilam 
dele com filtrar-lhe 
a menor imagem. 
 
Já não vejo as coisas 
como são: vejo-as como eles querem 
que as veja. 

 
Logo, são eles que veem, 
não eu que, mesmo cônscio 
do logro, lhes sou grato 
 
por anteciparem em mim 
o Édipo curioso 
de suas próprias trevas. 
 

 
José Paulo Paes 

 
 
7. Leia atentamente as afirmações abaixo: 

 
 I. No segmento lhes sou grato, o pronome grifado substitui corretamente, no contexto, a expressão Aos óculos do título. 

 
 II. Na frase vejo-as como eles querem que as veja, ambos os pronomes grifados evitam a repetição da palavra coisas. 

 
 III. O segmento mesmo cônscio do logro poderia ser substituído, com correção e lógica no contexto, por portanto, ciente do enigma . 

 
Está correto o que se afirma em 
 
(A) I, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 
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8. por anteciparem em mim 
 
 

O segmento acima introduz no contexto noção de 
 
 

(A) condição. 
 
 
(B) consequência. 
 
 
(C) ressalva. 
 
 
(D) causa. 
 
 
(E) temporalidade. 

 
 
9. A fonte de mais disposição pode estar perto / cientistas de várias partes do globo estão empenhados na tarefa de formular uma 

espécie de cardápio ideal que forneça a energia de que o organismo necessita / esses pesquisadores estão em busca dos 

melhores combustíveis para mantê-lo em atividade e garantir menor desgaste e melhor desempenho. 

(Adaptado de "O cardápio certo para ganhar energia". Rachel Costa. ISTOÉ, 9 de fevereiro de 2011, p. 77) 
 
 
As frases acima se articulam em um único parágrafo, corretamente pontuado, em: 
 
(A) A fonte de mais disposição pode estar perto, cientistas de várias partes do globo estão empenhados na tarefa de formular 

uma espécie de cardápio ideal, que forneça a energia de que o organismo necessita; esses pesquisadores, estão em bus-
ca dos melhores combustíveis para mantê-lo em atividade − e garantir menor desgaste e melhor desempenho. 

 
 
(B) A fonte de mais disposição pode estar perto. Cientistas de várias partes do globo, estão empenhados na tarefa de formular 

uma espécie de cardápio ideal − que forneça a energia de que o organismo necessita. Esses pesquisadores estão em bus-
ca dos melhores combustíveis para mantê-lo em atividade e garantir menor desgaste e melhor desempenho. 

 
 
(C) A fonte de mais disposição pode estar perto; cientistas de várias partes do globo estão empenhados na tarefa de formular 

uma espécie de cardápio, ideal, que forneça a energia de que o organismo necessita: esses pesquisadores estão em bus-
ca dos melhores combustíveis para mantê-lo em atividade e garantir menor desgaste e melhor desempenho. 

 
 
(D) A fonte de mais disposição pode estar perto. Cientistas, de várias partes do globo estão, empenhados na tarefa de formu-

lar uma espécie de cardápio (ideal) que forneça a energia de que o organismo necessita: esses pesquisadores estão em 
busca dos melhores combustíveis, para mantê-lo em atividade, e garantir: menor desgaste e melhor desempenho. 

 
 
(E) A fonte de mais disposição pode estar perto: cientistas de várias partes do globo estão empenhados na tarefa de formular 

uma espécie de cardápio ideal que forneça a energia de que o organismo necessita. Esses pesquisadores estão em busca 
dos melhores combustíveis para mantê-lo em atividade e garantir menor desgaste e melhor desempenho. 

 
 
10. Das frases abaixo só NÃO há erros de ortografia em: 

 
 
(A) Carbohidratos ricos em fibras são importantes aliados para manter estável o nivel de energia do organismo. 
 
 
(B) Sabe-se que uma substancia encontrada no guaraná pode estimular a função cerebral e auxiliar na concentrasão. 
 
 
(C) Consumir alimentos ricos em vitaminas e minerais pode ajudar a reduzir os efeitos negativos do estresse. 
 
 
(D) O consumo de proteínas e gorduras em exceço pode ser nossivo para o processo digestivo. 
 
 
(E) Manter o organismo mau hidratado pode prejudicar a eliminação de toxínas e provocar sérios problemas de saúde. 
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Matemática e Raciocínio Lógico 

 
11. Seja N um número inteiro e positivo que multiplicado por 7 resulta em número composto apenas por algarismos iguais a 2. 

Assim sendo, a soma de todos os algarismos que compõem N é igual a 
 
(A) 12 

(B) 15 

(C) 21 

(D) 24 

(E) 27 

 
 
12. Ao serem contabilizados os dias de certo mês, em que três Técnicos Judiciários de uma Unidade do Tribunal Regional do 

Trabalho prestaram atendimento ao público, constatou-se o seguinte: 
 

– a razão entre os números de pessoas atendidas por Jasão e Moisés, nesta ordem, era 
5
3

; 
 
– o número de pessoas atendidas por Tadeu era 120% do número das atendidas por Jasão;  
 
– o total de pessoas atendidas pelos três era 348. 
 

Nessas condições, é correto afirmar que, nesse mês 
 
(A) Tadeu atendeu a menor quantidade de pessoas. 

(B) Moisés atendeu 50 pessoas a mais que Jasão. 

(C) Jasão atendeu 8 pessoas a mais que Tadeu. 

(D) Moisés atendeu 40 pessoas a menos que Tadeu.  

(E) Tadeu atendeu menos que 110 pessoas. 

 
 
13. Ao receber um pagamento, Samuel contou: x moedas de 50 centavos, y moedas de 25 centavos, z moedas de 10 centavos e t 

moedas de 5 centavos. Logo depois, ele percebeu que havia se enganado, pois contara 8 das moedas de 10 centavos como 
moedas de 5 centavos e 8 das moedas de 25 centavos como de 50 centavos. Assim sendo, a diferença entre a quantia que 
Samuel contou de forma errada e a quantia correta é de 
 
(A) R$ 1,50 

(B) R$ 1,60 

(C) R$ 1,80 

(D) R$ 2,20 

(E) R$ 2,50 

 
 
14. Trabalhando em conjunto, dois Técnicos Judiciários − Gaspar e Heraldo − gastaram 3 horas e 20 minutos para arquivar certa 

quantidade de processos. Sabendo que, sozinho, Gaspar teria arquivado todos os processos em 5 horas de trabalho 
ininterrupto, o esperado é que, sozinho, Heraldo seria capaz de realizar tal tarefa se trabalhasse por um período de 
 
(A) 9 horas. 

(B) 9 horas e 20 minutos. 

(C) 9 horas e 40 minutos. 

(D) 10 horas. 

(E) 10 horas e 20 minutos. 

 
 
15. Sabe-se que, em outubro de 2007, os dias x e 3x ocorreram em um domingo. Lembrando que anos bissextos são números 

múltiplos de 4, então o próximo ano que os dias x e 3x de outubro ocorrerão novamente em um domingo será:  
 
(A) 2012 

(B) 2013 

(C) 2014 

(D) 2015 

(E) 2016 
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Noções de Informática 

 
16. No Windows XP, o Windows Explorer permite o gerenciamento da árvore de diretórios e tem como uma de suas funções organizar 
 

(A) arquivos e pastas no painel esquerdo da janela. 
 

(B) apenas arquivos, no painel esquerdo da janela. 
 

(C) arquivos e pastas no painel direito da janela. 
 

(D) apenas pastas, no painel direito da janela. 
 
(E) apenas arquivos, no painel direito da janela. 

 
 
17. São programas com funções idênticas, tanto no Microsoft Office quanto no BrOffice.org 3.1: 

 
(A) Word e Impress. 
 
(B) Excel e Writer. 
 
(C) PowerPoint e Draw. 
 
(D) Access e Base. 
 
(E) Publisher e Math. 

 
 
18. O Mozilla Thunderbird 2.0 conta com todos os recursos abaixo, EXCETO 
 

(A) agenda colaborativa. 
 

(B) marcadores de mensagens. 
 

(C) histórico de navegação. 
 

(D) visualização de pastas. 
 

(E) pop-ups com resumo das pastas. 
 
 
19. O sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região disponibiliza, entre outros, o link para o twitter TRT. Twitter é: 
 

(A) um site em que é possível enviar recados, arquivos, links e itens de calendário criados diretamente no programa. 
 
(B) um mensageiro instantâneo que permite a troca de mensagens entre usuários previamente cadastrados. 
 
(C) um site cuja estrutura permite a atualização rápida a partir de acréscimos de artigos, posts e diários on-line. 
 
(D) um cliente de e-mails e notícias que permite a troca de opiniões sobre o assunto em pauta entre usuários previamente 

cadastrados. 
 
(E) uma rede social na qual os usuários fazem atualizações de textos curtos, que podem ser vistos publicamente ou apenas 

por um grupo restrito escolhido pelo usuário. 
 
 
20. Em relação à Internet, é INCORRETO afirmar: 

 
(A) Download é o processo de transferência de arquivos de um computador remoto para o computador do usuário. 
 
(B) URL é a página de abertura de um site, pela qual se chega às demais. 
 
(C) Html é a linguagem padrão de criação das páginas da Web. 
 
(D) Chat é um fórum eletrônico no qual os internautas conversam em tempo real. 
 
(E) Upload é o processo de transferência de arquivos do computador do usuário para um computador remoto. 

Caderno de Prova ’G07’, Tipo 001



 

TRT14-Tec.Jud.-Administrativa-G07 7 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Noções de Direito Constitucional  

21. NÃO constitui objetivo fundamental da República Federativa 
do Brasil, previsto expressamente na Constituição Federal, 

 
(A) construir uma sociedade livre, justa e solidária.  
(B) garantir o desenvolvimento nacional.  
(C) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais.  
(D) captar tributos mediante fiscalização da Receita Federal.  
(E) promover o bem de todos, sem preconceitos de ori-

gem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras for-
mas de discriminação. 

_________________________________________________________ 
 

22. No tocante aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos: 
 

(A) É assegurado, nos termos da lei, o direito de fis-
calização do aproveitamento econômico das obras 
que criarem ou de que participarem aos criadores, 
aos intérpretes e às respectivas representações sin-
dicais e associativas. 

 
(B) É assegurado, nos termos da lei, a proteção às 

participações individuais em obras coletivas e à re-
produção da imagem e voz humanas, exceto nas 
atividades desportivas ligadas ao futebol, tendo em 
vista ser este um esporte do povo. 

 
(C) A sucessão de bens de estrangeiros situados no 

País sempre será regulada pela lei brasileira em be-
nefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ainda que 
lhes seja mais favorável a lei pessoal do país de 
origem do "de cujus". 

 
(D) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos in-

formações de seu interesse particular, ou de inte-
resse coletivo ou geral, que serão prestadas no 
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, mesmo 
em caso de afronta à segurança da sociedade e do 
Estado, pois o direito individual deve prevalecer.  

 
(E) A pena passará da pessoa do condenado, podendo 

a obrigação de reparar o dano e a decretação do 
perdimento de bens ser, nos termos da lei, esten-
didas aos sucessores e contra eles executadas, in-
dependentemente do valor do patrimônio transferido. 

_________________________________________________________ 
 

23. É direito do trabalhador urbano e rural, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social, a remuneração 
do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 

 
(A) trinta por cento à do normal. 
(B) quarenta por cento à do normal. 
(C) cinquenta por cento à do normal. 
(D) trinta por cento à do excepcional. 
(E) quarenta por cento à do excepcional. 

_________________________________________________________ 
 

24. Sobre a competência dos Municípios, é correto afirmar que 
poderão 

 
(A) organizar distritos, observada a legislação estadual, 

sendo que a criação e supreção de distritos deve ser 
realizada por Lei Federal. 

 
(B) instituir e arrecadar os tributos de sua competência, 

bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obri-
gatoriedade de prestar contas e publicar balancetes 
nos prazos fixados em lei. 

 
(C) prestar diretamente, sendo vedado o regime de con-

cessão ou permissão, o serviço público de transporte 
coletivo, pois tem caráter essencial. 

 
(D) manter programas de educação infantil, sendo ve-

dada a cooperação técnica e financeira da União. 
 
(E) promover, no que couber, adequado ordenamento terri-

torial, dispensável prévio planejamento e controle do 
uso, do parcelamento e da ocupação de solo urbano. 

25. Sobre os Direitos Políticos, é correto afirmar: 
 

(A) A ação de impugnação de mandato não tramitará 
em segredo de justiça, respondendo o autor, na 
forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. 

 
(B) São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o 

cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 
segundo grau ou por adoção, do Presidente da Re-
pública, de Governador de Estado ou Território, do 
Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja 
substituído dentro de um ano anterior ao pleito, salvo 
se já titular de mandato eletivo e candidato à 
reeleição. 

 
(C) O militar alistável é elegível, sendo que, se contar 

menos de dez anos de serviço, será agregado pela 
autoridade superior e, se eleito, passará automatica-
mente, no ato da diplomação, para a inatividade, e, 
se contar mais de dez anos de serviço, deverá afas-
tar-se da atividade. 

 
(D) A emenda à Constituição estabelecerá outros casos 

de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a 
fim de proteger a probidade administrativa, a mora-
lidade para exercício de mandato, considerada a 
vida pregressa do candidato, e a normalidade e legi-
timidade das eleições contra a influência do poder 
econômico ou o abuso do exercício de função, cargo 
ou emprego na administração direta ou indireta. 

 
(E) O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a 

Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados 
da diplomação, instruída a ação com provas de 
abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. 

_________________________________________________________ 
 

Noções de Direito Administrativo 
 

26. NÃO constitui princípio inerente ao regime jurídico dos 
serviços públicos: 

 
(A) imutabilidade. 
(B) modicidade. 
(C) cortesia. 
(D) generalidade. 
(E) continuidade. 

_________________________________________________________ 
 

27. A Administração Pública decide celebrar contrato adminis-
trativo com determinada Fundação brasileira incumbida 
estatutariamente da pesquisa, com inquestionável reputa-
ção ético-profissional e sem fins lucrativos. Nos termos da 
Lei no 8.666/93, que institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública, o processo adminis-
trativo que embasou a decisão mencionada 

 
(A) não deve ser instruído com qualquer elemento, por 

tratar de hipótese de dispensa de licitação, basta a 
decisão da Administração em realizar a contratação. 

 
(B) deve conter apenas a decisão final da Administração 

em realizar a contratação, por tratar de hipótese de 
inexigibilidade de licitação, já que os requisitos são 
objetivos, decorrem da lei. 

 
(C) deve estar instruído apenas com as razões da es-

colha da menciona Fundação, não se exigindo jus-
tificativa de preço, pois as peculiaridades do ente a 
ser contratado são suficientes nesta hipótese. 

 
(D) deve estar instruído, dentre outros elementos, com 

as razões da escolha da mencionada Fundação, 
bem como com a justificativa do preço. 

 
(E) deve estar instruído com o procedimento licitatório 

realizado para a escolha da mencionada Fundação, 
vez que a situação narrada exige licitação para a 
escolha do ente a ser contratado. 
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28. De acordo com a Lei no 8.112/90, que dispõe sobre o 
Regimento Jurídico dos servidores públicos civis da União, 
das autarquias e das Fundações Públicas Federais, a au-
sência intencional do servidor ao serviço por mais de trinta 
dias consecutivos acarretará a penalidade de 
 
(A) suspensão de até 30 dias. 
(B) demissão. 
(C) advertência. 
(D) censura. 
(E) repreensão. 

_________________________________________________________ 
 

29. Nos termos da Lei no 9.784/99, que regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública Fede-
ral, NÃO consiste em dever do administrado: 
 
(A) proceder com lealdade. 
(B) proceder com urbanidade. 
(C) colaborar para o esclarecimento dos fatos. 
(D) expor os fatos conforme a verdade. 
(E) fazer-se assistir, obrigatoriamente, por advogado, 

salvo hipóteses excepcionais em que não se exige 
tal obrigação. 

_________________________________________________________ 
 

30. Márcio, servidor público federal, aceitou promessa de re-
ceber vantagem econômica para tolerar a prática de jogo 
de azar. Cumpre esclarecer que Márcio tinha ciência da 
ilicitude praticada. Nos termos da Lei no 8.429/92, que 
dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos 
nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função na administração pú-
blica direta, indireta ou fundacional, o fato narrado cons-
titui 
 
(A) mero ilícito administrativo. 
 
(B) ato ímprobo causador de prejuízo ao erário. 
 
(C) ato ímprobo que importa enriquecimento ilícito. 
 
(D) conduta legal, atentatória tão somente à moral e aos 

bons costumes. 
 
(E) ato ímprobo atentatório aos princípios da Adminis-

tração Pública, por não caracterizar quaisquer das 
demais modalidades de ato ímprobo. 

_________________________________________________________ 
 

Noções de Administração Pública 
 

31. O núcleo de estatística e gestão estratégica, subordinado 
ao Presidente ou Corregedor do Tribunal, deve subsidiar o 
processo decisório dos magistrados conforme princípios 
estritamente 
 
(A) objetivos e profissionais. 
(B) absolutos e objetivos. 
(C) objetivos e mistos. 
(D) discricionários e análogos. 
(E) profissionais, científicos e éticos. 

_________________________________________________________ 
 

32. O Conselho Nacional de Justiça encaminhará aos Tribu-
nais sugestão de estruturação das atividades dos Núcleos 
de Gestão Estratégica por intermédio 
 
(A) do Departamento de Gestão Estratégica. 
(B) do Departamento de Pesquisas Judiciárias. 
(C) da Comissão de Estatística e Gestão Estratégica. 
(D) do Comitê Gestor Nacional. 
(E) do Plenário do Conselho Nacional de Justiça. 

33. Os Tribunais promoverão Reuniões de Análise da Estra-
tégia − RAE, para acompanhamento dos resultados das 
metas fixadas,  
(A) mensalmente. 
(B) bimestralmente. 
(C) trimestralmente. 
(D) semestralmente. 
(E) anualmente. 

_________________________________________________________ 
 

34. A Administração Federal compreende, dentre outra, a 
Administração Direta, que se constitui dos serviços inte-
grados na estrutura administrativa da Presidência da 
República e  
(A) das Autarquias. 
(B) dos Ministérios. 
(C) das Empresas Públicas. 
(D) das Sociedades de Economia Mista. 
(E) das Fundações Públicas. 

_________________________________________________________ 
 

35. Para auxiliá-lo na coordenação de assuntos afins ou inter-
dependentes, que interessem a mais de um Ministério, o 
Presidente da República poderá incumbir de missão coor-
denadora um dos Ministros de Estado, cabendo essa mis-
são, na ausência de designação específica ao Ministro de 
Estado Chefe  
(A) do Serviço Nacional de Informações. 
(B) do Conselho de Segurança Nacional. 
(C) do Conselho de Desenvolvimento Econômico. 
(D) da Secretaria de Planejamento. 
(E) do Departamento Administrativo do Serviço Público. 

_________________________________________________________ 
 

Noções de Direito Civil 
 

36. Paulo, maior e capaz, é vítima de tumor maligno no cé-
rebro. Os médicos recomendaram cirurgia para extirpar o 
tumor, apesar do risco de vida a ela inerente. Paulo ne-
gou-se a ser operado. Nesse caso, Paulo 

 
(A) poderá ser dopado e operado a critério da equipe 

médica. 
 
(B) poderá ser obrigado pelos médicos a submeter-se à 

intervenção cirúrgica. 
 
(C) só poderá ser operado se houver parecer favorável 

do Ministério Público. 
 
(D) só poderá ser operado se houver parecer favorável 

de toda a equipe médica. 
 
(E) não poderá ser constrangido a submeter-se à 

intervenção cirúrgica. 
_________________________________________________________ 
 

37. A respeito das pessoas jurídicas, considere: 
 
 I. A União.  
 II. Os Estados.  
 III. O Distrito Federal.  
 IV. Os Municípios.  
 V. As Autarquias.  
 VI. Os Partidos Políticos.  
 VII. As Sociedades 
 

São pessoas jurídicas de direito público interno as indi-
cadas APENAS em  

 
(A) I, II, III, IV e V.  
(B) II, III, IV e V.  
(C) II, III, VI e VII.  
(D) I, II, III, IV e VI.  
(E) IV, V, VI e VII. 
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38. José adquiriu uma área de terras e nela construiu uma 
pequena casa. Adquiriu cinqüenta cabeças de gado, um 
trator, madeira para construção de um curral e diversas 
ferramentas para agricultura. Consideram-se bens móveis 

 
(A) as cabeças de gado e a madeira para construção do 

curral, somente. 
 
(B) o trator e as ferramentas para agricultura, somente. 
 
(C) as cabeças de gado, o trator, a madeira para cons-

trução do curral e as ferramentas para agricultura. 
 
(D) as ferramentas para agricultura, somente. 
 
(E) o trator, a madeira para construção do curral e as 

ferramentas para agricultura, somente. 
_________________________________________________________ 
 

39. A respeito da compra e venda, é correto afirmar: 
 

(A) É vedada a compra entre cônjuges de bens excluí-
dos da comunhão. 

 
(B) Prevalece a amostra, o protótipo ou o modelo, se 

houver contradição ou diferença com a maneira pela 
qual se descreveu a coisa no contrato. 

 
(C) Os leiloeiros e seus prepostos podem adquirir os 

bens de cuja venda estejam encarregados por valor 
compatível com as propostas recebidas. 

 
(D) Na venda à vista, o devedor é obrigado a entregar a 

coisa antes de receber o preço. 
 
(E) Os tutores só podem comprar os bens confiados à 

sua guarda ou administração em hasta pública. 
_________________________________________________________ 
 

40. Tício, em decorrência de doença mental, é absolutamente 
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil. 
Seus pais e responsáveis não possuem bens e vivem, 
assim como os filhos menores de Tício, dos rendimentos 
de dois prédios que a este pertencem. Tício, num acesso 
de loucura, ateou fogo em duas casas, destruindo-as e 
causando dano considerável aos respectivos proprietários. 
Nesse caso, o incapaz 

 
(A) não responde pelos prejuízos que causou, passando 

essa responsabilidade ao Estado, em decorrência da 
sua incapacidade. 

 
(B) não responde pelos prejuízos que causou por falta 

de capacidade para exercer os atos da vida civil. 
 
(C) responde integralmente pelos prejuízos que causou, 

pois seus responsáveis não dispõem de recursos 
para fazê-lo. 

 
(D) responde pelos prejuízos que causou, mas a indeni-

zação deverá ser equitativa, não podendo privar do 
necessário o incapaz e as pessoas que dele de-
pendem. 

 
(E) responde pela metade dos prejuízos que causou, 

sendo que a outra metade só poderá ser pleiteada 
após a sua morte. 

_________________________________________________________ 
 

Noções de Direito Processual Civil 
 

41. A condenação por litigância de má-fé 
 

(A) implicará no pagamento de multa não excedente a 
1% do valor da causa, devidamente atualizado. 

 
(B) depende de requerimento da parte contrária, não 

podendo o juiz decidir de ofício. 
 
(C) não implicará em indenização à parte contrária, 

estando os prejuízos que sofreu incluídos na multa 
fixada pelo juiz ou tribunal. 

 
(D) não inclui pagamento de honorários advocatícios. 
 
(E) depende de requerimento da parte contrária, não 

podendo o tribunal decidir de ofício. 

42. Numa ação ordinária de cobrança, não foram incluídas no 
pedido as prestações vincendas. Nesse caso, a 

 
(A) inclusão das prestações vincendas na condenação 

dependerá da expressa concordância do réu. 
 
(B) sentença não poderá incluí-las na condenação, sob 

pena de nulidade por decisão extra petita. 
 
(C) inclusão das prestações vincendas na condenação 

dependerá de aditamento da petição inicial pelo 
autor. 

 
(D) sentença as incluirá na condenação, independen-

temente de pedido expresso do autor. 
 
(E) sentença só poderá incluir na condenação as pres-

tações vencidas até a citação do réu. 
_________________________________________________________ 
 

43. A respeito da contestação, é correto afirmar: 
 

(A) O réu não poderá deduzir novas alegações depois 
da contestação, ainda que relativas a direito su-
perveniente. 

 
(B) A reconvenção será oferecida no prazo para con-

testação e será processada em apenso aos autos 
principais. 

 
(C) A regra da impugnação específica dos fatos se 

aplica ao advogado dativo, ao curador especial e ao 
órgão do Ministério Público. 

 
(D) Se o autor desistir da ação em relação a algum réu 

ainda não citado, a desistência valerá para todos, 
que não necessitarão apresentar resposta. 

 
(E) Não se presumem verdadeiros os fatos não im-

pugnados que estiverem em contradição com a 
defesa, considerada em seu conjunto. 

_________________________________________________________ 
 

44. A respeito das provas, considere: 
 
 I. O depoimento pessoal de quaisquer das partes 

pode ser determinado pelo juiz de ofício, indepen-
dentemente de requerimento da parte contrária. 

 
 II. Nas ações que versarem sobre bens imóveis ou di-

reitos sobre imóveis alheios, a confissão de um 
cônjuge não valerá sem a do outro. 

 
 III. O juiz não poderá determinar, de ofício, a reali-

zação de nova perícia, mesmo se a matéria não lhe 
parecer suficientemente esclarecida. 

 
Está correto o que se afirma APENAS em 

 
(A) I. 
 
(B) I e II. 
 
(C) I e III.  
(D) II e III  
(E) III. 

_________________________________________________________ 
 

45. O agravo retido 
 

(A) será conhecido mesmo se o vencido não tiver re-
querido a sua apreciação pelo tribunal nas razões de 
apelação. 

 
(B) depende de preparo, que deve ser recolhido, através 

da guia própria, no prazo de interposição. 
 
(C) contra decisões interlocutórias proferidas em audiên-

cia deverá ser interposto oral e imediatamente. 
 
(D) será conhecido mesmo se o vencedor não tiver re-

querido a sua apreciação pelo tribunal na resposta 
da apelação. 

 
(E) devolve a matéria para o tribunal, impedindo o juiz 

que proferiu a decisão agravada de reformá-la. 
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Noções de Direito do Trabalho 

 
46. Classifica-se o contrato de trabalho em comum e especial 

quanto  
 

(A) à qualidade do trabalho. 

(B) à forma de celebração. 

(C) ao consentimento. 

(D) à duração. 

(E) à regulamentação. 

_________________________________________________________ 
 

47. A reversão, ou seja, o retorno do empregado que ocupava 
cargo de confiança ao cargo de origem, é 

 
(A) vedada pela Consolidação das Leis do Trabalho, fa-

zendo jus o empregado a uma indenização de seis 
salários contratados com os acréscimos legais. 

 
(B) vedada pela Consolidação das Leis do Trabalho em 

razão do princípio da imutabilidade contratual. 
 
(C) vedada pela  Consolidação das Leis do Trabalho em 

razão do princípio da proteção. 
 
(D) vedada pela Consolidação das Leis do Trabalho su-

jeitando o empregador a multa administrativa de 
cinco salários mínimos vigentes. 

 
(E) permitida pela Consolidação das Leis do Trabalho. 

_________________________________________________________ 
 

48. Considere as seguintes assertivas a respeito da suspen-
são e da interrupção do contrato de trabalho: 

 
 I. A natureza jurídica da remuneração paga na inter-

rupção contratual é salário. 
 

 II. Durante a interrupção do contrato de trabalho o 
tempo de afastamento do trabalhador é considera-
do na contagem de tempo de serviço para os efei-
tos legais. 

 
 III. Na suspensão do contrato de trabalho ocorrerá a 

cessação temporária da prestação de serviço, mas 
ocorrerá o pagamento do salário. 

 
Está correto o que se afirma APENAS em 

 
(A) I. 

(B) I e II. 

(C) II. 

(D) II e III. 

(E) III. 

_________________________________________________________ 
 

49. Tales, empregado da empresa Bom Garfo, falsificou ates-
tado médico para justificar suas faltas e consequente-
mente não ter desconto em sua remuneração. Neste caso, 
Tales cometeu falta grave passível de demissão por justa 
causa, uma vez que praticou ato de 

 
(A) desídia. 

(B) incontinência de conduta. 

(C) improbidade. 

(D) indisciplina. 

(E) insubordinação. 

50. É obrigatória a concessão de um intervalo de 15 minutos 
para descanso ou alimentação quando o trabalho contínuo 
ultrapassar 

 
(A) quatro horas e não exceder seis horas. 
(B) quatro horas e não exceder oito horas. 
(C) seis horas e não exceder oito horas. 
(D) duas horas e não exceder quatro horas. 
(E) duas horas e não exceder seis horas. 

_________________________________________________________ 
 

51. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, na 
modalidade do regime de tempo parcial, após cada perío-
do de doze meses de vigência do contrato de trabalho, o 
empregado terá direito a dezesseis dias de férias, para a 
duração do trabalho semanal superior a 

 
(A) cinco horas, até dez horas. 
(B) dez horas, até quinze horas. 
(C) quinze horas, até vinte horas. 
(D) vinte horas, até vinte e duas horas. 
(E) vinte e duas horas, até vinte e cinco horas. 

_________________________________________________________ 
 

 
Noções de Direito Processual do Trabalho 

 
52. O Diretor da secretaria de Vara do Trabalho será 
 

(A) designado pelo Corregedor Geral do respectivo Titu-
lar dentre um funcionário de carreira e exercerá o 
cargo em comissão, recebendo gratificação pela fun-
ção desempenhada. 

 
(B) nomeado pelo Presidente do respectivo Tribunal 

após aprovação em concurso público específico 
para provimento deste cargo de diretoria, recebendo 
remuneração superior aos demais cargos em 20%. 

 
(C) nomeado pelo Presidente do respectivo Tribunal 

após aprovação em concurso público específico 
para provimento deste cargo de diretoria, recebendo 
remuneração superior  aos demais cargos em 30%. 

 
(D) designado pelo Juiz Titular da respectiva Vara den-

tre um funcionário de carreira e exercerá o cargo em 
comissão, recebendo gratificação pela função de-
sempenhada. 

 
(E) designado pelo Presidente do respectivo Tribunal 

dentre um funcionário de carreira e exercerá o cargo 
em comissão, recebendo gratificação pela função 
desempenhada. 

_________________________________________________________ 
 

53. Considere as seguintes assertivas a respeito dos atos e 
termos processuais: 

 
 I. Os atos processuais serão públicos, salvo quando o 

contrário determinar o interesse social, e realizar-
se-ão nos dias úteis das seis às vinte horas. 

 
 II. O vencimento dos prazos será certificado nos pro-

cessos pelos escrivães ou diretores de secretaria. 
 
 III. Os documentos juntos aos autos poderão ser 

desentranhados a qualquer momento, desde que 
antes do trânsito em julgado da sentença. 

 
De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho está 
correto o que se afirma APENAS em 

 
(A) I. 
(B) I e II. 
(C) I e III. 
(D) II. 
(E) II e III. 
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54. Helena, advogada recém formada, está com dúvidas a 
respeito da contagem dos prazos processuais e, sendo 
assim, solicitou ajuda ao seu irmão, Venâncio, advogado 
sênior de uma empresa multinacional. Venâncio respon-
deu para Helena que os prazos processuais, em regra, 

 
(A) contam-se com a exclusão do dia do começo e 

inclusão do dia do vencimento e são contínuos e ir-
releváveis. 

 
(B) que se vencerem em sábado, domingo ou dia 

feriado, terminarão no último dia útil que anteceder o 
dia sem expediente forense. 

 
(C) são pré estabelecidos pela legislação, como por 

exemplo, o prazo para devolução de notificação 
postal que é de cinco dias.   

 
(D) são contínuos, mas releváveis, tendo em vista que 

não há preclusão consumativa na justiça do traba-
lho. 

 
(E) são contínuos, mas releváveis, tendo em vista que 

não há preclusão terminativa na justiça do trabalho. 
_________________________________________________________ 
 

55. Fernanda ajuizou reclamação trabalhista em face da em-
presa "Amiga" que foi julgada parcialmente procedente. 
Neste caso, em regra, as custas processuais caberão à 

 
(A) empresa Amiga e a Fernanda, em 0,5% para cada 

uma. 
 

(B) empresa Amiga e a Fernanda, em 1% para cada uma. 
 

(C) empresa Amiga, no importe de 2% sobre o valor da 
condenação. 

 
(D) empresa Amiga, no importe de 1% sobre o valor da 

condenação. 
 

(E) Fernanda no importe de 1% sobre o valor da conde-
nação. 

_________________________________________________________ 
 

56. Emolumento é 
 

(A) uma espécie de tributo, que se paga compulsoria-
mente em razão de um serviço público específico 
que é o serviço jurisdicional. 

 
(B) o ressarcimento de despesas provocadas ao órgão 

jurisdicional para obtenção, por exemplo, de certi-
dões do interesse do requerente. 

 
(C) uma espécie de tributo, que se paga facultativa-

mente em razão de um serviço público específico 
que é o serviço jurisdicional. 

 
(D) a despesa relativa ao expediente e movimentação 

das causas, contada de acordo com o seu respec-
tivo regimento. 

 
(E) a denominação dos honorários advocatícios arbi-

trados para sindicato de categoria que representa ju-
dicialmente hipossuficiente.  

_________________________________________________________ 
 

57. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, o 
Direito Processual Comum é fonte do Direito Processual 
do Trabalho. Neste caso, está sendo aplicado especifica-
mente o princípio 

 
(A) da informalidade. 

(B) da celeridade. 

(C) da simplicidade. 

(D) da subsidiariedade. 

(E) do protecionismo ao trabalhador. 

Regimento Interno do Tribunal 
Regional do Trabalho da 14 a Região 

 
58. Em relação ao TRT da 14a Região, é correto que 
 

(A) para as deliberações do Tibunal Pleno, exigir-se-á 
quórum de metade do número de seus membros, in-
clusive para as questões de ordem administrativa. 

 
(B) o Desembargador mais antigo exercerá a função de 

Corregedor Regional. 
 
(C) a Presidência e a Vice-Presidência do Tribunal serão 

exercidas pelos Juízes mais antigos respectivamen-
te, desde que já tenham ocupado os aludidos car-
gos. 

 
(D) compõe-se de onze Desembargadores, nomeados 

pelo Presidente da República dentre brasileiros natos 
com mais de trinta e cinco e menos de setenta anos. 

 
(E) os Desembargadores do Tribunal e os Juízes de pri-

meira instância usarão, nas sessões e audiências, 
vestes talares, conforme regulamento. 

_________________________________________________________ 
 

59. O Ouvidor Geral do Tribunal 
 

(A) apresentará à Corregedoria do Tribunal relatório men-
sal de atividades, com dados estatísticos sobre as 
manifestações recebidas, excluíndo-se as arquivadas 
e os motivos do arquivamento. 

 
(B) será substituído, em seus impedimentos e afasta-

mentos, pelo Corregedor-Geral até o máximo de 
trinta dias. 

 
(C) é escolhido pela maioria absoluta do Tribunal Pleno, 

com mandato mínimo de dois anos, vedada a recon-
dução. 

 
(D) exercerá suas funções, sem prejuízo das atribuições 

jurisdicionais do Magistrado. 
 
(E) é subordinado hierarquicamente ao Tribunal Pleno, 

que poderá, após procedimento específico, cancelar 
os registros eventualmente anotados contra órgãos 
internos. 

_________________________________________________________ 
 

60. Serão concedidas aos Desembargadores do Tribunal e 
aos Juízes de primeira instância, sem prejuízo do subsídio 
ou de qualquer direito ou vantagem legal, a seguinte 
licença: 

 
(A) à gestante, por duzentos dias consecutivos ou inter-

calados. 
 
(B) para tratamento de saúde, até três anos. 
 
(C) por motivo de doença do cônjuge, companheiro, 

pais, filhos, padrasto, madrasta, enteado ou depen-
dente que viva às suas expensas e conste do assen-
tamento funcional, exigindo-se laudo de médico do 
Tribunal ou por ele aprovado. 

 
(D) à adotante, por cento e vinte dias consecutivos, em 

caso de adoção ou guarda judicial de criança até 
dois anos de idade, e por sessenta dias, se for crian-
ça com mais de dois anos de idade. 

 
(E) à paternidade, por trinta dias consecutivos, pelo 

nascimento ou adoção de filhos. 
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