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01. A prova terá duração de 05 (cinco) horas.

02. Não será permitida nenhuma forma de consulta.

03. Os fiscais não prestarão esclarecimentos a respeito do conteúdo da prova. Ainterpretação das questões faz parte da prova.

04. Confira se seu caderno de prova contém todas as questões numeradas de 01 a 100.Existindo falha, chame o fiscal. Reclamações posteriores não serão aceitas.
05. Ao terminar a prova, devoiva o cartão de respostas preenchido. Não destaque a fichade identificação.

06. Preencher o cartão de respostas com caneta de tinta azul ou preta. Neo rasure nenhumaquestão. Não utilizar corretor.

07. Não escreva nada no cartão de respostas, além dos dados solicitados. Qualqueranotação feita no mesmo tomá-lo-á nulo.

08. Atente para o tempo de preenchimento do cartão de respostas, pois, após a duração de05 (cinco) horas os mesmos serão recolhidos.

09. Não haverá substituição do cartão de respostas.

10. Aguarde a ordem para abrir a cademo de questões.

COMISSÃO DE CONCURSO



QiREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO

1) - Com base nas disposições da Consolidação das Leis do Trabalho - "CLT' - assinale a altemativa correta:

a) Contrato do aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado,em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de quatorze e menor de dezoito anos, inscrito emprograma de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compativei com o seu desenvolvimentofisto, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar, com zelo e diligencia, as tarefas necessárias a essaformação.

b) - A validade do contrato de aprendizagem pressupöe anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social,matricula e frequência do aprendiz na escola, caso não hala concluido o ensino médio, e inscrição emprograma de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidado qualificada em formação técnico-profissional metódica.

c) - O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos, exceto, quande se tratarde aprendiz portador de deficiência mental,

d) - O contrato de aprendizagem extinguir-se-à antecipadamente nas hipóteses de: desempenho insufielente ouinadaptação do aprendiz, falta disciplinar grave, ausência injustificada á escola que implique perda do ano letivoou a pedido do aprendiz,

e) - A duração do trabalho do aprendiz não excederá de seis horas diárias. sendo vedada a prorrogação dejomada e admitida, excepcionalmente, a compensação de jomada, desde que ajustada por escrito e compativelcom os horários de frequencia escolar do aprendiz.

2) - Com base nas disposições da Consolidação das Leis do Trabalho - "CLT" - assnale a altemativa quecontem proposição incorreta_:

a) Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não excede a vinte o cinco horassemanais. Para os atuais empregados da empresa, a adoção do regime de tempo parcial será falta medianteopção manifestada na forma prevista em instnJmento decorrente de negociação coletiva.

b) Os empregados enquadrados no chamado regime de tempo parcial não poderão prestar horas extras.
c) No caso de microempresas e no de empresas de pequeno e de médio portes poder#ö ser fixados, por meiode acordo ou convenção coletiva, o tempo médio despendido pelo empregado, bem como a forma e a naturezada remuneração, em caso de transporte fornecido pelo empregador em local de dificil acesso ou não servidopor transporte público.

d) Sempre que ocorrer interrupção do trabalho resultante de causas acidentais ou de força maior, quedeterminem a impossibilidade de sua realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo temponecessário até o máximo de 2 (duas) horas, durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempoperdido, desde que näo exceda de 10 (dez) horas diárias, em período nao superior a 45 (quarenta e cinco) diaspor ano, sujeita essa recuperação à prèvia autorizaçào da autoridade competente.

e) Em qualquer trabalho continuo, cuja duraçao exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de umintervalo para repouso ou allmentação, o qual será, no minimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito oucontrato coietivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas. Não excedendo de 6 (seis) horas otrabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de '15 (quinze) minutos quando a duração ultrapassar 4(quatro) horas. Os intervalos de descanso serão excluídos do cômputo da duração do trabalho.
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3) - Com base nas disposiçãos da Consolidação das Leis do Trabalho - "CLT"- analise as proposiçaos abaixo eassinale a altemativa correta:

I - No caso de férias individuais somente em casos excepcionals seräo as férias concedidas em 2 (dois)periodos, os quais não poderão ser inferiores a 10 (dez) dias corridos cada.

li - No caso de férias coletivas as férias poderão ser gozadas em 2 (dois) periodos anuais desde que um deles,pelo menos, seja superior a 10 (dez) dias corridos. Para tanto, o empregador comuricará ao órgão local defiscalização das normas trabalhistas, com a antecedència minima de 15 (quinze) dias, as datas de inicio e fimdas férias, precisando quais os estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida.

ill - Aos empregados menoros de 18 (dezoito) anos, se estudantes. e aos maiores de 50 (cinquenta) anos deidade as férias serão sempre concodidas de uma só vez.

IV - A concessão das férias será participada, por escrito, ao empregado, com antecedéncia de, no minimo, 30(trinta) dias e dessa participação o Interessado dará recibo. Sempre que as ferias forem concedidas após oprazo do periodo concessivo o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração

V - Vencido o periodo concessivo de férias, sem quo o empregador as tenha concedido ao empregado, a Leiautoriza o trabalhador, expressamente, a ajulzar reclamação trabalhista pleiteando o pagamento dobrado daremuneraçäo de férias. Não há dispositivo legal algum. contudo, autorizando-o a vindicar a fixação, porsentença, do periodo de gozo das férias em si, visto que consistiria invasão judicial ao poder diretivo doempregador.

a) Apenas as proposiçðes Ili e IV estão corretas e as demais estão incorretas.
b) Apenas as proposições IV e V estäo corretas e as demals estão incorretas.
c) Apenas a proposição IV está correta e as demais estão incorretas,
d) Apenas as proposições il e lil estão corretas o as demais estão incorretas.
e) Apenas as proposições I e IV estão corretas e as demais estão incorretas.

4) - Com base nas disposições da Consolidação das Leis do Trabalho - "CLT"- analise as proposições abaixo eassinale a altemativa correta:

I - Os adicionais por trabalho extraordinário, notumo, insaiubre ou perigoso serão computados no salário queservirá de base ao cálculo da remuneração das férias desde que o empregado estoja percebendo, à época daconcessão, o mesmo adicional que lhe fora pago habitualmente durante o periodo aquisitivo,

II - Quando o salério for pago por percentagem, comissão ou viagem, apurar-se-á a média percebida peloempregado nos 12 (doze) meses que precederem à concessão das férias e quando o salário for pago portarefa, diforontemente, tomar-se-á por base a média de sua produção no periodo aquisitivo do disoito a fériasaplicando-se o valor da remuneração da tarefa na data da concessäo das ferias,

all - Quando o saiário for pago por hora com jomadas variáveis, apurar-se-á a média do periodo de 12 (doze)meses que precederem à concessão das férias, aplicando-se o valor do salário na data da concessao dasférias.

IV - O empregado que, no curso do periodo aquisitivo do direito de férias, tvouver faltado 15 (quinze) vezes,injustificadamente, terá direito ao gozo de apenas 18 (dozoito) dias corridos de férias.

V - O tempo de trabalho anterior å apresentação do empregado para serviço militar obrigatório será computadono periodo aquisitivo de férias, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 90 (noventa) dias dadata em que se verificar a respectiva baixa.

a) Apenas as proposições ll, Ili, N e V estão corretas e as demais estão incorretas.
b) Apenas as proposições li, W e V estão corretas e as demais estão incorretas.c) Apenas as proposições I, 11, IV e V estão corretas e as demais estão incorretas.d) Apenas a proposiçäo I, Ill, IV o V estão corretas e as demais estäo incorretas.
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e) Apenas as proposiçöes IV e V estão corretas e as demais eståo incorretas.

5) - Analise as proposiçoes abaixo e indique a altemativa correla:

I - O caráter sinalagmático do contrato de emprego formado entre empregado e empregador signfica dizer que,através desse vinculo, surgem obrigações contrapostas ou contrárias entre os contratantes. de modo que, sobaspecto formal, há equilibrio entre as prestaçoes onerosas do cada parte, não obstante seja a subordinação umdos elementos fático-jurídicos componentes da relação empregaticia.

ll - O chamado contrato de estágio ocupa situação pecullar dentro do ordenamento jur(dico pátrio já que, nãoobstante possa reunir os prossupostos de existencia da relaçao empregaticia, se for oneroso, contudo, não oconsiderado legalmente enquanto modalidade de contrato de emprego em virtude dos objetivos educacionaisdo pacto.

ill - O trabalho eventuai é compreendido no cenário juridico pátrio através de quatro teorias principais, a sabes,a teoria do evento, da desæntinuidade, dos fins do empreendimento (ou fins da empresa) e da fixação juridicaao tomador de serviços. Longe de se exclulrem, na verdade, preconiza-se em doutrina e jurisprudência anecessidado de utilização, concomitante, de várias, ou mesmo, de todas essas teorias para a caracterização dotrabalho eventual.

IV - O trabalho voiuntário é aquele prestado para causas benevolentes cuja caracterização se dá, de plano, pelaprestação de serviços, a titulo oneroso ou gratuito, a um tomador de serviços que exerça sua atividade comobjetivos civicos, culturals, educacionais, cientificos, recreativos ou de assistencia social.

V - Segundo a doutrina trabalhista pátria, a chamada "teoria trabalhista de nulldades" enseja o reconhecimentoda produção de efeitos juridicos válidos em contratos de emprego que contenham nulklade em sou bojo, isso,em beneficio do trabalhador, cuja força de trabalho já empreendida é frrecuperável, Fato e que, contudo, nahipótese do chamado "contrato de trabalho proibido" ou "contrato de emprego proibido", não se aplica essateoria, visto que se trata de hipótese de nulidade contratual absoluta pelo vicio do objeto, que è, no caso,proibido por Lel, com o que não se produzirá desse contrato qualquer efeito juridico válido.

a) Apenas as proposições I, ll, lil e IV estno corretas e as demais estão incorretas.
b) Apenas as proposições I e il estão corotas e as domais estão incorretas.
c) Apenas as proposições ll, Ill e IV estäo corretas e as demais estão incorretas.
d) Apenas as proposições I, il e lil estão corretas e as demals estão incorretas.
e) Apenas as proposições Il e lil estão corretas e as demais estao incorretas.

6) - Anallse as proposições abaixo e indique a altemativa correta:

I - O caráter "forfetário' do salário traduz-se pelo fato de ser o pagamento do salàrio uma obrigação inescusáveldo empregador, independentemente da viabilidade do empreendimento economico, em si e, ainda, da própriaqualidade da prestação de serviços do empregado.

II - Dontre os modos de aferição salarial o chamado salário-tarofa representa modalidade de trabalho porunidade de obra, já que, nele, o empregado perceberá seu pagamento tendo como parametro a produção quedesenvolvera em determinado perlodo de tempo.

ill - Doutrina e jurisprudencia trabalhistas reconhecem ao empregador um conjunto de prerrogativas que the säoasseguradas - os chamados "poderes" dh-etivo. regulamentar, fiscalizatório e disciplinar - para exercicio noambito da relação empregaticia e da condução do empreendimento que dirige. A razão de ser, ou fundamento,desse poder patronal è a propriedade privada, visto que sendo o proprietário dos melos de produção oempregador está legitimado a conduzir o empreendimento e, com isso, manter subordinado a si seusempregados.

lV - Säo reconhecidos como elementos naturais do contrato de emprego aqueles que, embora não sejamimprescindiveis à própria formação do contrato restam corriqueiramente presentes, como se dá, por exemplo,no ajuste da jomada de trabalhoa ser cumprida pelo empregado, Elementos acidentais do contrato de emprego



são os que apenas excepcionalmente estão presentes no vinculo empregaticio, de que são exemplos o ajus:ede termo e de condição.

V - O conceito de jomada de trabalho 6 sinônimo do conceito de horário de trabalho. Ambos reposentam,assim, o lapso temporal diário em que o empregado se coloca à disposição do empregador em virtude daexecução contrato de emprego firmado entre ambos,

a) Apenas as proposições l. II, lil e IV estão corretas e as demais estão incorretas.b) Apenas as proposiçöos I e IV estão corretas e as demais estão incorretas.c) Apenas as proposições I, Ill e IV estão corretas e as demais estäo incorretas.d) Apenas as proposições il e til estão corretas e as demals estão incorretas.e) Todas as proposições estão corretas.

7) - Com base nas disposições da Consolidação das Leis do Trabalho - "CLT''- analiso as proposições abaixo eassinale a altemativa correta:

I - Se o empregador custear a educação do empregado, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros,o valor dessa utilidade não será considerado como salário, o que não se aplica, contudo, ao custeio oufomecimento do material didático necessário para acompanhamento das aulas, que se tratará de utilidade a serIntegrada ao salário do empregado para os regularos fins de direito.

li - Há expressa vedaçao legal ao fomecimento de habitação coletiva enquanto salário utilidade.
ill - O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por períodosuperiora 1 (um)mês, inclusive no que conceme a comissões, percentagons e gratificMoes
IV - Quando o pagamento do salàrio houver sido estiputado por más, deverá ser efetuado, o mais tardar, até oquinto dia do mês subsequente ao vencido.

V - Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto do salário pelo empregador serà licito, desde queesta possibilidade tenha sklo acordada ou na ocorrência de culpa ou dolo do empregado.

a) Todas as proposições estão incorretas.
b)Apenas a proposição I está correta e as demals estão incorretas.c) Apenas a proposição il está correta e as demals estao incorretas.d) Apenas a proposição lli está correta e as demais estão incormtas,e) Apenas as proposiçðes il e lil estão corretas e as demals estão incorretas.

8) - De acordo com a jurisprudencia consolidada no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho anallse asproposições abaixo e assinale a altemativa correta:

I - Ainda que o empregado perceba salário minimo legal o valor do salário "in natura' deve set fixado de acordocom o real valor da utilidade.

II - As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes,Integram o salário do empregado, näo servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prèvlo, adicionalnotumo, horas oxtras, förias e repouso semanal remunerado.

Ill - A ocorrencia de justa causa no decurso do prazo do aviso próvio dado pelo empregador, por quaisquer dashipóteses legalmente previstas para caracterizá-la, retira do empregado qualquer direito às verbas rescisóriasde natureza indenizatória.

IV - O regime de compensação de ]omada na modalidade ''banco de horas" somente pode ser Instituido pornegociação coletiva.

V - A gratificação semestral não repercute no cálculo das horas axtras, das ferias, do aviso prévio e dagratificação natalina.

5



a) Todas as proposiçðes estäo incorretas.
b) Apenas as proposições il e IV estão corretas e as demais estão incorretas.c) Apenas as proposições I e IV estão corretas e as demais estão incorretas.d) Apenas as proposições I, ill e V estão corretas e as demais estão incorretas.c) Apenas a proposição IV está correta e as demais estão incorretas.

9) - Com base nas disposições da Consolidação das Leis do Trabalho -''CLT' - analise as proposiçöos abaixoe assinale a altemativa correta:

I - Ocorrendo a despedida arbitrária do membro da Comissão intema de Prevenção de Acidentes (CIPA)detentor de estabilidado legal (art. 165 da CLT), caberá ao empregado, em caso de reclamação à Justiça doTrabalho, cornprovar a inoxistência de quaisquer dos motivos previstos em lei como aptos para a Legitimação desua dispensa, a fim de demonstrar a ilicitude do ato e, assim. o seu direito a ser reintegrado ao emprego.
11 - O mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de 1 (um) ano, permitida uma reeleição. Estalimitação á ree|eição não se aplicará ao membro suplente que, durante o seu mandato, tenha participado demenos de 2/3 (dois terços) do número de reuniões da CIPA.

Ill - O Presidente e Vice-Presidente da Comissão intema de Prevençao de Acidentes (CIPA) serão escolhidos,livre e indistintamente, em escrutinio realizado por todos os integrantes da Comissão, tanto titulares quantosuplentes, representantes dos empregados e do empregador, dentre os membros titulares que se candkiataromaos cargos.

IV - Cada Comissão intema de Prevenção de Acidentes (CIPA) será composta de representantes da empresa edos empregados, de acordo com os critérios que vierem a ser adotados na regulamentação pertinente. Osrepresentantes dos empregadores, titulares e suplentes, sarào por eles designados e os representantes dosempregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escottnio secreto, do qual participem, lndependentementede fliação sindical, exclusivamente os empregados interessados.

V - Os titulares da representação dos emprogados e dos empregadores na Comissão intema de Prevenção deAcidentes (CIPA) não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar emmotivo disciplinar, tecnico, econômico ou financeiro.

a) Apenas as proposições ll, lil e IV estão corretas e as demais estão incorretas.b) Apenas as proposições i e V estão corretas e as demals estão incorretas.c) Apenas as proposições I e IV estão corretas e as demais estão incorretas.d) Apenas a proposiçao IV está correta e as demals estao lacorretas.e) Todas as proposições estão incorretas.

10) -Analise as proposições abaixo e assinaie a aitemativa correta:

I - Os contratos de trabalho por prazo determinado não poderão ser estiputados com vigência de mais de 2(dois) anos, salvo no caso do contrato de experiência onde esse prazo máximo não poderá exceder de 3 (três)meses,

it - Na falta de accido ou prova sobre condição ou cláusula, ainda que acessória, do contrato de trabalho verbal,esta se presume existente, independentemente de aluste das partes interessadas, desde que em conformidadeaos preceitos Juridicos adequados à sua legitimidade e for mais favorável ao empregado.

Ill - O contrato de trabalho por prazo determinado que, tácita ou expressamente, for prorrogado mais de umavoz passará a vigorar sem determinação de prazo a partir dessa segunda prorrogação. isso quer dizer que seconsidera, então, como sendo periodo do contrato a prazo detemiinado o lapso contratual anterior à segundaprorrogação contratual, em respeito ao ato juridico perfeito, com o que, tai lapso de tempo não será computadopara fins de quantificação dos valores devidos ao empregado em caso de eventual rescisão contratual ulterior.
IV - Na vigencia do contrato de trabalho, as invençôos do empregado, quando decorrentes de sua contribuiçãopessoal e da instalação ou equipamento fomecidos pelo empregador, serão de propriedade do empregador,independentemente do contrato ter por objeto, impHcita ou explicitamente. a pesqu.sa cientifica, como
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consequencia da subordinação do trabalhados que, todavia, não corre os riscos do empreendimentoeconómico em que se insere.

V - Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de omprego. Aprova do contrato individual do trabalho será feita pelas anotações constantes da carteira profissional ou porinstrumento escrito e suprida por todos os meios permitidos em direito.

a) Apenas as proposições I e V estão corretas e as demais estão incorretas.b) Apenas a proposição V está correta e as demais estão incorretasc)As proposiçðes li, Ill, IV e V estão corretas e a proposição I está incorreta,d) Apenas as proposiçoes IV o V estão corretas e as demais estão incorretas.e) Todas as proposições estão incorretas.

11) - Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta:

I - Pela teoria monista, as fontes jurídicas formais do Direito derivam de um único centro de positivação,enquanto que a teoria plurista sustenta a existencia de distintos centros de positivação juridlea ao longo dasociedade civil.

Il - As regras negociadas e construidas coletivamente são regras heterônomas onde as partes interessadasautodisciplinam as condições de vida e trabalho.

lif - Constituiram tipicas fontes materiais, sob o prisma filosótico, o socialismo, nos séculos XIX e XX, ecorrentos politico-filosóficos afins, como o trabalhismo, o socialismo-cristão,

IV - Equidade corresponde ao processo de adequação e atenuaçáo da norrna, que é ampla e abstrata, em facedas particularidades inelentes ao caso concreto, de forma que, como mecanismo adequador da generalidade,abstração e impessoalidade da norma ao caso concreto, a equidade auxiliará o julgador a atuar com sensatez eequilibrio.

V - O contrato todividual de trabalho é fonte formal do Direito porque se constitul de cláusulas concretas,especificas e pessoais envoivando os contratantes.

a) Apenas as proposições i e V estão corretas e as demais estão incorretas.b) Apenas a proposição V está correta e as demais estão incorretasc) As proposições ll, lil, IV e V estão corretas e as demais estão incorretas,d) Apenas as proposições I, 111 e V estão corretas e as demais estäo incorretas.e) Todas as proposições estão corretas.

12) - Analise as proposições abaixo e assinale a altemativa correta:

I - são principios pecullares do Direito do Trabalho os de proteção, primazia da realidade, irrenunciabildade econtinuidade.

II - segundo posição doutrinária majoritária, sao pontos de divergencia entre principios e regras a amplitude daenunciaçao (que no caso dos principios é ampla enquanto as regras são concisas) e a impossibilidade de gerardireito subjetivo, para o caso dos principios; enquanto que o ponto de convergencia entre principios e regrasreside na inespecificidade dos atos que ambos prescrevem,

til - A CLT não tem regra própria para a integração de normas juridicas, valendo-se do que dispõe a Lei deIntrodução ao Código Civil.

IV - A CLT, quando trata das Normas Especiais de Tubia do Trabalho, em seu Tituio 111, traz o Capítulo Illinteiramente dedicado à proteção do trabalho da mulher onde a Lei n° 9.799/99 fez inserir o art. 373-A, para
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proibir o empregador ou seus prepostos de procederem a revistas intimas nas empregadas. A extensão destaproibição de revista aos empregados do sexo masculino decorre da aplicação do método exegotico.
V - Nüo sendo objeto de norma coletiva, para os que admitem quo o trabalho na terça-feira de camaval dedireito à remuneração especial do labor em feriado, quando não compensado, a fonte formal desse direito é ocostume, visto que não consta do rol de feriados legais.

a) Apenas as proposições I e V estão corretas e as demais estão incorretas,b) Apenas a proposição V está corrota e as demais estão locorretasc) As proposições li, Ill, IV e V estão corretas e a proposição l está incorreta.d) Apenas as proposições I, lil e V estão corretas e as demais estão incorretas.e) Todas as proposições estão corretas.

13) - Quanto ao trabaihador avulso, considerando as disposiçðes legais e também a jurisprudênciapredominante do TST:

I - São características do trabalho avulso: intermediação do sindicato ou de órgão específico na colocação demão de obra; curta duração dos serviços; predominio da remuneração em forma de rateio; autonomia naexecuçao dos serviços.

11 - É aplicável a prescrição bienal pævista no art. 7°
, inciso XXIX, da CF, tendo como marco inicial a cessaçãodo trabalho ultimado para cada tomador de serviço.

til - As empresas tomadoras do trabalho avulso respondem solidariamente pela efetiva remuneraçao dotrabalho contratado e sao responsáveis pelo recolhimento dos encargos fiscals e sociais, bem como dascontribuições ou de outras importâncias devidas à Segurk1ade Social, no limite do uso que fizerem do trabalhoavulso intermediado pelo sindicato.

IV - Somente a partir da Constituição de 88, que garantiu a Igualdade de direitos entre o trabalhador comvinculo empregaticio permanente, os trabalhadores avulsos passaram a ter reconhecido o direito a férias,salário-familla, gratificação natalina e FGTS.

V - Como consequencia do mandamento constitucional do isonomia entre o trabalhador com vinculopermanente e o trabalhador avulso, o salério-familia do trabalhador avulso independe do número de diastrabalhados no mês, devendo o seu pagamento corresponder ao valor integral da cota.

a) Apenas as proposições lil e V estäo corretas e as demais estão incorretas.b) Apenas as proposições ll, fil, IV e V estão corretas e a proposição i está incorreta.c) Apenas as proposições ll, lil e V estão corretas e as demais estão incorretas.d) Todas as proposições estão corretas.
e) Apenas as proposições I e IV estão corretas e as damals ostão incorretas.

14)- Assinale a altemativa que contém proposição incorreta:

a) Sao caracteristicas da figura do empregador à luz da ordem juridica justaborista, a despersonalizaçäo o aalteridade,

b) Dentre outras possibildados, de acordo com o texto da CLT, verifica-se o grupo econômico quando umaempresa, com personaffdade juridica própria, estiver sob o controle de outra, constituindo com ela um grupoindustrial.

c) O TST, com a edição da Súmula 129, reconhecendo que "a prestaçao de serviços a mais de uma empresado mesmo grupo econômico, durante a mesmo jomada de trabalho, nao caracteriza a coexistencia de mais deum contrato de trabalho, salvo ajuste ern contrário", filiou-se à tese da responsabilidade dual do grupoeconomico.

d) O instituto da sucessão trabalhista não se aplica ao contrato do empregado domestico nem nas faienciasprocessadas a partir da vigência da Lei 11.101/2005, no caso de alienação da empresa falida, a serão tidos
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como novos os contratos de trabalho iniciados com o empregador adquirenle, ainda que se tratem de antigos
empregados da empresa.

e) no contrato de venda de parte de uma empresa, a cláusula de não responsabilização da adquirente pelasobrigações trabalhistas existentes até a data do negócio, deve ser respeitada pelo Julgador quandodemonstrado que o sucedido tem patrimönio suficiente para suportar as obrigações trabalhistas inadimplidas na
época da sua gestão.

15) - Considerando o que dispöe a Lei n° 11.718/2008, que acrescentou artigo à Loi n° 5.889/73 e dentre outrasdisposições, criou o contrato de trabalhador rural por pequeno prazo, analise as proposições abaixo e assinale
a attemativa correta:

I - O produtor rural pessoa fisica poderá realizar contratação de trabalhador rural por pequeno prazo para o
exercicio de atividades de natureza temporária. A contratação de trabalhador rurai por pequeno prazo que,
dentro do perlodo de 1 (um) ano, superar 2 (dols) meses fica convertida em contrato de trabalho por prazoindetemiinado, observando-se os termos da legislação aplicável

it - Todas as parcelas devidas ao trabalhador por pequeno prazo serão calcuiadas dia a dia.
til - O contrato por pequeno prazo dispensa a anotação na CTPS quando for formalizado mediante contratoescrito.

LV - A näo inclusno do trabalhador na Guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço eInformações à Providencia Sociai (GFIP), nao descaracteriza a contratação por pequeno prazo.
V - São assegurados ao trabalhador rural contratado por pequeno prazo, além de remuneração equivalente ado trabalhador rural permanente, os demais direitos de natureza trabalhista, inclusive o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço.

a) As proposições I, li, til e V estão corretas e a proposição IV estå incorreta.b) Todas as proposições estão corretas,
c) Apenas as proposições I, Il e iV estao corretas e as demais estao incorretas.d) Apenas a proposiçào i está correta e as demais estão incorretas.e) Apenas as proposições I, il e Ill estão corretas e as demais estão incorretas.
16) - Quanto ao direito dos empregados domésticos ao beneficio do seguro-desemprego, analise asproposições abaixo e assinale a altemativa correta:

( - O empregado doméstico, uma vez preenchidos os requisitos necessários à obisnção do seguro-desemprego,tem direito ao beneficio pelos mesmos periodos e valores estabelecidos para os empregados em geral,
havendo diferença somente no tempo de contríbuição para a Previdéncla e recolhimento para o FGTS.
Li - O seguro-desemprego deverá ser requerido até 120 dias contados da data da dispensa imotivada,
til - Tem direito ao beneficio o empregado doméstico dispensado som Justa causa, que comprovar tertrabalhado como empregado doméstico pelo menos 15 meses nos Oltimos 24 meses, estar inscrito comoContribuinte indMdual da Previdência Social e possuir, no minimo, 15 contribuições ao INSS, ter, no minimo, 15
recolhimentos ao FGTS como empregado domestico, não estar recebendo nenhum beneficio da PrevidênciaSocial e não possuir renda própria para seu sustento e de sua família.

(V - Såo dispensadas a assistência e a homologação à rescisão contratual do empregado(a) doméstico(a),mesmo no caso do oplante, para fins de recebimento do FGTS e do seguro-desemprego,

V - o prazo de carencia para o recebimento de novo benefleio é de 24 meses.

a) Apenas as proposições ill e IV estäo corretas e as demais estão incorretas.b) Apenas a proposição I está correta e as demais estão incorretas.c)Apenas a proposição IV está correta e as demals estão incorretas.d) Apenas as proposições IV e V estao corretas e as demais estão incorretas.
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e) Todas as proposições estão incorretas.

17) - Considerando os termos da lei que disciplina o trabalho voluntário, analise as afirmações abaixo e assinalea altemativa correta:

I- Este é entendido como a atividade não remunerada, prestada por pessoa fisica a entidade pública dequalquer natureza, ou a instituição privada de fins não fucrativos, que tenha objetivos civicos, culturais,educacionais, cientificos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade,

il - O serviço voluntário será exercido mediante a celobração de termo de adesäo entre a entidade pública ouprivada e o prestador do serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições de seu exercicio,

lil - O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar nodesempenho das atividades voluntárfas, desde que expressamente autorizadas pela entidade a que forprestado o serviço voluntário,

IV - A União pode conceder auxilio-financeiro ao prestador de sorviço voluntário com idade entre 16 e 24 anosintegrante de família de baixa renda.

V - Embora não gere vinculo empregaticio, o serviço voluntário gera obrigação providenciária.

a) Apenas as proposições il e lil estão corretas e as demais estäo incorretas.b) Apenas a proposição I está correta e as demais estão incorretas,
c)As proposições I, ll, lil e IV estão corretas e a proposiçäo V está incorreta.d) Apenas as proposições I, il e lil estdo corretas e as demais estão incorretas.c) Todas as proposições estão corretas.

18) - Considerando os termos da Lei que dispõe sobre o estágio de estudantes, assinale a attemativa correta:
a) a responsabilidade pela contratação do seguro de contra acidentes pessoais deve ser assumidaexclusivamente peia instituição de ensino.

b) aplica-se ao estaglário a logislação relacionada á saúde e seguranço no trabalho, sendo sua implementaçãode responsabilidade da parte concedente do estágio.

c) a jomada de atividade em estágio sere definida pela parte concedente e deve garantir a frequencia doestagiário ás aulas.

d) a lei de estágio aplica-se igualmente aos estudantes nacionais o ostrangeiros,

e) ainda que presentes todos os elementos fático-juridicos da relação de emprego, por tratar-se de retaçaojuridica especial, regulada por legislação especifica, o descumprimento de requisito formal no contrato deestágIo remunerado, não autoriza reconhecer o vinculo empregaticlo.

19) Analise as attemativas abaixo e indique aquela em que se faz uma proposição incorreta acerca dosInstitutos juridicos da suspensão e da interrupçáo do contrato de emprego.

a) A interrupção do contrato de empmgo à também denominada de suspensäo parcial e pode ser conceituadacomo a paralisação temporária do trabalho, sem que haja perda da contraprestação devida ou do computodesse periodo de paralisação no tempo de serviço na empresa para os devidos fins.

b) A suspensão do contrato de emprego ocorre quando há cessação temporária da prestação de serviços sempagamento de salário e tampouco computo do periodo de afastamento como tempo de serviço na empresapara os devidos fins.
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c) Não se admite, quer no curso da suspensão quer no da interrupção do contrato de emprego. que possa, viade regra, o empregador dissoiver, validamente. o vincu!o empregaticio, salvo em hipóteses excepcionais comono cometimento de justa causa pelo empregado ou de extinção da cmpresa,

d) São consideradas hipóteses de interrupção contratual, dentre outras. o afastamento por motivo de doença ouacidente do trabalho a partir do 15° (décimo quinto) dia útil, o gozo de fórias e o repouso/descanso semanalremunerado.

e) São consideradas hipóteses de suspensäo do contrato de trabalho, dentre outras, a parallsação doempregado por motivo de adesão à greve, o periodo de suspensão das funçàes até a decisão final do processodenominado inquérito para apuração de falta grave e a suspensão disciplinar.

20)A respeito do Trabalho Rural, analise as proposições abaixo e assinale a attemativa correta:
l - Os chamados "turmeiros" ou "gatos" que agenciam o trabalho do chamado "boia fria", em regra, são tidoscomo empregadores desse trabalhador, visto que assim equiparado por Lei, ante a previsão do artigo 4° da Lein°5.589/73.

li - O artigo 5° da Lei n° 5.889/73, que trata do trabalho rural, preve em seu artigo 6° (sexto) que em qualquertrabalho continuo de duração superior a seis horas, será concedido ao trabalhador um intervalo para repouso ealimeritação de no mínimo uma hora e no máximo duas horas. observados os usos e costumes da região.
Ill - É considerado trabalhador urt>ano o motorista, ainda que trabathe no âmbito de ernpresa cuja atividade épreponderantemente rural, considerando que se trata de categoria diforenciada asshi prevista em Lei.
LV - A Lei n° 6.019374, que trata do chamado trabalho temporário, näo contempla a empresa do trabalhotemporário no âmbito rural, mas apenas no urtðano.

V - A cessão pelo empregador rural, de moradia o de sua infmestrutura básica, assim, como, bens destinadosà produção para sua subsistência e de sua famfila, näo integram o satário do trabalhador rural, desde quecaractertzados como tais, em contrato escrito celebrado entre as partes, com testemunhas e notificaçãoobrigatória ao respectim sindicato de trabalhadores rurats.

a) Apenas as altemativas IV e V estão corTetas e as demais estäo incorretas.b) Apenas as alternativas I e IV estão corretas e as demals estäo incorretas.c) Apenas as alternativas I, IV e V estäo corretas e as demais estäo incorretas.d) Aponas as altemativas Il e V estão corretas e as demais estão incorretas.e) Apenas as alternativas lil, IV e V estäo corretas e as demais estão Incorretas.

21) Com base no entendimento jurisprudencial firmado perante o Tribunal Superior do Trabalho (TST), analiseas alternativas abaixo sobre o instituto da equiparação salarial e assina,'e a correta:

a) - Na ação de equiparaçäo salarial, a prescriçäo é parcial e só alcançe as diferenças salariais vencidas noperiodo de 5 (cinco) anos que precedeu a extinção do contrato de trabalho,

b) - Desde que atendidos os requisitos do art. 461 da CLT, é possivet a equiparação salarial de trabalhointelectual, que pode ser avaliado por sua perfoição técnica, cuja aferição terá critérios objetivos e subjetivos,
c) - Para efeito de equiparação de salários em caso de trabalho igual, conta-se o tempo de serviço no empregoe nao na função.

d) - É necessário que, ao tempo da reclamação sobre equiparação salarial, reclamante e paradigma estejam aserviço do estabelecimento, desde que o pedido se relacione com situação pretérita,

e) - Presentes os pressupostos do art. 461 da CLT, é irrelevante a circunstância de que o desnivel salarialtenha origem em decisão judicial que beneficiou o paradigma, exceto se decorrente de vantagem pessoal, detese juridica superada pela Jurisprudência de Corte Superior ou, na hipótese de equiparação salarfal em cadeia,
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se não demonstrada a presença dos requisitos da equiparação em relação ao paradigma que deu origem àpretensão, caso arguida a ooJeção pelo reclamado.

22)De acordo com as disposções da CLT e entendimento jurispædencial do TST, analise as proposiçõesabaixo e indiquo a altemativa correta:

i - Nos contratos individuais de trabalho só é licita a atteração das respectivas condições, lndependentementedo mútuo consentimento, quando nåo resultem, direta ou indiretamento, prejuizos ao empregado, sob pena denulidade da ciáusula Infringente desta garantia.
It - Não se considera alteraçáo unilateral a detemiinação do empregador para que o respectivo empregadoreverta ao cargo anteriormente ocupado deixando o exerciclo co cargo de hierarquia superior.

111 - É licita a transferência para localidade diversa da que resultar do contrato quando ocorrer extinpäo doestabeiecimento em que trabalhar o empregado.
IV - Empregado transferido, por ato unilateral do empregador, para local mais distante de sua residência, terndiralto a suplemenb salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte
V - Presume-se abusiva a transferôncia de que trata o § 1° do art 469 da CLT, sem comprovação dànecessidade do serviço.

a)Apenas as altemativas lil e V estão corretas e as demais estão incorretas.b) Apenas as altemativas IV e V estão corretas e as demais estäo incorretasc) Apenas as altemativas lil, IV e V estão corretas e as demais estão incorrotasd) Apenas as altemativas ll, lil e V estão corretas e as demais estão incorretase) As attemativas 1, ilt IV e V estão corretas e a altemativa Il está incorreta.

23)Considerando as disposições do texto da Consoildação das Leis do Trabalho (CLT) assinale a altemativaque indica, corretamente, uma conduta ou um ato previstos como sendo caracterizadores de justa causa doempregado:

a) embriaguez habitual.
b) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado contra qualquer pessoa.c) prática de jogos de azar,
d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, tenha ou não havido suspensão da execução dapena.
e) negociação por coma própria ou alheia, com ou sem permissão do empregador, e quando constituir ato deconcorrência à empresa para a qual trabalha o empregado e for prejudicial ao serviço.

24) - Considerando as disposiçoes do texto da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) assinale a altemativaque NAO indica, corretamente, uma conduta ou um ato previstos como sendo caracterizadores de justa causado empregador (ou de rescisão indireta do contrato de trabalho):

a) Quando forem exigidos do empregado serviços alhelos ao contrato,b) Quando praticar o empregador ou seus prepostos, contra possoas da família do empregados ato lesivo dahonra e boa fama.
c) Quando o empmgador reduzir o trabalho do empregado, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetarsensivelmente a importância dos salários.
d) Quando o empregado for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor,e) Quando o empregado correr perigo manifesto de mal considerável.

25) Anallse as proposiçöos abaixo acerca do instituto juridico da terceirização de serviços e indique aaltemativa correta.

I - A terceirização de serviços pode ser entendida como a transferência de certas atividades periféricas dotomador de serviços a empresas distintas dele e especiallzadas na execuçäo de tais atividades.
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li - A terceirização revela um panorama juridico diferenclado, pois, tradicionalmente, a relação juridica deemprego é Dilateral, ou seja, tem como sujeitos apenas o empregado e o empregador, que tambòm é o tomadordo serviço prestado. Contudo, na terceirização de serviços. ainda que iicita, o vinculo omoregaticio sedesdobra, no polo patronal, dentre prestador e tomador de serviços terceirizados, criando direitos o obrigaçõestrabalhistas, igualmente, para ambos.

Ill - De acordo com o entendimento da jurisprudencia do Tribunal Superior do Trabalho (TST) acerca damatéria, não forma vloculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei n° 7.102, de20.06.1983) e de conservaçäo e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio dotomador, ainda que haja pessoalidade e subordinação direta com o tomador.

IV - De acordo com o entendimento da jurisprudencia do Tribunal Superior do Trabalho (TST) acerca damatéria, os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta também respondem subsidiariamentepelos créditos trabalhistas dos empregados de suas empresas prestadoras de serviço, o que decorre de meroinadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada ou, ainda, casoevidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n,
° 8.666, de 21.06.1993,especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviçocomo empregadora.

V - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas deconentes da condenaçaoreferentes ao periodo da prestação laboral, salvo quanto aos entes integrantes da Administração Pública diretae indirota.

a) Apenas as altomativas I e V estão corretas e as demais estão incorretas
b) Apenas a altemativa I está correta e as demais estäo incorretas.
c) Apenas as attemativas I e Il estão corretas e as demais estão incorretas
d) As attemativas 1, li, til e IV estão corretas e a alternativa V está incorreta.
e) As alternativas li, ill e V estão corretas e as demais estão incorretas.

26) - Considerando o entendimento lurisprudenclaf firmando perante o Tribunal Superior do Trabalho sobreestabilidade provisória no emprego analise as proposiçðos abaixo e assinale a attemativa cormia.
I - la nulo, por julgamento "extra petita". o julgado que deforir salário quando o pedido for apenas dereintegração, dados os termos do art. 496 da CLT.

II - Quanto à estabHldade da gestante, a garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta seder durante o periodo de estabilidade. Ultrapassado o perlodo de establidade, não se há falar em reintegraçãoou em pagamento dos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade,

Ill - Quanto á estabilidade da gestante, näo há direito da empregada à estabiklade provisófia na hipótese deadmissão mediante contrato de experiência, alnda que a extinção da relação de emprego se dö após o términodo prazo.

IV - Quanto à estabilidado decorrente de acidente de trabalho e de situações equiparadas ao acidente detrabalho por tel, são pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias o aconsequente percepção do auxilio-doença acidentário, ainda que constatada, após a despedkla, doençaprofissional que guarde relação de causai dade com a execução do contrato do emprego.

V - Quanto à estabilidade da gestante, o desconhecimento do estado gravidico pelo empregador não afasta odireito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade (art. 10, ll, "b" do ADCT).

a) Apenas as altemativas I, IV e V estão corretas e as demais estão incorætas
b) Apenas a aitemativa Il e V estão corretas e as demais estäo incorretas.
c) Apenas as altemativas I, Il e V estão corretas e as demais estão incorretas
d) Apenas as attemativas I e V estão corretas e as demais estäo incorretas.
e) Apenas a altemativa V está correta e as demais estão incorretas,

13



27)Segundo entendimento da jurisprudencia sumulada do TST, quanto ao dirigente sindical e a estabsidadeprovisória que lhe è assegurada, analise as proposições abalxo e assinale a aitemativa correta

I - li indispensável a comunicação, pela entidade sindical, ao empregador, do dia e da hora do registro dacandidatura do seu empregado.

II - O art. 522 da CLT, que limita a sete o número de dirigentes sindicais, não fol recepcionadospela ConstituiçãoFederal de 1988, por serincompativet com o princloio de liberdade sindical.

lli - O empregado de caregoria diferenciada eleito dirigente sindical só goza de estabilidade se exercer naempresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente.

iV - Havendo e>tinção da atividade empresarial no ambito da base territorial do sindicato, não há razão parasubsistir a estabilidade.

V - O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o perlodo de aviso prévio,ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade, visto que inaplicável a regra do § 3° do art. 543 daConsolidação das Leis do Trabalho,

a) Todas as afirmações estão corretas
b) As proposições I, ill, IV e Vestão corretas e a proposições Il está incorreta,
c)As proposições I, IV e V estäo corretas e as demais estão incorretas,
d) As proposiçØes I, Ill e IV estão corretas e as demais estão incorretas.
e) As proposições I, 111 e V estão corretas e as demais estão incorretas.

DIREITO COLETIVO DO TRABALHO

28)Analise as proposições abaixo e assinale a allemativa correta

I - Pelo principio da adequação setorial negociada as normas autónomas juscolativas construidas paraincidirem sobre certa comunidade economico-profisslonal podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomoJustrabalhista desde que as normas implementem um padrão setorial de direitos superior ao padräo geraloriundo da legislação heterônoma aplicável e transacionem setorialmente parcelas justrabalhistas delndisponibilidade apenas rela1iva.

11 - Os direitos imantados por uma tutela de interesse público, por constitulrem um patamar civilizatório minimoque a sociedade democrática nao admito ver reduzido em qualquer segmento econômico-profissional, sãoabsolutamente indisponiveis e como tal, näo podem ser transacionados nem mesmo por negociação coletiva.

Ill - Especificidade e anterioridade são critérios a serem utilizados para dirimir conflito de representação entresindicatos.

IV - Pela teoria da acumulação. o intérprete, diante das värlas normas, deve fracionar o conteúdo dos textos
normativos, retirando deles o que for mais favoråvel as partes acumulando-se os beneficios das várias normas.

V - Pela teoria do conglobamento, a percepção da norma mais favorável faz-se considerando-se seu senildo nouniverso do sistema a que se integra, de modo a näo se criar, pelo processo de seleção e cotejo, antinomias
normativas entre a solução conferida ao caso concreto e a linha básica e determinante do conjunto do sistema,

a) Todas as afirmações estão corretas
b) As proposições I, il e V estão corretas e as demais estäo incorretas,
c) As proposições I, IV e V estão correlas e as demais estão incorretas.
d) As proposições I, ll, lil o V estão corretas e as demais estão incorretas.
e) As afirmações I, Ill e V estão corrotase as demais estão incorretas.



29) - Analise as proposições abaixo e indique a altemativa correta:

I - A forma atual do sindicato, compreendida enquanto associação, teve sua origem na chamada PrimeiraRevoluçao industriai surgindo, então, como meio de reação e de enfrentamento dos trabalhadores face àexploração excessiva que sofriam por parte dos detentores do capitaL ante a exigêncra de trabalho prestado empéssimas condiçoes, com jomodos excessivas e baixissimas contraprestações.

If - O chamado Trade Union Act concebido na ingiaterra, em 1871, e a chamada Lei Waldeck Rousseauconcebida na França, em 1884, ocupam papel de referência na compreensão da história dos sindicatos porrepresentarem o inicio do reconhecimento formal de govemos europeus quanto à existência de associaçöesprofissionais.

lil - A Encíclica Rerum Noverum, do Papa Leão XIll, de 1891, também é destacada peios estudiosos enauantomarco histórico da construção do Direito Coletivo do Trabalho por ser um dos primeiros textos da Igreja Católicaque, não só aceitavam, como também estimulavam a associação sindical de trabalhadores, na linha dochamado "sindicalismo oivindicatório' ou "sindicalismo de enfrentamento". Representou. a aludida enciclica,uma verdadeira aproximação entre igreja e ideais socialistas, embora sem dizò-lo expressamente, visto quejustificava a associação sindical como meio logitimo de defesa intransigente dos interesses dos trabalhadoresface aos tomadores de seus serviços, inclusive, através do direito de resistir e do uso da força se necessário.
(V - Embora já tenha sido objeto de divergência da doutrinária pátria, atualmente, prevalece de forma pacifica oentendimento de que o sindicato possui natureza juridica de entidade de direito misto, público e privado, vistoque possui autonomia e ilberdade para atuar sem intervenção estatai ou ingerência pakonal, mas, todavia,ainda é destinatårio das contribuições sindicais obrigatórias previstas em lei.

V - Com a edição da Constituição Federal de 1968 foram asseguradas a ilberdade o autonomia do sindicatoatravós do art. 8° da Lei Maior. Nessa linha, a Convenção n°98 da Organização Intemacional do Trabaiho, quetraça o modeio ou padrão de liberdade e de autonomia dos sindicatos no cenário intcmacionai, não pode,contudo, ser ratificada pelo Estado Brasileiro em razäo da manutenção constitucional da contribuição sindicalprevista em lef (art.8° , inciso IV, "in fine' da CFRB/88) e do regime de unicidade sindical (art.8°
, inciso it, daCFRB188) que são incompetiveis com os ditames de referida Convenção, cuja ratificação com reservas nãorestou autorizada.

a) Apenas as proposições I, li e V estão corretas e as demais estão incorretas,
b) Apenas as proposições I e Il estão corretas e as demais estão incorretas.
c) Apenas as proposições li, ill e iV estão corretas e as demais estão incorretas,
d) Apenas a proposição i estå correta e as demais estão incorretas.
e) Todas as proposições estäo incorretas.

30) - Assinaie a aitemauva que contém proposição incorrera:

a) - No que tange às práucas antissindicais reconhecidas em doutrina, a cláusula do negociação ccietivachamada'closed shop' (empresa fechada) se caracteriza quando a empresa se recusa a contratar empregadossindicalizados.

b) - Reconhecida em doutrina como espècle evidente de prática antissindical, a chamada "yellow dog contmets"(contratos de caes amarelos) ocorre quando o irabalhador firma, junto ao empregador, compromisso de não sefiliar ao sindicato como requisito para admissão ou manutenção do posto de trabalho.

c) - No que tange às práticas antissindicais reconhecidas em doutrina, a ciáusula de negociação coletivachamada 'union shop" (empresa sindicalizada) ocorre quando a empresa se compromete a manter empregado,após certo tempo da admissão, apenas aqueles trabalhadores sindicalizados.

d) - No que tange às chamadas práticas antissindicais reconhecidas em doutrina, a cláusula de negociaçãocoletiva chamada ''preferencial shop" (empresa preferencial) ocorre quando há qualquer Instituição depreferência para a contratação de trabalhadores sindicalizados em detrimento dos demais.
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e) - Reconhecida em doutrina como espécie evidente de prática antissindical, a chamada ''mise à findex'(colocar no index), conhecida no Brasil como lista negra" consiste na prática patronal de as empresasdivulgarem, entre si, os nomes de trabalhadores com atuaçóo sindical significativa para obstar a contrataçãodesse empregado por quaisquer dessas empresas, o que acaba por discriminá-lo face aos demais e, quandonão, praticamente exclui-io do respectivo mercado de trabalho.

31) Com baso nas disposições do texto da Lei n°7.783!89, que regulamenta o exercicio do direito de Grove,assinale a altomativa correta:

a) Consicera-se legitimo exercicio do direito de greve a suspensão individual ou coletiva, temporária e pacified,total ou parcial, de prestação pessoal de serviços a empregador,

b) A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamento interessados serão notificados, comantecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, da paraiisação.

c) Na falta de entidade sindical local, compete à federação ou, não havendo, à confederação de representaçãoprofissional convocara assembleia gerai dos trabalhadores interessados para deliberar sobre as reivindicaçõesda categoria e sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços, assim como representá-los nasnegociações ou na Justiça do Trabalho .

d)As ações dos grevistas poderão dificuitar ou impedir o acesso ao trabalho, como forrna legitima de persuasãopara adesão ao movimento dos demais empregados, mas em nenhuma hipótese podem causar ameaça oudano à propriedade ou pessoa,

e) São considerados serviços ou atividades essenciais, dentre outros, os serviços funerários, detelecomunicações e de compensação bancária.

32) Assinale a attemativa correta:

a)- O princípio da vedaçäo do rotrocesso juridico e social no direito coletivo do trabalho é absoluto,

b)- Dentre as várias teorias formuladas para que se pudesse compreender a natureza juridica da entidadesIndical, a partir da aplicação de teoria Integral, ou eclética, considerar-se-la o sindicato pessoa juridica dedireito privado,

c)-A Lei de Faiância (n.11.101 de 9 de fevereiro de 2.005) previu uma nova prerrogativa iagal dos sindicatos detrabalhadores, qual seja, a de representar os integrantes da categoria, associados ou não, peranto aassembleia geral de credores, quando titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentesde acidente de trabalho, näo comparecerem, pessoalmente ou por procurador, à assembleia.

d) Quanto ao direito de negociação coletiva e ao ajuizamento de dissidio coletivo por servidores daAdministração Pública, tem-se que a materia já foi levada ao Supremo Tribunal Federal, via ADIN, tendo sidoreconhecida a inconstitucionalidade das alineas d e e do art.240 da lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990, queinstituiu o regme juridico único para os servidores da Administração Pública e thes contempiavam o direito ànegoclaçào coletiva e ao ajuizamento de dissidio coletivo em face da Justiça do Trabalho, sendo que,posteriormente, a Lei 9.527, de 1997, inclusive, revogou referidas allneas.

e) Inúmeras teorias buscaram firmar a natureza juridica dos instrumentos coletivos resuhantes das negociaçõescoletivas. Dentre essas teorias, as da estipulação em favor de terceiros e da gestão de negócios estão dentreas que são prestigiadas no åmbito doutrinário e jurisprudencial atual.

33) De acordo com a jurisprudencia firmada perante o colendo Tribunal Superior do Trabalho assinale aaltemativa em que se faz uma proposição correta.

a) A despeito da natureza e finalidade do dissidio coletivo, as pretensões de provimonto judicial de arresto,apreensäo ou depósito deduzidas em seu bojo podem ser acolhidas, exepcionalmente, quando hdispensáveis
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ao resguardo do interesse público ou æletivo, com base no Poder Geral de cautela dos órgãos da Justiça doTrabalho ,

b) Näo se presta o dissidio coletivo de natureza juridica á interpretação de normas de caráter genérico, salvo seinseridas em Sentença Normativa do próprio Tribunal Superior do Trabalho.

c) É incompativel com a declaração de abusividade de movimento grevista o estabelecimento de vantagens ougarantias além daquelas vigentes no instrumento coiotivo anterior da categoria ou empresa, visto que seusparticipes assumiram os riscos inerentes à utilização do instrumento de pressäo máximo.

d) Os descontos efetuados com base em cláusula de acordo firmado entre as partes não podem ser superieresa 70% do salário base percebido pelo empregado, pois deve-se assegurar um minimo de salário em espécie aotrabalhador.

e) As cláusulas coletivas que estabeleçam contribuição em favor de entidade sindical, a qualquer titulo,obrigando trabalhadores não sindicalizados, salvo quando garantam direito à oposiçäo, são ofensivas ao direitode livre associação e sindicalização, constitucionalmente assegurado, e, portanto, nuias, sendo passiveis dedevolução, por via própria, os respectivos valores eventualmente descontados .

plREITO ADMINISTRATtVQ

34) Analise as proposições abaixo e Indique a aitemativa correta:

I - Diz-se ato administrativo perfeito aquele que e completo, válido e eticaz.

11 - A autoexecutoriedade é um dos atributos do ato administrativo, pelo qual, deve a Administração Púbilcasempre explicitar os motivos que justificaram a prática de seus atos administrativos de modo a tomé-los, assim,imediatamente públicos e exequiveis.

Ill - Quanto ao grau de liberdade da Administração Públea para decidir, os atos administrativos podem serclassificados ontre vinculados e discricionários. Os primeiros são aqueles em que a própria legislaçãoprescreve, com detalhes, as particularidades de fomiação do ato administrativo a ser produzido diante de certascondiçðes. Os últimos, por sua vez, são aqueles em que a legislação dein certa margem de liberdade aoAdministrador para, diante do caso concreto, valer-se de critérios de convenlância e oportunidade para deliberarpela prática ou não de certo ato administrativo e, ainda, para optar pelo ato a ser produzido e para moldá-lo àsparticulartdades que a situação especifica exige.

IV - Revogaçåo de ato administrativo é sinônimo de anulaçäo de ato administrativo, visto que ambas ocorrem,indistintamente, quando a própria Administração Pública rotira definitivamente um ato administrativo doordenamento juridico, mediante edição de outro ato produzido para tanto, por razaes de invalidade ou dellegalklade do ato original.

V - Quanto à composição da vontade, diz-se ato administrativo simples o que é ortundo da manitestação devontade de um único agente administrativo de formação singular e ato administrativo complexo o que,conquanto também provenha de um único agente administrativo, porém se trata de órgão de formaçãocolegiada.

a) Apenas a proposição ili está correta e as demais estão incorretas.
b) Apenas as proposições I e lil estão corretas e as demais estão incorretas.
c) Apenas as proposições 11 e IV estão corretas e as demais estäo incorretas,
d) Apenas as proposições I, ill e V estäo corretas e as demais estão incorretas.
e) Apenas as proposições li e ill estão corretas e as demals estão incorretas.

35) - Analise as proposições abaixo e indique a attemativa correta.
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l - Os chamados requisitos do ato administrativo são os componentes ou elementos de que é formado para asua validade. Dentre outros, são elementos do ato administrativo: a forma, ou seja, o meio através do qual o atoaparece ou revela a sua existência no mundo fático e juridico; e o motivo, a saber, o oDjetivo a ser alcançadocom a prática do ato, no piano fático e juridico, pela produção daquele ato administrativo o que sempre seapega à defesa do interesse público,

II - O que se concebe por ''tutela administrativa" é a prerrogativa da própria Administração de analtsar aconveniência e a oportunidade de manutenção dos seus atos administrativos válidos em respeito ao Interessepúblico, bem como, de analisar a validade desses atos em face da legislação de regência e aos principios daAdministração Pública para invalidá-los, se for o caso.

ill - Segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, quando a Administração declara o motivo que determinou aprática de um ato discricionário que, em principio prescindiria de motivação expressa, floa vinculada àexistência do motim por ela, Administração, declarado. Esse motivo indicado, entendido como justificativa darealização do ato, deve existir e ser legitimo. Havendo desconformidade entre a realidade e o motivo declaradoou não sendo ele causa justificávei, toma-se possível a declaração da invalidade do ato pelo Poder Judiciário.O ato nestas condições é nulo,

IV - Näo se confunde o motivo do ato administrativo, um de seus requisitos, com a motivação do atoadministrativo que é, diversamente, a enunciação, descrição ou explicitação dos motivos do ato.
V - A anulação de ato administrativo que se encontra em desconformidade com os seus requisitos legais deregência não dá ensejo é busca pelo Poder Judicièrio, ainda que o seja para aquele que. interessado, pretendasimplesmente impugnar o ato de anulaçào, visto que não se reconhece a existência de quaisquer direitoscalcados em ato administrativo nulo.

a) Apenas as proposições ill, IV e V estão corretas e as demais estão incorretas.
b) As proposições I, lil, IV e V estäo corretas e a poposição Il está incorreta.
c) As proposições li, Ill, IV e V estão corretas e a proposição I está incorreta,
d) Apenas as proposfções I, ill e IV estão corretas e as demais estao incorretas.c) Apenas as proposições lil e IV estão corretas e as demais estão incorretas.

36) - Anallse as proposições abaixo e indique a altemativa correta.

I - É possível o controle judicial sobre a-validade de atos administrativos, ainda que se trate de atoadministrativo dito discricionário, visto que, nessa modalidade de atos administrativos também há requisitos ouelementos vinculados e, portanto, perfeitamente passiveis de controle do legalidade, não ocorrendo, dal,qualquer violação do principio da tripartição dos Poderes do Estado,

II - No caso de revogação de atos administrativos pela própria Administração, por motivo do conveniência ouoportunidade, não se há falar em respeito aos direitos adquiridos de terceiros, mormente se particulares, emvista da supremacia do interesse público em detrimento do privado e, ainda, do princípio da eficiênciaadministrativa.

fil - Os chamados requisitos do ato administrativo são os componentes ou elementos de que é fornado para asua validade, dentre os quais, está a competência que é o poder ou a atribuiçäo que a lei outorga ao agentepúblico para que, no desempenho de determinada função, pratique certo ato administrativo.

IV - São espécios de atos administrativos, dentre outras, a permissão, a licença e a autorização.

V - A presunção de legitimidade dos atos administrativos é urn atributo que faz com que se presuma aconformidade dos atos com os ditames do ordenamento juridico posto. Tal presunção, todavia, é de naturezameramente relativa, de modo que ao interessado é dado demonstrar a invalidade do ato administrativo peranteas instâncias æmpetentes, sejam administrativas ou Judiciais.

a) Apenas as proposições I e ill estäo corretas e as demais estão incorretas,
b) As proposições I, lil, IV e V estão corretas e a proposição li está incorreta.
c) As proposições I, ll, lil e V estão corretas e a proposição IV estå incorreta
d) As proposições I, il e V estão corretas e as demals estão incorretas.
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e) Todas as proposições estão corretas.

37) - Assinale a attemativa que contém proposição incorreta,

a) - São consequöncias da aplicação do principio da continuidade do serviço público, nos contratosadministrativos, os privilógios para a Administração de encampaçao e de uso compulsório de recursos humandse materiais da contratada, quando necessário para garantir a continuidade da execução do serviço.

b) - O principio da flexibilidade dos meios ao fim autoriza mudanças no regirne de encução do serviço públicopara adaptá-lo ao interesse público.

c) - serviço público adequado é definido por lei como o que satisfaz as condições de regularidade,continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade dastarifas.

d) - nos termos da lei, caracteriza-se como descontinuidade do serviço público, também, a sua interrupção emsituação de emergèncla ou após prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurançadas instalações, nem por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

e) - pelo principio da igualdade dos usuários perante o serviço público, desde que a pessoa satisfaça àscondições legals, faz Jus à prestaçäo do serviço público, sem qualquer distinção de caráter pessoal.

38) Quanto à responsabilidado do servidor público, nos termos da Lein° 8112/90, assinale a alternativa correta.

a) - As reposições e indenizações ao erário serao previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ouao pensionista, para pagamento, no prazo máximo de trinta dias, devendo ser parceladas, sempre que assimfor requerido pelo interessado,

b) - Cabe pena de censura ao servidor que levar à autoridade superior, informação concernente à prática deimprobidade da qual tomou conhecimento, em decorrência do exercicio de cargo, quando, apurados os fatos,ficar constatado que a denúncia não tinha fundamento.

c)- a obrigação de indenizar é personalissima, não se transmitindo com a herança,

d) - A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidadeenquanto que a responsabilidade civil.administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado nodesempenho do cargo ou função.

e) - As sanções civis, penais e administrativas säo dependentes entre sl, podendo cumular-se.

39) Com base na Lei n° 8.112/90, assinale a alternativa correta:

a) A falta ao servlço, sem causa justificada, por sessenta dias, interpoladamente, durante o período de dozemeses; conduta escandalosa na repartição; dosidia e utilização de recursos materiais da repartição ematividades particulares são causa de demissäo do servidor público.

b) A falta ao serviço, som causa justificada, por trinta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses;conduta escandalosa na repartição; desidia e utilização de recursos materials da repartição em atividadesparticulares são causa de demissäo do servidor público.

c) A falta ao serviço, sem causa justificada, por noventa dias, interpoladamente, durante o período de dozemeses; desidia e utilização de recursos materiais da repartição em atividades particulares são causa dedemissão do servidor público.
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d) A falta ao serviço, sem causa justancada, por noventa dias, interpoladamente, durante o oeriodo de dozemeses; conduta escandalosa na repartição e desidia são causa de demissão do servidor público.

e)- Conduta escandaiosa na repartição; desidia e utilização do recursos materiais da repartição em atividadesparticulares são causa de suspensão do servidor público.

40) - Analise as proposições abaixo e assinais a altemativa correta:

I - O contrato de trabalho originalmente celebrado entre trabalhador e ente da Administraçåo Pública indireta,sem concurso púbilco, é nulo, e os seus efeitos não se convalidam com a ulterior privatização do contratante,

II - De acordo com o entendimento do STF, não atonta a Súmula Vincutante n° 13, a nomeação de parentespara ocupação de cargo politico,

Ili - Nos termos da Lei n. 8112/90, a licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foideslocado para outro ponto do território nacional. para o exterior ou para o exercicio de mandato eletivo dosPoderes Executivo e Legislativo poderà ser concedida pelo prazo deterninado de até 3 anos consecutivos,com remuneração.

IV - Uma vez concedida pela Administração ao servidor ocupante de cargo efetivo, licença para trato deassuntos particulares, não poderá ser interrompida, salvo se a pedido do servidor.

V - A vedação ao servidor público federal de participar de gor&ncia ou administração de sociedade privada,personificada ou não personiftcada, eoercer o comercio, exceto na qualidade de acionista, cotista oucomanditário näo se aplica em caso de participação nos conselhos de administração e fiscai de empresas ouentidades em que a Unläo detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em sociodadecooperativa consiituída para prestar serviços a seus membros; e em caso de gozo de licença para o trato deinteresses particulares, observada a legislação sobre conflito de interesses.

a) As proposições Il o Ill estão corretas e as demals estão incorretas,
b) Apenas as proposições IV e V estão corretas e as demais estão incorretas.c) Apenas as proposições I, ll, e V estäo corretas e as demais estäo incorretas.
d) Apenas as proposiçoes il e V estão corretas e as demais estão Incorretas.
e) Apenas a proposição il està correta o as demais estão incorretas.

41) Quanto ao ato de improbidade administrativa que atenta contra os principios da administração cúbitca, nostermos da Lei n° 8429192, analise as proposiçðes a seguir e a assinale a aitemativa correta.

I -a prática de ato que visa fim proibido em lei ou regulamento ou fim diverso daquele previsto na regra decompetencia.

II - retardar ou deixar do praticar, indevidamente, ato de oficio,

lil - revelar fato ou circunstancia de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer emsegredo,

IV - permitir ou facillar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de quaisquer dasentidades referidas no art. 1° da lel, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao demercado.

V - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor demedida politica ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

a) - Todas as proposições caracterizam ato de improbidade administrativa que atenta contra os principios daadministração pública.
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b) - Somente as pmposições constantes dos itens I, il e V caracterizam ato de improbidade administrativa queatenta contra os principios da administração púbhca.

c) - Semente as proposições constantes des itens fl, til e V caracterizam ato de improbidade administrativa queatenta contra os principios da administração pública.

d) - Somente as proposições constantes dos itens I, it, lit e V caracterizam ato de improbidade administrativaque atenta contra os principios da administração pública.

e) - Somente as proposições constantes dos itens I, il e fit caracterizam ato de improbidade administrativa queatenta contra os principios da administração pública.

42) Quanto às penas aplicáveis aos atos de impobidade administrativa, nos termos da Lei n° 8429/92, analiseas proposiçóes abaixo e Indique a altcmativa correta:

I - perda da função pública, suspensão dos direttos politicos, pagamento de muita civil, proibição de contratarcom o Poder Público ou receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios são cominações comuns aos atosde improbidade que importam em enriquecirnento ilícito, säo prejudiciais ao erårio e que atentam contra osprincipios da Administraçao Pública,

li - a comhação de ressarcimento de danos havidos somente se aplica ao responsável por atos deimprobidade administrativa que causam prejuizo ao erário.

Ill - As cominações previstas na lei para o responsável pelo ato de improbidade devem ser aplicadascumulativamente, sempre de acordo com a gravidade do fato e sem prejuizo das sanções penais, civls eadministrativas previstas na legislação especifica.

iV - a recusa do agente público em prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou a prestaçãofalsa 6 punida com demissão a bem do serviço público, sem prejuizo de outras sanções cabiveis.

V - A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trånsito em julgado dasentença condenatória.

a) Todas as proposições estão corretas
b)Somente as proposições constantes dos itens I, lie V estão corretas e as demais estão incorretasc)Somente as proposiçoes constantes dos itens li, lil e V estão corretas e as demais estão incorretas.d)Somente as proposições constantes dos itens I, IV e V estão corretas e as demais estão incorretas.c)Somente as proposições constantes dos itens I. Il e lil estão corretas e as demais estão incorretas.

43)Analise as proDosições abaixo e assinale a altemativa correta,

I - o sistema da dualidade de jurisdição, adotado pelo Brasil, autoriza que órgãos do contencioso administrativoexerçam, ao lado do Poder Judiciärio, função jurisdicional sobre lides de que a Administração Pública seja parteinteressada,

li - É incabivel o controle judicial de ato politico pelo Poder Judiciário.

Ill - Do ato administrativo que contrariar súmula vinculante, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federalque, julgando-a procedente, anulará o ato,

IV - os atos que estabelecem regras sobre o funcionamento intemo dos órgãos da Administração não poderãoserapreciados pelo Poder Judiciário.
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V - em razão da natureza pública dos interessos tutelados pela Administraçao, quando a Adreinistração Públicafigura como parte em ação Judicial, atuando com as seguintes peculiaridades: Juizo privativo, prazos dilatados,processo especial de execução, restrições à concessão de ilminar e à antecipaçao dos efeitos da tutela.
a) Somente as proposições constantes dos itens I e IV eståo corretas e as demais estão incorretas,b) Somente as proposições constantes dos itens Ill e V estão corretas e as demais estão incorretas,c)Somente as proposições constantes dos itens li, 111 e V estão corretas e as demais estao incorrotas.d) Somente as proposições constantes dos itens I, il e V estão corretas o as demais estão incorretas.e)Somente as proposiçõesconstantos dos itens I, li e IV estao corretas e as demais estão incorretas.

44) Assinale a attemativa que contém proposição incorreta:

a) São exemplos de bens de uso comum do povo os rios, mares, estradas, ruas e praças.

b) São exemplos de bens de uso especial os edifícios ou terrev.os destinados a serviço ou estabelecimento daadministração pública.

c) São bens dominicais os que constituem o património das pessoas juridicas de direito público, como objeto dedireito pessoal ou real,

d) Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas juridicas dedireito público a que se tenha dado estrutura de direito privado.

e) Os bens públicos de uso comum do povo são absolutamente inatiendvcis e os de uso especial o sãoenquanto conservarem a sua qualificaçao, na forma que a lei determinar.

45) Analise as proposições abaixo e assinale a altemativa correta:

I) Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigencias da lei, ainda que tenhamdestinação pública especifica.

II) Os bens públicos dominicals podem ser alienados por meio de lastitutos do direto privado, como a compra evenda. a doação e a permuta, mas por não terem afetação não podem ser alienados por meio de institutos dodireito público como a investklura e a legitimação,

Ill) Os bens públicos, em suas três modalidades (de uso comum do povo, de uso especial e dominicais) podemser utilizados pelas pessoas juridicas de direito público que os detém ou serem cedidos para outros ontespúblicos, mas apenas os de uso especial o dominicais podem ser utiltzados por particulares.

IV) É possivel a oposição do particular ao ato administrativo de revogação da utiilzação do bom público,fundamentado na proteção do interesse público, quando o uso se deu na modalidade de uso privativo ouautorizado, nao sendo, contudo, quando se deu na modalidade de uso concedido.

V) As terras devolutas integram a categoria dos bens de uso comum do povo, dal porque não são passiveis deusucaplao,

a) Apenas a proposição V está correta e as demais estão incorretas,
b) Apenas as proposições IV e V estäo corretas e as demais estão incorretas.
c) Apenas as proposições il e lil estão corretas e as demais estão incorretas.
d) Apenas a proposição IV está correta e as demals estão incorretas,
e) Todas as proposições estão incorretas.
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DIREITO PENAL

46) Dentre as altemativas abaixo, qual das condutas descritas não será considerada crime:

a) - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a participar ou deixar de participar dedetermlnado sindicato ou associaçåo profissional.
b) - obrigar ou coagir alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento, para impossibilitar odesligamento do serviço em virtude de dívida.
c) - Aliciar trabalhadores, com o fim de ievá-los de uma para outra localidade do território nacional.d)- Recrutar trabalhadores, com o fim de levá-los para território estrangeiro.e) - Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho.

47) - "João e mais dois de seus empregados, Pedro e Mario, descontentes com o movimento de sua empresa econtrariados com o movimento de empresa vizinha e canorrente, invadem, fora do expediente, oestabelecimento comercial concorrente praticando depredações e quebrando máquinas e equipamentos, com oúnico objetivo de prejudicar o curso normal do 1rabalho ali desempenhado" . João, Pedro e Mario praticaramqual crime:

a) - Paralisação de trabalho de interesse coietivo,
b) - Paralisação de trabalho, seguida do violência ou perturbação da ordem.c) - Atentado com a liberdade de trabalho,
d) - Invasão de estabelecimento Industrial, comercial ou agricola. Sabotagem.e) - Atentado contra a iiberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta.

48) Maria, autora do uma ação trabalhista, prometeu a José, seu ex-colega de trabalho, uma participação de20% do valor que vier a receber caso obtenha sucesso na sua ação, onde pielteia indenização por danosmorais. Para que alcance o êxito na demanda, é necessário que Jose sustente, como testemunha, quepresenciou Maria sendo ofendida pelo gerente da ex-empmgadora, ré na ação trabalhista, fato que näo éverdadeiro. José testemunhou nos moldes solicitados por Maria, que obteve a sentença condenatóriapretendida, auferindo crédito liquido de R$ 100.000,00, mas recusou-se a entregar a parte prometida a José,alegando que se assim fizesse, incorreria em crime. Diante do enunciado, analise as seguintes Informações eIndique a altemativa correta:
a) - Maria praticou o crime de favorecimento pessoal privilegiado;
b) - Maria praticou o crime de corrupção ativa de testemunha;
c) - Jose praticou o crime de corrupção passiva;
d) - José praticou o crime de falso testemunho; (correta)
e - Maria e José não praticaram nenhum crime.

49) Analise as proposições abalxo e assinale a altemativa correta.

I - A vitima não pode ser sujeito ativo do crime de falso testemunho por se tratar de crime próprio,

il - As modalidades de conduta previstas na lei para o crime de falso testemunho são falsidade positiva,falsidade negativa e falsidade reticente.

111 - o crkne de falso testemunho é famial, aperfeiçoando-se independentemente de qualquer resultadoposterior que se venha a produzir, de forma que é correto afirmar que ainda que o depoimento falso não venhaa influir sobre a decisão da causa, estará consumado o crime.

¡\/ - A falsidade do testemunho deve recair sobre fato juridicamente relevante, não se configurando o delito se afalsidade for relativa a fatos estranhos à matéria objeto da prova.

V- No crime de falsidade de atestado médico a pena de multa só é cabivel se o crime é cometido com o fim delucro,
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a) Somente as proposições I e Il estão corretas e as demais estão incorretas.
b) Somente as proposições il, lil e V estao corretas e as demais estão incorretas,
c) Apenas as proposições lil e IV estão corretas e as demais estão incorretas.
d) Apenas as proposições ll, ill e IV estão corretas e as demais estão incorretas.
e) Todas as proposições estão corretas.

50) Assinale a alternativa que contém proposição incorreta.

a) No crime de falsificação de documento público, que consiste em falsificar, no todo ou em parte, documento
público, ou alterar documento público verdadeiro, a pena prevista é de reclusão, de dois a seis anos, e de
pagamento de multa.

b) No crime de falsificação de documento público, para os efeitos penais, equiparam-se a documento público,
dentre outros, o testamento particular.

c) No crime de falsificação de documento público, se o agente é funcionário público, e comete o crime
prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.

d) Incorre nas mesmas penas do crime de falsificação de documento particular quem insere ou faz inserir na
folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazcr prova perante a previdência
social. pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório.

e) Incorre na prática de crime de falsidade ideológica aquele que omitir, em documento público ou particular,
declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer insere declaração faisa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

BLOCO Il

DIRECTO PROCESSUAL DO TRAISMHO

51) Com base nos entendimentos da jurisprudencia firmada perante o Tribunal Superior do Trabalho analise
as proposições abaixo e indique a altemativa correta:

I - Em mandado de segurança, somente cabe remessa ex officio se, na relação processual, figurar pessoa
juridica de direito público como parte prejudicada pela concessão da ordem. Tai situação não ocorre na
hipótese de figurar no feito como impetrante e terceiro interessado pessoa de direito privado, ressalvada a
hipótese de materia administrativa.

II - Aplica-se a alçada em ação reselsória e em mandado de segurança.

111 - Não fere direito liquido e certo do impetrante o ato judicial que determina penhora em dinheiro do
executado, seja em execução definitiva seja em execução provisória em que foram nomeados outros bens pelo
devedor, uma vez que obedece à gradação prevista no art. 655 do CPC.

IV - O mandado de segurança, a par da ação rescisória e da anulatória, constitui-se remédio juridico cablvel
para impugnação de decisão judicial transitada em julgado.

V - A concessão de liminar ou a homologação de acordo constituem faculdade do juiz, inexistindo direito liquido
e certo tutelável pela va do mandado de segurança.
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a) Apenas as proposições I e ill estão corretas e as demais estäo incorretas.
b) Apenas as proposições I e V estão corretas e as demais estão incorretas.
c) Apenas as proposições il e IV estão corretas e as demais estão incorretas,
d) Apenas as proposições I, il e IV estão corretas e as demais estão incorretas.e) Todas as proposições estão corretas.

52) - Com base nos entendimentos da jurisprudència firmada perante o Tribunal Superior do Trabalho arespeito da ação rescisória na Justiça do Trabalho, analise as proposições abaixo e indique a altemativacorreta.

I) A conclusão acerca da ocorrencia de violação literal de lei, pressupòe pronunciamento, ainda que implicito,na sentença rescindenda, sobre a matéria veiculada,

li - Só por ação rescisória è impugnável o termo de conciliação previsto no parágrafo único do art. 831 da CLT,não obstante o fato de que, sob fundamento da violação à disposição de lei, a sentença meramentehomologatória, que sliencia sobre os motivos de convencimento do Julz, não se mostra rescindivel, por ausenciade pronunciamento explícito.

Ill - A comprovação do transito em julgado da decisào rescindenda é pressuposto processual indispensável aotempo do ajulzamento da ação rescisória, cuja ausëncia detemiina o indeferimento da inicial, de plano, peloRelator, visto tratar-se de vicio processual insanável.

IV - É imprescindivel o pronunciamento explicito, na decisäo rescindenda, para processamento da açãorescisoria com fundamento em violação do dispositivo de lei, quando o vicio nasce no próprio julgamento, comose dá com a sentença "extra, citra e ultra petita".

V - Não procede ação rescisória calcada em violação do art 7°
, )O(lX, da CF/1988 quando a questão envolvediscussäo sobre a espécie de prazo prescricional aplicável aos créditos trabalhistas, se total ou parcial, porquea materia tem Indole infraoonstitucional, construida, na Justiça do Trabalho, no plano jurisprudencial,

a) Apenas as proposições le lil estão corretas e as demais estão incorretas,
b) Apenas as proposições Il e V estäo corretas e as demais estäo incorretas.
c) Apenas a proposção il está correta e as demais estão incorretas,
d) Apenas as proposições il e IV estão corretas e as demais estão incorretas.
e) Todas as proposições estão corretas.

53 - Com base nos entendimentos da jurisprudëncia firmada perante o Tribunal Superiordo Trabalho a respeitoda ação rescisoria na Justiça do Trabalho, analise as proposições abaixo e indique a altemativa correta.

I - Constitui-se em documento novo, apto a viabilizar a desconstituição do julgado atacado, a sentençanormativa proferida ou transitada em julgado posteriormente à decisão rescindenda.

II - Não caracteriza dolo processual, provisto no art.485, lit, do CPC, o simples fato de a parte vencedora haversilenciado a respeito de fatos contrários a ela.

Ill - A confissão ficta, resultante de revelia, nao enseja a rescindibilidade da decisão judicial com base noartA85, inciso VIB, do CPC subsidiário.

IV - A ação rescisoria calcada em violação de lei admite o reexame de fatos e provas do processo que aoriginou, apenas, se for indispensável à demonstração da violaçao de lel alegada.

V - Pode uma questão processual ser objeto de rescisão desde que consista em pressuposto de validade deuma sentença de mérito,

a) Apenas as proposições I, lil e V estão corretas e as demais estão incorretas,
b) Apenas as proposições I e IV estão corretas e as demais estão incorretas
c)Apenasas proposições Il e V estão corretas e as demais estão incorrotas
d) Apenas as proposições Il e lil está correta e as demais estão incorretas.
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e) Todas as proposições estão corretas.

54) - Com base nas disposições da Consolidação das Leis do Trabalho - "CLT" - a respeito do rito
sumarissimo, analise as proposições abaixo e indique a altemativa correta.

I - Estão excluídas do procedimento sumarlssimo as demandas em que è parte a Administração Pública direta e
indireta,

il - A apreciação da reclamação deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias do seu ajuizamento, podendo
constar de pauta especial, se neæssário, de acordo com o movimento judiciário da Vara do Trabalho.

Ill - As partes serão intimadas a manifestar-se sobre o laudo, no prazo sucessivo de cinco dias

IV - Interrompida a audiéncia, o sou prosseguimento e a solução do processo dar-se-ão no prazo máximo de
trinta dias, salvo motivo relevante justificado nos autos pelo juiz da causa.

V -O juizo adotará em cada caso a decisão que reputar mais Justa e equânrne, atendendo aos fins sociais da
lei e as exigências do bem comum.

a) Apenas as proposições il, IV e V estão corretas e as demais estão incorretas.
b) Apenas as proposições ill, IV e V estão corretas e as demais estão incorretas.
c) Apenas as proposições Il e IV estäo corrotas o as demais estão incorretas.
d) Apenas as proposições IV e V estäo corretas e as demais estão Incorretas.
e) Apenas a proposiçäo I está correta e as demais eståo incorrotas.

55) Analise as proposições abaixo e indique a alternativa correta:

I - A ação civil pública tem sido reconhecida como um dos melhores instrumentos juridicos no cenário nacional
para a defesa judicial de direitos e interesses metaindividuais. inclusive, trabalhistas. Embora não se extraia da
literalidade da Lei da Ação Civi Pública (art. 1° da Lei n° 7.347/85) fato é que a doutrina e jurisprudencia atuais
enxergam-na como instrumento não só de reparação ou de ressarcimento desses interesses e direitos, mas
também, de proteção ou de prevenção contra qualquer possibilidade ou ameaça de lesào dos referidos,

II - Segundo a jurisprudência firmada perante o Tribunal Superior do Trabalho, para a fixação da competência
territorial em sede de ação civil pública, cumpre tomar em conta a extensão do dano causado ou a ser
reparado, pautando-se pela incidência analógica do art. 93 do Código de Defesa do Consumdor. Assim, se a
extensão do dano a ser reparado limitar-se ao ambito regional, a competência é de uma das Varas do Trabalho
do local do dano ou da Capital do Estado; se for de ämbito supra regional ou nacional, o foro é de uma das
Varas da Capital dos Estados envolvidos ou do Distrito Federal.

ill - São hipóteses de medidas liminares lipicamente trabalhistas, inclusive, com oxpressa previsão na
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), as que são concedidas, até decisäo final do processo, em
reclamações trabalhistas que visem tomar sem efeito transferência do local de trabalho e aquelas concedidas
em reclamações que visem reintegrar no emprego dirigente sindical afastado, suspenso ou dispensado pelo
empregador,

IV - A ação anulatória de ciáusula de convençäo coletiva ou acordo coletivo, por se totar de demanda de nítida
feição coletiva, a par dos dissidios coletivos, não é de competência funcior.al das Varas do Trabalho, mas sim,
dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho de acordo com o Instrumento coletivo
atacado.

V - Por força do art. 769 da CLT são exemplos de ações cautelares espeelficas previstas no Código de
Processo Civil (CPC) aplicáveis no ambito do processo trabalhista as ações de arresto, sequestro. produção
antecipada de provas e protestos,

a)Apenas as proposições I, lil e V estão corretas o as domais estão incorretas.
b) Apenas as proposições I, ill, IV e V estão corretas e a proposição ti está incorreta.
c) Apenas as proposições ll, Ill e V estão corretas e as demals estão incorretas.
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d) Apenas as proposições IV e V estão corretas e as demais estão incorretas.
e) Todas as proposições estão corretas.

56) Analise as proposições abaixo e indique a allemativa correta:

I - Diz-se que a sentença proferida em dissidio coletivo (sentença normativa), por não ter carga condenatória,
não comporta, então, qualquer execução do julgado, de modo que o seu não cumprimento desafia o
ajuizamento de outra ação para tanto, denominada.justamente, ação de cumprimento.

II - Os dissidios coletivos podem ser de natureza econômica, quando tratam de condições de trabalho que
serão aplicadas no âmbito das categorias ou coletividades representadas, ou de natureza juridica, quando o
tribunal se limita a interpretar cláusulas normativas previstas em diplomas coletivos externando, então, o
conteúdo e o alcance do(s) dispositivo(s) questionado(s).

Ill - Quando o dissidio coletivo ocorrer fora da sede do Tribunal poderá ser delegada à autoridade local as
atribuições do Tribunal para processamento do feito. Nesse caso, não havendo conciliação, a autoridade
delegada encaminhará o processo de volta ao Tribunal, fazendo exposição circunstanciada dos fatos e relatoria
de voto a ser submetida ao Tribunal ou Órgão competente deste para fins do aprovação e julgamento da
demanda.

IV - Em caso de dissidio 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 propria decisão,
estender tais condições de trabalho, se julgar justo e conveniente, aos demais empregados da empresa que
forem da mesma profissão dos dissidentes.

V - A ação de cumprimento de sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva, prevista no art. 872
da CLT, pode ser manejada pelos sindicatos, em favor de seus filiados ou näo, diretamente no Tribunal
Regionai do Trabalho ou Tribunal Superior do Trabalho, conforme o caso, visto que se trata de ação de
natureza coletiva e são os tribunais trabalhistas que possuem competencia funcional para atuarem feitos dessa
natureza. Diversamente, tratando-se de ação de cumprimento de tais diplomas coletivos, mas com ambito
meramente individual, a saber, quando ajuizada por um trabalhador ou grupo de trabalhadores, ainda que
meramente assistido(s) pelo sindicato profissional, a açao de cumprimento é competencia da primeira instância
trabalhista.

a) Apenas as proposições I e Il estão corretas e as demais estäo incorretas.
b) Aponas as proposições Ill e V estão corretase as demais estão incorretas.
c) Apenas as proposiçöes Il e V estão corretas e as demais estão incorretas.
d)Apenas as proposições I, Il e IV estão corretas e as domais estão incorretas.
e) Apenas as proposições Il e IV estão corretas e as demals estão incorretas.

57) -Analise as proposições abaixo sobre as audiências trabalhistas e indique a altemativa correta.

I - O empregador somente pode ser representado em audiência por gerente ou outro preposto que também seja
empregado da empresa reciamada, salvo em se tratando de demanda envolvendo empregador doméstico.

II - O Juir do Trabalho providenciará que o depoimento de uma testemunha não seja ouvido pelas demais que
tenham de depor no processo, salvo se a requerimento da mesma parte.

Ill - Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possivel ao
empregado comparecer pessoalmente à audiência, poderá fazer-se representar por outro empregado que
pertença à mesma profissão, ou pelo seu sindicato, desde que tenham conhecimento dos fatos, e cujas
declarações obrigaräo o proponente. Nessa hipótese, em não havendo acordo, a audiência prossegue,
normalmente, mediante instrução e julgamento da demanda com a prática dos atos processuais através do
representante do autor e de seu advogado, sendo o caso,

IV - A ausencia do reclamante à audiencia em prosseguimento, na qual deveria depor, enseja o arquivamento
da ação e a da reclamada mporta em revelia, além de confissão, quanto à matéria de fato.



V - Findo o interrogatório, poderá qualquer dos litigantes retirar-se, prosseguindo a instrução com o seu
representante,

a)Apenas a proposição Il está correta e as demais estão incorretas.
b)Apenas a prooosição lil e V estão corretas e as demais estão incorretas.
c)Aponas as proposições IV e V estão corretas e as demais estão incorretas.
d)Apenas a proposição V está correta o as demais estão incorretas.
e)Todas as proposições estão incorretas.

58) Analise as proposições abaixo sobre as nulidades no processo do trabalho, consoante o texto da
Consolidação das Leis do Trabalho, e indique a alternativa correta.

I - As nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão argul-las à
primeira vez em que tiverem do falar em audiência ou nos autos.

II - A nulidade serå pronunciada, ainda que seja possivoi a repetição do ato. ante a preclusão operada. Nao
será pronunclada a nulidade, contudo, quando for possível simplesmento suprir-se a falta.

Ill - A nulidade do ato prejudicará os posteriores que dele dependam ou sejam consequência e os anteriores
que lhe sejam próximos.

IV - Nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho só haverá nutidade a ser pronunciada quando
resultar dos atos inquinados manifosto prejuizo às partes litigantes, independentemente de ser arguida por
quem lhe tiver dado causa ou não.

V - O Juiz ou tribunal que pronunclar a nulidade poderá, a requerimento do intoressado, deciarar os atos a que
ela se estende.

a) Apenas as proposições I e Il estão corretas e as demais estão incorretas.
b) Apenas as proposições I e IV estão corretas e as demais estão incorretas.
c) Apenas as proposições lil, IV e V estão corretas e as demais estão incorretas.
d) Apenas as proposiçðes I e V estão corretas e as demais estäo Incorretas,
e) Apenas a proposição I está correta e as demais estão incorretas.

59) -Assinale a altemativa que elenca principio que não é reitor da prova:
a)- Necessidade e unidade.
b) - ontradição e imediação.
c) - anterioridade c oralidade.
d) - legalidade e lealdade.
e) - livre convencirnento e proibição da prova obtida ilicitamente.

60)- Analise as proposições abaixo e indique a altemativa correta.

I - Havendo pedido eeresso de que as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de
determinado advogado, expressamente Indicado. a comunicação em nome de outro profissional regularmente
constituido nos autos é nula, direito que é assegurado independentemente da demonstração de prejuizo.

II - O recolhimento do valor da multa imposta por IRigäncia de má-fé, nos termos do art. 18 do CPC, não é
pressuposto objetivo para interposição dos recursos de natureza trabalhista, sendo inaplicável o dispositivo
constante do art. 35 do CPC, que estabelece que as sanções impostas às partes em consequëncia de má-fé
serão contadas como custas, não atuando o CPC como fonte subsidiária, uma vez que, na Justiça do Trabalho,
as custas estão reguladas pelo art. 789 da CLT, consoante orientação jurisprudencial orlunda do TST.

lil - Ocorridos os efeitos da revelia e confissão quanto à matéria fática, tornado fato incontroverso nos autos que
o autorlaborou nas condições descritas na petição inicial, apontadas porele como insalubres, e sendo dever do
juiz indeferir a produção de provas inúteis ou protelatórias (art. 130/CPC), deve indeferir o requerimento
constante da petiçào inicial e não ratificado na audiência de instrução, para produção da prova pericial para
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apuração da insalubridade e encerrar imediatamente a instrução processual, atendendo ao principio da
celeridade.

IV - A previsão na CLT de normas relativas à produção da prova testemunhal afasta a aplicação subsidiária das
normas do processo civil, o que desautoriza a oitiva de testemunha referida nas declarações das testemunhas
arroladas pelas partes.

V - Nos temios de entendimento do TST constante de orientação jurisprudencial, o pagamento de adicional de
periculosidade efetuado por mera liberalidade da empresa, ainda que de forma proporcional ao tempo de
exposição ao risco ou em percentual inferior ao máximo legalmente previsto, dispensa a realizaçáo da prova
técnica exigida pelo art. 195 da CLT, pois toma incontroversa a existência do trabalho em condições perigosas.

a) Apenas as proposições Il e V estão corretas o as domais estão incorretas.
b) Acenasas proposições li, lil e V estão corretas e as demais estão incorrotas,
c) Apenas a proposição Il está correta e as demals estäo incorretas.
d) Apenas a proposlção V está correta e as demais estão incorretas.
e) Apenas as proposições IV e V estão corretas e as demais estão incorretas.

61) - Em face do que dispõe a Lei n° 5584/70, disciplinou a concessão e prestação de assistência Judiciária na
Justiça do Trabalho, alterou dispositivos da CLT e deu outras providencias, analise as proposições e assinale a
altemativa correta.

I - A obrigação ao sindicato de prestar assistência judiciária aos trabalhadoros associados, prevista no art. 514
da CLT, foi estendida pela Lei n° 5584/70, que, dentre outras providencias, disciplinou a concessão e prestação
de assistência judiclária na Justiça do Trabalho, ao trabalhador, independentemente de associação ao
respectivo sindicato.

Il - O laudo do assistente técnlco será juntado no mesmo prazo fixado ao pento do Juizo, sob pena de
desentranhamento.

Ill - Nos dissidios individuais, restando rejoitada a concKiação, antes de passar á instrução da causa. o juiz fixar-
the-á o valor para a determinação da alçada, se este for indetomiinado no pedido.

IV - somente em razões finais poderá qualquer das partes, impugnar o valor fixado á causa pelo juiz.

V - da declsäo do julz que fixa o valor à causa, rejeitada a Impugnação, cabe pedido de revisäo ao Presidente
do Tribunal Regional com efeito suspensivo e será julgado em 48 (quarenta e oito) horas, a partir do séu
recebimento pelo Presidente do Tribunal Regional.

a) Apenas as proposições Il e V eslao corretas e as demals estão incorretas.
b) Apenas as proposições II, III e IV estão ærretas e as demais estão incorretas.
c) Apenas as proposições I, II e Ill estão corretas e as demais estão incorretas.
d) Apenas a proposiçäo I está correta e as demals estão incorretas.
e) Apenas as proposições I, ll, Ill e IV estão corretas e a proposição V está incorreta.

62) - Considerando as disposições da CLT acerca das custas processuals e honorários periciais. analise as
proposiçoesabaixo e assinale a allemativa correta:

I - a responsabilldade pelo pagamento dos honorários periciais incide sempre sobre a parte sucumbente ria
pretensão objeto da pericia.

11. quando houver extinçao do processo, sem resolução do mèrlto, as custas serão pagas pelo autor. sobre o
valor que o juiz fixar.

Ill - quando houver acordo, as custas seräo pagas pelo reclamante, salvo ajuste em contrário.
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IV- Nos dissidios coletivos, a responsabilidade pelo pagamento das custas e soldària do todos os vencidos.

V - a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e respectivas autarquias e fundações públicas
federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica são isentas do pagamento de custas
e de reembolso de despesas judiciais realizadas pela parte vencedora

a)Apenas as proposições I e V estäo corretas e as demais estäo incorretas.
b)Apenas as proposições ll, e IV estão corretas e as demais estão incorretas.
c) Apenas as proposições I, lil e V estão corretas e as demais estão incorretas.
d) Apenas a proposição IV està correta e as demals estão incorretas.
e) Apenas as proposições IV e V estão corretas e as demais estão incorretas.

63) - Assinale a alternativa que contém proposição i_nco_rreeta do acordo com entendimento consubstanciado na
Súmula 234 do TST de que na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 893, § 1", da CLT, as decisões
interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão:

a) de Tribunal Regional do Trabalho contrária à Súmuia do Tribunal Superior do Trabalho,

b) de Tribunal Regional do Trabalho contrária à Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho.

c) suscetivel de impugnação mediante recurso para o mosmo Tribunal,

d) que acolhe eoceção de incompetencia territorial, com a remessa dos autos para Tribunal Regional distinio
daquele a que se vincula o Juizo excepcionado, consoante o disoosto no art. 799, § 2°

, da CLT.

e) que nega medida liminar em reclamação trabalhista que visa reintegrar no emprego dirigente sindical
suspenso pelo empregador.

DIREITO CONSTFTUCIONAL

64) Com base nas disposições do texto constitucional a respeito da Administração Pública analise äs
proposições abaixo e indique a aitemativa correta.

I - As funções de confiança e os cargos em comissão serão preenchidos por servidores de carrefra nos casos,
condiçoes e percentuals minimos prevlstos em lei, e destinam-se apenas às atribuições do direção, chefia e
assessoramento.

II - É garantido ao servidor público, civil e militar, o direito à livre associação sindical e o direito de greve, que
será exercido nos termos e nos limites definidos em lei especifica.

Ill - A regra de proibição de acumular cargos públicos remunerados estende-se a empregos e funções e
abrange autarquias e fundações públicas, nao se aplicando, contudo. a empresas públicas e sociedades de
economia mista, visto que dotadas de personalidade de pessoa juridica de direito privado.

IV- A remuneraçáo dos servidores públicos somente poderà ser fixada ou alterada por lel especifica, observada
a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e com equidade na
distinção de indices de acordo com a natureza do cargo ou função desempenhada.

V - A acumulação remunerada de cargos públicos é admitida, excepcionalmente, quando houwr
compatibilidade de horários, e se der entre: dois cargos de professor; um cargo de professor com outro tecnico
ou cientifico; e dois cargos privativos de médico.
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a) Apenas a proposição Il está corrota e as demais estão incormtas.
b) Apenas a proposição lil está correta o as domais estão incorretas.
c) Apenas as proposições IV e V estão corretas e as demais estão incorretas,
d) Apenas a proposição V está correta e as demais estão incorretas,
e) Todas as proposições estão incorretas.

65) Com base nas disposições do te>do constitucional a respeito do Poder Legislativo assinale a altemativa
correta.

a) - A Camara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em
cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal e o Senado Federal compöe-se de representantes dos
Estados e do Distrito Federal eleitos pelo sistema proporcional.

b) - O número total do Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será
estabelecido por lei complementar, proporcionalmonte à população e å extensão do respectivo território,
procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da
Federação tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados.

c) - Cada Estado e o Distrito Federal elegerão tres Senadores, com mandato de olto anos, de modo que a
representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de oito em oito anos.

d) - Dentre as atribuições privativas do Senado Federal estão as seguintes: autorizar, por dois terços de seus
membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vico-Presidente da República e os Ministros de
Estado e proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso
Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa,

e) Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, dispor sobre todas as matérias do
compotencia da Uniäo, especialmente, dentre outras, sobre: sistema tributário, arrecadação e distribuição de
rendas; plano pfurtanual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, divida pública e
emissões de curso forçado; fixaçáo e modificação do efetivo das Forças Armadas; e planos e programas
nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento.

66) Com base nas disposições do texto constitucional a respeito do Poder Executivo assinale a altemativa que
contém proposição incorreta.

a) Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços do Senado Federal, será ele
submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante a
Câmara dos Deputados, nos crimes de responsabilidade.

b) O Poder Executivo é exercido polo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado,

c) Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacancia dos respectivos cargos, serão
sucessivamente chamados ao exercício da Presidencia o Presidente da Camara dos Deputados, o do Senado
Federal e o do Supremo Tribunal Federal.

d) Compete privativamente ao Presidente da República, dentre outras atribuições: nomear e exonerar os
Ministros de Estado; exercer, com o auxilio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração
federal; iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos na Constituição; sancionar, promulgar e
fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução; vetar projetos de lei,
total ou parcialmente; e nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal
Federal e dos Tribunais Superiores, os Govemadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o
presidente e os diretores do banco central e outros servidores, quando determinado em lei.

e) - O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam: o
Vice-Presidente da República; o Presidente da Câmara dos Deputados; o Presidente do Senado Federal; os
líderes da mabria e da minoria na Câmara dos Deputados; os lideres da maioria e de minoria no Senado
Federal; o Ministro da Justiça; e sels cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade,
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sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela
Câmara dos Deputados, todos com mandato de irés anos, vedada a recondução.

67) - Com base nas disposições do texto constitucional a respeito do Poder Judiciário anailse as proposições
abaixo e indique a altemativa correta:

I - São órgãos do Poder Judiciário: a Supremo Tribunal Federal; o Conselho Nacional de Justiça; o Superior
Tribunal de Justiça; os Tribunais Regionais Federais e Juizes Federais; os Tribunais e Juizes do Tranalho; os
Tribunais e Juizes Eleitorais; os Tribunais e Juizcs Militares; os Tribunais e Juizes dos Estados e do Distrito
Federal e Territórios.

II - É obrigatória a promoção do juiz que figure por tres vezes consecutivas ou altemadas em lista do
merecimento.

Ill - Na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado
de dois terços de seus membos, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a
votação até fixar-se a indicação.

l\/ - O subsidio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a noventa por cento do subsidio mensal
fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal e os subsidios dos demais magistrados serão fixados epi
lei e escalonados, em nivel federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária
nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser inferior a dez por cento, nem exceder a noventa por
cento do subsidio mensal dos Ministros dos Tribunais Superiores.

V - As decisões administrativas dos tribunais seräo motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares
tomadas pelo voto da maioria de dois terços de seus membros.

a) Apenas as proposições I e lil estão corretas e as demais estão incorretas.
b) Apenas as proposições I e V estão corretas e as demais estäo incorretas.
c) Apenas as proposiçòes I, lil e V estäo corretas e as demais incorretas.

d) Apenas a proposição I está correta e as demais estão corretas.
e) Todas as proposiçðes estão corretas.

68) - Analise as proposições abaixo e indique a altemativa correta:

I - A colisäo entre principios constitucionais resolve-se com a técnica da ponderação.

il - De acordo com o principio da unidade da constituição, a interpretação constitucional deve ser realizada de
maneira a evitar contradições entre suas normas.

Ill - De acordo com o principio da justeza os órgãos encarregados da interpretação da norma constitucional não
poderão chegar a uma posição que altere o esquema organizatório-funcional constituelonalmente estabelecido
pelo legislador constituinte originário.

IV - O princípki da dignidade da pessoa humana representa o epicentro da ordem juridica, conferindo a
unidade teleológica e axiológica a todas as normas constitucionais. O Estado e o Direito não são fins, mas
apenas meios para realização da dignidade do Homem, que é o valor-fonte da ordenamento. Disso resulta que
o principio da dignidade da pessoa humana serve como critérb material para fazer a ponderação de
interesses, mas, enquanto principio, não se sujeita ele mesmo a ponderações.

V - De acordo com a posição jurisprudencial do STF, o artigo 37, I, da Constituição Federal, com a redação
dada pela EC 19/98, consubstancia, relativamente ao acesso aos cargos públicos por estrangeirus, precelto
constitucional dotado de eficácia limitada.

a) Apenas as proposições I e Il estäo corretas e as demais estao Incorretas,
b) Apenas as proposições I e V estão corretas e as demais estäo incorretas.
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c) Apenas as proposições I, 111 e V estão corretas e as demais incorretas.
d) Apenas as proposições I, Il e lil estão corretas e as demais estão incorretas.
e) Todas as proposições estão corretas.

69) - Analise as proposições abaixo e indique a altemativa correto:

I - O poder constituinte derivado revisor é condicionado e limitado às regras Instituidas pelo poder originário.

II - O poder constituinte difuso é um processo formal de mudança da Constituição, com a alteração da
interpretação como consequência da modificação do texto da norma.

Ill - para que uma lel soja recepcionada pela nova Constituição è indispensável que haja compatibilidade formal
e material.

IV - Pela teoria da desconstitucionalização, ainda que compativeis com a nova ordem, as normas da
Constituição anterior não podem serrecepcionadas com status de norma infraconstitucional.

V - O poder constituinte de segundo grau sofre limitações formais ou procedimentais, circunstanciais e
materiais.

a) Apenas as proposições I e lil estäo corretas e as demais estão incorrotas.
b) Apenas as proposições I e V estão corretas e as demais estão Incorretas,
c) Apenas as proposições I, lil e V estão corretas e as demais incorretas,
d) Apenas a proposiçao I está correta e as demais estão incorretas,
e) Todas as proposições estão corretas.

70) Consiclerando o que dispõe a Lei n. 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e
coletivo e dá outras providências, analise as proposições abaixo e indique a alternativa correta:

I - O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido politico com representaçao no Congresso
Nacional, na defosa de seus interesses legitimos relattvos a sous integrantes ou a finalidade partidária, ou por
organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituida e em funcionamento há, pelo
menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos ilquidos e certos da totalidado, ou do parte, dos seus membros ou
assoclados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes ás suas finalidades, dispensada, para tanto,
autorização especial.

II - O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado para proteger direitos coletivos, assim entendidos os
transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de possoas ligadas entre si ou
com a parte contrária por uma relaçäo juridica básica; e individuais homogêneos, assim entendidos os
decorrentes de origem comum e da atividade ou situação especifica da totalidade ou de parte dos associados
ou membros do impettante.

Ill - O mandado de segurança coletivo näo induz litispendência para as açôos individuais, mas os efeltos da
coisa julgada nao beneficiarao o Impetrante a titulo IndMdual se não requerer a desistência de seu mandado de
segurança no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva.

IV - Quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja
finalmente deferida, o juiz ordenará, ao despachar a inicial, que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido,
podendo exlgir caução ao impetrante com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa juridica.

V - O ingresso de litisconsorte ativo não serå admitido após o despacho da petição inicial.

a) Todas as proposições estão corretas.
b) Apenas as proposições I, il e lil estäo corretas e as demais estão incorretas.
c) Apenas as proposições I, IV e V estão corretas e as demais estao incorretas.
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d) Apenas as pmposições ll, Ill e V estão corretas e as demais incorretas.
e) Apenas as proposições ll, Ill e IV estão corretas e as demais incorretas.

71) - Dontre as alternativas abaixo, assinalo qual não indica corretamente os objetivos da Seguridade Social de
acordo com as disposiçãos do toxto da Constituição Federal:

a) - uniformidade e equivalència dos beneficios e serviços ás populações urt)anas e rurais
b) - diversidade da base de financiamento
c) - seletividade e distributividade na prestação dos benefielos e serviços
d) - irredutibilidade do vator dos beneficios, salvo quando imprescindivel para manutenção do equilibrio atuarial
do sistema.
e) - equidade na fomia de participação no custelo.

72 - São principios gerais da atividade econâmica previstos da Constituição Federal todos os elencados
abaixo, exceto:

a) - reduçao das desigualdades reglonals e socials.
b) - soberania nacional.
c) - função social da propriedade;
d) - defesa do consumidor
e) - tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno e médb portes constituidas sob as
leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no Pais.

DIREITO ClVIL

73) - Com base nas disposições do Código Civil vigente analise as proposições abaixo e indique a altemativa
correta:

I - São absolutamente Incapazes de exercer pessoaimente os atos da vida civil: os menores de dezesseis anos;
os que, por enfermidade ou deficiencia mental, näo tiverem o necessário discemrnento para a prática desses
atos; os que, mesmo por causa transitória, näo puderem exprlmir sua vontade.

II - São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: os maiores de dezessels e menores
de dezoito anos; os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham perdido,
por completo, o discemimento; os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; os pródigos.

til - Dentre outras hipóteses legais, cessará, para os menores, a incapacidade: polo casamento, se o menor
tiver dezesseis anos completos; pelo exercicio de emprego público efetivo ou temporário, mas que garanta
economla própria ao menor; pela cofação de grau em curso de ensino superior ou curso tecnico
profissionalizante de segundo grau; pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existence de retação de
emprego, desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia própria.

IV - A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em
que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Pode ser decretada a ausência presumida de alguém, sem
declaração de sua morte, no caso de restar desaparecido em campanha ou feito prisioneiro e não for
encontrado até dois anos após o termino da guerra.

V - Se dois ou mais Individuos falecerem na mesma ocaslao, näo se podendo averiguar se algum dos
comorientes precedeu aos outros, presumir-se-äo simultaneamente mortos,

a) Apenas as proposições I e V estão corretas e as demais estão incorretas.
b) Apenas as proposições I, lil e V estaocorretas e as demais estão incorTetas.
c) Apenas as proposições lil o V ostäocorrotas o as domais incorretas.
d) Todas as proposições ostão corrotas.
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e) Apenas as proposições ll, lil e V estão corretas e as demais estão incorretas.

74) Com base nas disposições do Código Civil vigente analise as proposições abaixo e indique a altemativa
correta:

I - Para atendimento do direito público à informação, o nome da pessoa pode ser empregado por outrem ein
publicações ou representações, ainda que a exponham ao desprezo público, salvo se tenham intençóo
difamatória.

II - Pode-se e>agir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem
prejuizo de outras sançåes previstas em lel. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida
o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau.

ill - la válida, com objetivo cientifico, ou altrulsuco, a disposição gratuita do próprio corpo. no todo ou em parte,
para depois da morte. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer ternpo.

IV - O pseudônimo goza da proteção que se dá ao nome. Tratando-se, então, de um verdadeiro direito de
personalidade, a proteção juridica do pseudônimo utilizado pela pessoa não se mltiga em face da licitude, ou
não, da atividade em que empregado, pois os direitos de personalidade são indisponíveis e irrenunciáveis.

V - Salvo se autortzadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a
divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da Imagem de
uma pessoa poderäo ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuizo da indenização que couber, se lhe
atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidado, ou se se destinarem a fins comerciais.

a) Apenas as proposiçðes lil e IV estão corretas e as demais estão incorretas.
b) Apenas as proposições ll, Ill e IV estão corretas e as demais estão incorretas.
c) Apenas as poposições I, il e V estão corretas e as demals incorretas.
d) Apenas as proposições li, lil e V estão corretas e as demals estäo incorretas.
e) Apenas as proposições I, lil e V estão corretas e as demais estão incorretas.

75) -Com base nas disposições do Código Civil vigente analise as proposições abaixo e indique a altemativa
correta:

I - São pessoas juridicas de direito público intemo: a União; os Estados, o Distrito Federal e os Territórios: os
Municípios; as autarquias, inclusive as associações públicas: as fundações e empresas públicas: e as demais
entidades de caráter público criadas por lei.

II - Em caso de abuso da personalidade juridica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz decidir, independenlemente de requerimento da parte, e ouvido o Ministério Público,
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendklos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa juridica.

Ill - Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins licitos, economicos ou
não, surgindo entre os associados direitos e obrigações reciprocos a partir da constituição da associação.

IV - Para criar uma fundaçáo, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de
bens livres, especificando o fim a que se destina, e declarando, se quisor, a maneira de administrá-la. A
fundação poderá constituir-se para quaisquer fins licitos, devendo ser incentivada pelo Estado a instituição
daquelas criadas para fins morais, culturals ou de assistência.

V- São pessoas juridicas de direito público extemo os Estados estrangelros e todas as pessoas que forem
regidas pelo direito internacional público.

a) Apenas as proposições I, Ill e IV estão corretas e as demais estão incorretas.
b) Apenas as proposições I, Il e V estão corretas e as demais estão ricorretas.
c) Apenas as pmposições I, il e IV estão corretas e as demais estão incorretas,
d) Apenas as proposições i e V estão corretas e as demais estão incorretas.
e) Apenas a proposição V está correta e as demais estão incorretas.
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76) Com base nas disposições do Código Civil vigente assinale a afternativa correta:

a) - A Incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em beneficio próprio, nem
aproveita aos cointeressados capazes, salvo se, neste caso, for indivisivel o objeto do direito ou da cbrigação
comum.

b) - O silêncio será tido como anuéncia, sempre que as circunstâncias ou os usos o autorizarem.

c) - Nas declaraçðes de vontade se atenderá mais à literalidade estrita da declaração do que å intenção nelas
consubstanciada.

d) - Os negócios juridicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração,
salvo quando dependam de forma prevista em lei,

e) - Os negóciosjuridicos bonófloos e a renúncia intorpretam-se extensivamente.

77) - Considerando as disposições do Código Civii acerca da cláusula penal e as proposições abaixo, assinale
a alternativa correta:

I - a nulidade da cláusula penal não acarreta a da obrigação principal.

II - a cláusula penal pode ser estipulada em ato posteriorao da obrigação principal.

Ill - a cláusula penal somento pode ser estipulada em relação à inexecução de alguma cláusula especial ou à
mora.

IV - tratando-se de obrigação divisivel e havendo pluralidade de devedores, a pena convencional inoidirá
exclusivamente sobre o devedor que infringir o dever juridico e os demais membros do polo devedor que não
deram causa ao descumprimento não serão atingidos pela cláusula penal, pois esta tem alcance limitado ao
responsável direto.

V - a cláusula penal não pode ser instituida previamento em favor de um terceiro, estranho á relação contratual.

a) Apenas as proposições le V estão corretas e as demais estäo incorretas,
b) Apenas as proposições I, il e IV estão corretas e as demais estão incorretas.
c)Apenas a proposição I está correta e as demais estão incorretas.
d) Apenas a proposição Il está correta e as demais estão incorretas
e) Todas as proposições estão corretas.

78) Ante às disposições do Código Civil acerca do contrato de empreitada, analise as proposições abaixo e
assinale a altemativa correta:

I - Uma vez iniciada a construção, pode o dono da obra suspende-la, pagando ao emprelteiro as despesas e
lucros relativos aos serviços já feitos, mais indenização razoável, calculada em função do que ele teria ganho,
se concluida a obra.

II - Suspensa pelo empmiteiro, a execução da obra, sem justa causa, faz jus à remuneração do trabalho até
então executado em obediëncia ao principio do não enriquecimento sem causa do dono da obra, mas responde
o empreiteiro por perdas e danos.

Ill - O emprelteiro não poderá suspender a execuçao da obra mesmo se as modificações exigidas pelo dono da
obra, por seu vulto e natureza, forem desproporcionais ao projeto aprovado, se o dono da obra se dispõe a
arcar com o acréscimo de preço.

IV - A morte de qualquer das partes não extingue o contrato de empreitada e ocorrendo a morte do emprelteiro,
o contrato deve ser concluido pelos herdeiros, ainda que o façam por intermédio de terceira pessoa, salvo se o
contrato foi feito em consideração às qualidades pessoais do empreiteiro.
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V -Tudo o que se mediu presume-se verificado se, em trinta dias, a contar da medição, não forem denunciados
os vicios ou defeitos pelo dono da obra ou por quem estiver incumbido da sua fiscalização, mas nem tudo o que
se pagou presume-se verificado.

a) Apenas as proposições I e V estão corretas e as demais estão incorretas.
b) Apenas a proposlção I está correta e as demais estão incorretas.
c) Apenas as proposições I, li e IV estão corretas e as demais estão incorretas,
d) Apenas a proposição Il está correta e as demais estão incorretas
e) Todas as proposições estão corretas.

DIREiTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

79) - Analise as proposições abaixo sobre o trabalho do Menor e assinale aquela alternatwa em que se faz uma
proposiçao incorreta:

a) Å luz das Constituições brasileiras tem-se na Constituição de 1934 a primeira a proteger o irabalho do menor,
vedando o trabalho dos menores de 14 (quatorze) anos, bem como o trabalho notumo aos menores de 16
(dezesseis) anos e em indústrias insalubres aos menores de 18 (dezoito) anos.

b) A Emenda Constitucional n°20/98 fixou o limite minimo de idade para o trabalho do menor em 16 (dezesseis)
anos, admitindo sua contratação com idade inferior aponas como aprendiz e, alnda assm. a partir de 14
(quatorze) anos, o que permitiu ao Brasil que ratificasse a Convenção n°138 da Organização Internacional do
Trabalho (OIT) que trata da idade min!ma para admissão ao emprego,

c) O Código Civi de 2002 considera os menores de 16(dezesseis) anos absolutamente incapazes de exercer
pessoalmente os atos da vida civil, e relativamente incapazes, para certos atos, os maiores de 16 (dezesseis)
anos e menores de 18 (dezoito) anos. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n° 8.069/90
estabelece distinção entre criança e adolescente considerando estes como sendo as pessoas dentre 12 (doze)
e 18 (dezoito) anos e aqueles as de até 12 (doze) anos incompletos. A Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), por sua vez, também trata da maioridade para efeitos trabalhistas considerando como menor aquefe
trabalhador de quatorze até dezoito anos,

d) De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é licito ao menor firmar recibo de quitação pelo
pagamento dos salários e dos titulos devidos quando da rescisão do contrato de tiabalho, desde que, em
ambos os casos, o faça com a assistência dos seus responsáveis legals.

e) O entendimento jurisprudencia1 dominante é no sentido de näo ser imprescindivel a assistência do
responsável legal do menor, no ato de sua contratação como empregado, por ausencla de previsäo legal nesse
sentido e pelo fato de que, em possuindo carteira de trabalho, considerá-lo-ia autorizado a contratar.

80)- Com base nas disposições da Consolidação das Leis do Trabalho - "CLT' ' - analise as proposições abaixo
e assinale a altemativa correta:

I - O trabalho do menor não poderá ser realizado om locais prejudiciais á sua formação, ao séu
desenvolvimento fisico, psiquico, moral e social e em hordrios e locais que näo permitam a frequência à escoln,
salvo se for absolutamente Indispensável à subsistência do próprio menor ou dos que dele dependam
economicamente, devendo haver autorização previa do Juiz de Menores para tanto,

II - Verificado pela autoridade competente que o trabalho executado pelo menor é prejudicial a sua saúde, ao
seu desenvolvimento fisico ou a sua moralidade, poderá ela obrigá-lo a abandonar o seniço, devendo a
respectiva empresa, quando for o caso, proporcionar ao menor todas as facilidades para mudar de funções.

Ill - Em regra e vedado prorrogar a duração normal diária do trabalho do menor. A Le i assim admite, contudo,
excepcionalments, quando, por exemplo, se justifique em face de motivo de força maior, até o máximo de 12
(doze) horas, e desde que o trabalho do menor seja imprescindível ao funcionamento do estabelecimento.
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IV - Dentre outras hipóteses considera-se prejudicial à moralidade do monor o trabalho prestado em cinemasie
nas empresas circenses em funções de acrobata, sattimbanco, ginasta e outras semelhantes.

V - Ao empregador é vedado exigir do empregado menor de idade serviços que demandem o cmprego de força
muscular superior a 25 (vinte e cinco) quilos para o trabalho continuo, ou 30 (trinta) quilos para o trabalho
ocasional, salvo em caso de remoção de material feita por impulsão cu tração de vagonetes sobre trilhos, do
carros de mão ou quaisquer aparelhos mecânicos.

a) Apenas as proposições i e Il estão corretas e as demais estão incorretas.
b) Apenas as proposições i, lli e V estão corretas e as demais estão incorretas.
c) Apenas as proposições Il e ill estao corretas e as demals estão incorretas.
d) Apenas as proposições I, lil e V eståo corretas e as demais estäo incorretas.
e) Apenas as proposições ll, Ill e IV estão corretas e as demais estão incorretas.

BLOCO lil

PROCESSO CiVIL

81) Quanto à teoria geral dos recursos e aos recursos em espécie analise as proposições abaixo e indique a
altemativa correta.

I - Os recursos podem ser considerados como uma extensão do próprio direito de ação do litigante visto que,
como regra, só são recorriveis as decisões proferidas nos processos ainda em curso, uma vez que decisões
proferidas em processos findos só são impugnåveis por meio do ajuizamento de açoes autônomas tais como a
ação rescisória e a ação anulatória.

II - Em se classificando os recursos dentre ordinários e oxtraordinários pode-se afirmar que, nos primeiros, dltos
de natureza juridica ordinária, o melo recursal se mostra enquanto forma direta da parte inconformada buscar
obter, perante o próprio Poder Judiciário, a reapreclação da matéria anteriormente julgada ou a até a anulação
da decisäo proferida e, isso, para a defesa de um d rello ou interesse que a parte reputa ser seu, ou seja,
evidencia-se, no caso, que o recurso representa um meio idoneo de proteção e análise imediata do aspecto
meramente subjetivo do conflito. Nos últimos, ou seja, nos recursos tidos como de natureza extraordinária,
diferentemente, o inconformismo da parte só pode ser satisfeito peia via mediata ou indireta já que, neles, o
objeto de análise recursal perpassa, direta e imediatamente, pelo enfrentamento de questaes substancialmente
estranhas so aspecto meramente subjetivo da contenda, em si, e muito mais proximamente vinculadas à tutela
da própria integralidado e da harmonia do sistema juridico como um todo.

Ill - O recurso denominado de ''recurso especial" possui natureza extraordinária e compoto ao Superior Tribunal
de Justiça Julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instancia, pelos Tribunais
Regionals Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios quando a decisäo recorrida:
contrariar tratado ou iei federal, ou negar-lhes vigência; julgar válida lei ou ato de govemo local contestado em
face de lei federal: ou, por fim, der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuido outro tribunal.

IV - O Juizo de admissibilidade dos recursos consiste na verificação, via de regra pelo próprio Juizo prolator da
decisão atacada, da presença dos requisitos de admissibilidade recursal o que irá determinar a partinência, ou
não, do processamento do apelo para sua ulterior análise meritória pelo órgão competente a faze-lo. Nesse
sentido, destaca-se enquanto um dos vários pressupostos de admissibilidade recursal a existência do preparo,
ou seja, do pagamento das custas processuais fixadas em sentença. A Insuficiência do preparo implicara
deserçäo, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias conforme disposlção expressa ao
parágrafo 2° do art.511 do Código de Processo Civil vigente.

V - O recurso adesivo é cabivel quando houver sucumbencia reciproca e tem seu processamento subordinado
ao do recurso principal, de modo que não sendo conhecido o recurso principai, em regra, também não o será o
adesivo. Isso se dá, por exemplo, quando o recurso principal for declarado inadmissivel ou deserto, hipóteses
em que o recurso adesivo também não é conhecido. Todavia, diversamente se sucede na hipótese de
desistência do recurso principal, exceção assim prevista eopressamente em lei e que não causa preJuizo para o



conhecimento do recurso adesivo, em vista da preclusão consumativa já operada em face da parte que desiste
de seu recurso.

a) Apenas as proposições I e Il estäo corretas e as demais estão incorretas.
b) Apenas as proposições Il e lil estäo corretas e as demais estáo incorretas.
c) Apenas as proposiçðes i, ll, Ill e V estäo corretas e a proposição IV esta incorreta,
d) Apenas as proposições I. Il e V estão corretas e as demals estäo incorretas.
e) Apenas as proposições I, Il e IV estão corretas e as demals estäo incorretas.

82) Quanto ao processo cautelar e as medidas cautelares, analise as proposições abaixo e Indique a altemativa
correta:

I - Só em casos excepcionais, exDressamente autorizados por lei, determinará o juiz medidas cautelares sem a
audiencia das partes, não obstante a lei o autorize a, além dos proædimentos cauteiares especificos regulados
no Código de Processo Civil (Capitulo Il do Livro [ II), detemiinar as medidas provisórias que julgar adequadas,
quando houver fundado recelo de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão
grave e de difici reparaçäo.

II - São características do processo cautelar a preventividade, a provisoriedade e a acessoriedade, dal a razão
de ser ele indicado pela Doutrina como 'instrumento do instrumento" na medida em que resguarda, como regra,
a efetividade do próprio processo principal ao qual se vincula, preservando situaçØes fáticas ou jurídicas
necessárias para tanto,

lil - Em virtude do caráter acossório que qualifica o processo cautelar, justamente, a Lei preve que, salvo
decisäo judicial em contrário, com a suspensão do processo principal fica suspensa, também, a eficácla da
medi:la cautelar deferida,

IV -Em virtude do caráter provisório do processo cautelar, justamente, e que a Lei excepcionalmente preve que
a parte poderá reiterar o pedido pelo mesmo fundamento anterior, após cessar a eficácia da medida cautelar
que já lhe fora deferida, em tnbuto ao chamado "poder geral de cautela" dos órgãos judicials.

V - Em face ao caráter Instrumental do processo cautelar, o indeferimento da medida cautelar requerida não
obsta que a parte intente a ação principal, nem influi no julgamento desta, de modo que, ainda que o Julz tenha
reconhecido a prescrição ou a decadencia no âmbito da ação cautelar tais questões poderão ser revisitadas,
livremente, quando do ajuizamento da ação principal, não se operando "in casu" a coisa julgada material.

a) Apenas as proposições I e il estão corretas e as demais estão incorretas.
b) Apenas as proposições I, Il e lil estão corretas e as demals estäo incorretas,
c) Apenas as proposições I, ll, lil e IV estão corretas e a proposição V está incorreta,
d) Todas as proposições estão corretas.
e) Todas as proposições estão incorretas

83) Quanto aos chamados procedimentos cautolares especificos e medidas cautelares especificas, analise as
proposições abaixo e indique a alternativa correta:

I - Para a concessäo da medida cautelar de arresto equipara-se à prova literal da divida liquida e certa a
sentença, desde que liquida, e ainda que pendente de recurso, condenando o devedor ao pagamento de
dinheiro ou de prestação que em dinheiro possa converter-se.

II - Aplica-se ao sequestro, no que couber, o que o Código de Processo Civil Institul a respeito da busca e
apreensão.

Ill - A ação cautelar de produção antecipada de prova para oitiva de testemunhas ou interrogatório de partes é,
obrigatoriamente, uma ação cautelar preparatória, visto que já tendo sido ajuizada a ação principal å parte
interossada incumbo requerer a antecipação da audiencia de instrução para esse referido fim.

IV - A ação cautelar de busca e apreensão é cablvel quando houver bens móveis, semoventes ou imóveis erp
que há disputa da propriedade ou da posse, havendo fundado receio de rixas ou danificações; reivindicação
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dos frutos e rendimentos do imóvel, se o réu, depois de condenado por sentença ainda sujeita a recurso, esdissipar; bens do casal, nas ações de separação judicial e de anulação de casamento, se o cônjuge os estiverdilapidando.

V - Na ação cautelar de protesto o réu dispõe do prazo de 5(cinco) dias para apresentar contestação oucontraprotesto nos autos, findo o qual o juiz, não carocondo o feito de produção de provas, proferirá sentençano mesmo prazo de 5 (cinco) dias.

a)Apenas a proposição i está correta e as demals estäo incorretas,
b)Apenas a proposição IV está correta e as demais estäo Incorretas.
c)Apenas as proposiçoes I e V estão corretas e as demais estäo incorretas.
d)Apenas a proposição Ill está correta e as demais estão incorretas.
e)Todas as proposições estão incorretas.

84) Analise as proposições abaixo e indique a altemativa correta:

I - De acordo com o disposto no Código de Processo Civii vigonte são titulos executivos Judictats, dentre outros,a sentença penal condenatória transitada em julgado e a sentença estrangeira homologada pelo SupromoTribunal Federal.

11 - De acordo com o disposto no Código de Processo Civl vigente, ainda quando a indenização por ato R(citoincluir prestaçao de alimentos ó vedado, expressamente, ás partes, que requeiram a redução ou aumento daprestação fixada em sentença quando sobrevenha modificação nas condições econômicas consideradas pelojuiz para tanto, face ao óbice da coisa julgada,

lil - De acordo com o disposto no Código de Procosso Civil vigente são expressamente previstos como sendoabsolutamente impenhoràveis, dentre outros, os móvois, pertences e utilidades domésticas que guarnecem áresidência do executado, salvo os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comunscorrespondentes a um médio padrão de vida: o seguro de vida: o capitai aplicado em plano de aposentadoriacomplementar; e até o limite de 40 (quarenta) salários minimos, a quantia depositada em cademeta depoupança.

IV - A penhora de crédRo, represontada por letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outrostitulos far-se-á independentemente da apreensão desses documentos, estejam eles em podor do devedor oude terceiro, sendo que, no caso do terceiro, este só se exonerará da obrigação depositando em juizo aimportancia respectiva ao crédio.

V - A penhora sobre navio ou aeronave não obsta a que continue navegando ou operando até a allenação; maso juiz. ao conceder a autorização para navegar ou operar, não permitirá que saia do porto ou aeroporto antesque o devedor faça o seguro usual contra riscos.

a) Apenas a proposição i está correta e as demais estão incorretas.
b) Apenas a proposição IV ostá correta e as demais estão incorretas.
c) Apenas a proposiçäo V está correta e as demais estão incorretas.
d) Apenas as proposições IV e V estão corretas e as demais estão incorretas.
e) Todas as proposições estão incorretas.

85) - Consideradas as disposições do texto do Código de Processo Civil (CPC) vigente quanto à prova dosfatos em juizo è correto afirmar que:

a) - O Juiz somente poderá considerar fatos notbrios, se tiverem sido corroborados por outros meos de provaproduzidos no feito.

b) - A parte que alegar pretensão ou defesa baseados no direKo municipal, estadual, estrangaro ouconsuetudinário, deverá sempo provar-lhe o teor e a vigencia.

c) - Dependem de prova os fatos em favor dos quais miita presungäo legal de existencia ou de veracidade, secontrovedidos.
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d) - Em falta de normas juridicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas
pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras da experiência técnica. ressalvado, cuanto
a esta, o exame pericial,

e) - Salvo disposição especial em contrário, as provas devem ser produzidas já com a petição iniciai, pelo
autor, e com a contestação, pelo réu.

86) - Considerando as dlsposições do CPC acerca da competencia, analise as proposições abaixo e assinalo a
alternativa correta:

I - Diante de um contrato de adesäo, é dever do juiz declarar, de oficio, a nulidade da cláusula de eleição de
foro e declinar da competencia para o juizo de domicilio do réu.

II - Há conflito de competencia quando entre dois ou mais juizes surge controvérsia acerca da separação de
processos.

Ill - Enquanto pendente de solução o contlito positivo de competencia, compete ao juiz suscitante apreclar em
caráter provisório, as medidas urgentes,

IV - O juiz da causa principal é também competente para as ações de garantia.

V - A competencia em razão da matéria e da hierarquia é inderrogåvel por convenção das partes, que podem,
entretanto, modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o juizo onde serão propostas as
ações oriundas de direitos e obrigaçãos.

a) Apenas a proposição Il está correta e as demais estäo Incorretas.
b) Apenas a proposição IV está correta e as demais estão incorretas.
c) Apenas as proposiçoes lil e V estão corretas e as demals estao Incorretas.
d) Apenas as proposições Il e IV estão corretas e as demais estão incorretas.
e) Apenas as proposições I e lil estão corretas e as demais estão incorretas.

87) - Considerando as disposições do CPC, analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta:

I - Os atos procossuais realizam-se ordinariamente na sede do juizo. podendo efetuar-se em outro lugar em
razão de deferência,

II - deve ser feita a restRuição do prazo restante à parte não somente em caso de obstáculo criado pela parte
contrária como também em caso de obståeulo judicial a que a parte tiver sido alheia.

Ill - o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos autos que não nossam ser aproveitados.

IV - não pode requerer o reconhecimento da nulidade, por vicio de forma, a parte que lhe deu causa, mas,
prescrita a forma sem cominação da pena, o ato, realizado de outro modo, será considerado válido, se ainda
assim, for alcançada a finalidade.

V - o evento imprevisto, alhelo à vontade da parte, desde que devidamente comprovado nos autos, é sempre
motivo eficiente para afastar a preclusäo e devolver a ela o prazo para praticar o ato.

a) Apenas as proposições I, Il e IV são corretas e as demais estão incorretas.
b) Apenas as proposições I, ll, IV e V säo corretas e as demais estão incorretas.
c) Apenas as proposições I, ll, lil e IV são corretas e a proposição V está incorreta.
d) Apenas as proposições ll, lil e IV são corretas e as demais estão incorretas.
e)Todas as proposições são corretas.
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88) - Analise as proposições abaixo e assinale a altemativa correta:

1 - Convencido o juiz, pelas circunstâncias da causa, da colusão entre as partes, proferirá sentença que obste
aos objetivos destas.

II - a nulidade da cláusula de eleiçáo de foro, em contrato de adesäo, deve ser declarada de oficio pelo juiz,
que decilnará de competência para o juizo de domicilio do autor.

Ill - A convenção das partes, acerca do foro de eleição, para produzir efeito, dove constar de contrato escrito e
aludir expressamente a detemiinado negócio juridico, obrigando os herdeiros e sucessores dos convenentes.

IV - O procedimento sumàrio previsto no Código de Processo Civil não admite assistência.

V - O STF já pacificou o entendimento no sentido de ser legitima a penhora de bem de familia do fiador de
contrato do iocação om virtudo da compatibilidade da exceção prevista no artigo 3°

, Vll, da Lei 8.009/90 com o
direito à moradia consagrado no art. 6° da CF, com a redação da Emenda Constitucional n° 26/2000.

a) Apenas as proposições l, Il e V são corretas e as demais estão incorretas.
b) Apenas as proposições I, lil e V são corretas e as demais estão incorretas.
c) Apenas as proposições ll, lil e V säo corretas e as demais estão incorretas.
d) Apenas as proposições ll, lil e IV são corretas e as demais estão incorretas.
e)Todas as proposições são corretas.

89) - Assinale a altemativa que contém proposição incorreta:

a)- Nos termos das disposiçðes contidas no CPC e entendimento sumulado do STJ, incumbe à parte promover
a citação do réu nos dez dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora
Imputável exclusivamente ao serviço judiciário e, bem assim, uma vez proposta a ação no prazo fixado para seu
exercicio, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifloa o acolhimento da
arguição de prescrição ou decadencia.

b) - Nos termos das disposições contidas no CPC, tratando-so de comarcas contiguas, de fácil comunicação, o
oficial de justiça poderá efetuara penhora o a respectiva intimação do devedor em qualquer uma delas.

c) - Jurisdição como poder, é manifestação do poder estatal, conceituando como capacidade de deeldir
imperativamente e impor decisões. Como função, expressa o encargo que têm os órgãos estatais de promover
a pacificação de conflitos interindividuais, mediante a realização do direito justo e através do processo. E como
atividade ele é o complexo de atos do Julz no processo, exercendo o poder e cumprindo a função que a lei lhe
cometc.

d) - O principio da perpetuatio iurisdictionis dita que, em regra, a compotôncle do juiz não se modifica por
alterações de fato ou de direito relativas as partes, que venham a ocorrer após a propositura da ação.

e) - A não locallzação da parte impõe ao renunciante o acompanhamento do processo até que, pela notificação
e fluencia do decendio, se aperfeiçoe a renúncia, sendo ônus da parte e não do juizo cientificar o mandante da
renúncia.

90) - Considerando as disposições do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei 11.232/05,

acerca da execução provisória da sentença, analise as proposições abaixos e assinale a allemativa correta:

I - corre por iniciativa, conta e responsabilidade do exequente, que so obriga, se a sentença for reformada, a
roparar os danos que o executado haja sofrido.
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| | - fica sem efeito, sobrevindo acórdão que modifique ou anule a sentença objeto da execuçáo, restituindo-se
as partes ao estado anterior e liquidados eventuais prejuizos nos mesmos autos, por arbitramento; e so
reformada ou anulada somente em parte, apenas nesta ficará sem efeito a execução.

Ill - em se tratando de crédito de natureza alimentar, o levantamento de depósito cm dinheiro até o limite de
sessenta vezes o valor do salário-minimo independe de caução.

IV - a prática de atos que importem alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao
executado dependem do caução suficiente c idônca, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

V- poderá ser dispensada a caução suficiente e idónea para levantamento de dinheiro, em caso de execução
provisória em que penda agravo pemnte o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça, salvo
quando da dispensa possa manifestamente resultar risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação.

a) Todas as proposições estão corretas.
b) Apenas as proposições I, II e IV estäo corretas e as demais estão incorretas.
c) Apenas as proposições ll, lil e V estäo corretas o as domais estão incorretas,
d) Apenas as proposições I, ll, IV e V estão corretas e a proposição Ill está incorreta.
e) Apenas as proposições I, ll, lil e V estão corretas e a proposição IV está incorrota.

DIREITO INTERNAClQNAL

91) A respeito da OIT - Organização internacional do Trabalho - assinale a altemativa que contém proposição
incorreta:

a) - A OIT roi instituida pelo Tratado de Versalhes de 1919 (mil novecentos e dezenove) sendo posteriormente
complementada pela Declaraçao de Filadelfia, de 1944 (mil novecentos o quarenta e quatro).

b) - Enquanto órgaos da OIT (Organização Intemacional do Trabalho) Incumbe: à Repartição lntemacional do
Trabalho exercer as funções ditas de secretaria realizando, por exemplo, os serviços de documentação e
divulgação das atividades da Organização e publicação das Convençðes e Recomendaçoes desta; à
Conferência ou Assembleia Geral atuar como órgão deliberativo constituído pelos Estados Membros da
Organização que encaminham delegações que os representam e que são formadas por membros
representantes do govemo, dos trabalhadores e dos empregadores; ao Conselho de Administração exercer
funções cxccutivas e administrativas da OIT sendo composto por representantes de trabalhadores,
empregadores e do govemo dos Estados Membros.

c) - A denúncia de uma Convenção da OIT refere-se ao processo pelo qual uma organizaçäo profissional ou de
empregadores informa e comprova junto ao Conselho de Administração do órgão, o não cumprimento de uma
ou mais das Convenções da OIT por determinado Estado Membro,

d) - As Convenções da OIT possuem natureza juridica de tratados intemacionais multilaterais que estabelecem
normas e que, portanto, são obrigatórias àqueles Estados Membros que as ratificarem. As Recomendações da
OIT, no entanto, possuem como função principal a de servir como sugestão, inspiração ou indicação aos
Estados quanto à produção normativa intema para aperfeiçoamento de suas respectivas legislações
trabalhistas.

e) - O controle da OIT quanto à aplicação das Convenções ratificadas pelos seus Estados membros é feito
através da Comissão de Peritos em Aplicaçäo de Convenções e Recomendações que é um órgão técnico
composto de membros independentes que se reúnem anualmente tendo suas observações submetidas à
Comissao de Conferencia.
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92 - Nos termos da DECLARAÇÃO DA OfT SOBRE OS PRINCÍPiOS E DIREiTCS FUNDAMENTAIS NO
TRABALHO, são principios relativos aos dlreltos fundamentais que sao ob;eto de suas convenções, os
indicados abaixo. exceto:

a) a liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva.
b) a elminação de todas as formas de trabalho forçade ou obrigatório.
c) a abolição efetiva do trabalho infantil.
d) a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação,
e) saúde e segurança do trabalhador.

DiREITO PREVIDENClÅRIO

93) Com base no que dispõe a Lei dos Planos de Benefielos da Previdência Social (Lei n°8.213/91) analise ás
proposições abaixo e indique a alternativa correta.

I - Os beneficiários classificados como dependentes dentro do Regime Geral de Previdência Social fazem jus ás
prestações denominadas de pensão por morte e auxilio reclusão, mas não têm direito à prestação denominada
de reabiitação profissional que é restrita aos boneticiários classificados como segurados e que contribuem
diretamente para o custelo do regimo.

II - A prestação denominada aposentadorla por Idade pode ser requerida pela empresa, desde que o segurado
empregado tenha cumprido o periodo de carencia e completado 70 (setenta) anos de idade, se do sexo
masculino, ou 65 (sessenta e cinco) anos, se do sexo feminino, sendo compulsória, caso em que será garantida
ao empregado a Indenização prevista na legislação trabalhista, considerada como data da rescisão do contrato
de trabalho a imediatamente anteriorá do início da aposentadoria.

Ill -A prestação denominada auxilio-acidente será devida a partir do dia seguinte ao da cessação do auxilio-
doença. independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua
acumulação com qualquer aposentadoria.

IV - As prestações denominadas de pensão por morte, auxilio-reclusão, salário-familia, auxilio-acidente,
auxilio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de
doença profissional ou do trabalho, serviço social e reabilitação profissional independem de carência para sua
concessão.

V - A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o instituto
Nacional do Seguro Social-lNSS, do tempo de trabalho permanente e não ocasional, ainda que Intermitente.
em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade fisica, durante o periodo mlnlmo fixado
conforme iegislação de regencia.

a) Apenas as proposições ll, lil e IV estão corretas e as demais estäo incorretas.
b) Apenas as proposições Il e V estão corretas e as demais estão incorretas.
c) Apenas as proposições I, Il e IV estao corretas e as demais estão incorretas.
d) Apenas as proposições lil, IV e V estão corretas e as demais estão incorrotas.
e) Apenas as proposições 111 e IV estão corretas e as demais estäo Incorretas.

94) A respeito da organização da Seguridade Social e de seu Plano de Custelo (Lei n°8.212/91) analise as
proposições abaixo e indique a altemativa correta.

l - No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto, dentre outras receitas, das contribuições
socials: das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço; dos
empregadores domésticos; dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário<le-contribuição; das empresas,
incidentes sobre faturamento e lucro; e incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos.
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ll - Dentre outras hipóteses, constitui-se contribuiçäo a cargo da empresa e destinada à Seguridade Social o
importe de vinte por cento sobre o total das remuneraçðes pagas ou creditadas a qualquor titulo. no decorrer do
mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços.

Ill - Dentre outras hipóteses, constitui-se contribuição a cargo da empresa e destinada å Seguridade Social o
importe vinte por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestaçäo de serviços, relativamente a
serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho

IV - A contribuição empresarial destinada à Seguridade Social da associação desportiva que mantém equipe
de futebol corresponde a dez por cento da receita bruta, decorrente dos espetáculos desportivos de que
participem em todo território nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos irnernacionais, e de
qualquer forma de patrocinio, licenciamento de uso de marcas e simbolos, publicidade, propaganda e de
transmissäo de ospotáculos desportivos

V - A contribuição do empregador doméstico destinada à Seguridade Social é de 12% (doze por cento) do
salário-de<:ontribuição do empregado doméstico a seu serviço.

a) Apenas as proposições I, Il e IV estäo corretas e as demais estäo incorretas,
b) Apenas as proposições Il e V estão corretas e as demais estão incorretas,
c) Apenas as proposições I. Il e V estão corretas e as demais estão incorretas.
d) Apenas as proposições lil, IV e V estão corretas e as demais estão incorretas,
e) Todas as proposições estão corretas.

95) - Analise as proposiçØes abaixo e assinale a attemativa correta:

I - Nos termos da Constituição Federal, a seguridade social 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 assistencia social, competindo ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade
social. a fim de garantir universalidade da cobertura e do atendimento: uniformidade e equivalencia dos
bonoficios o serviços ás populaçöes urbanas e rurais: divorsidado da base de financiamento, caráter
democrático e descentralizado da administração, mediante gestão tripartite, com participação dos
trabalhadores, dos empregadores e do Govemo nos órgãos coleglados: dentre outros objetivos.

II - A vinculação direta entre o valor das contribuições vertidas pelo segurado e o beneficio que o mesmo possa
v¡ r a receber, quando ocorrente algum dos eventos sob a cobertura legal decorre do principio do equilibrio
financeiro e atuarial expresso no artigo 201 da CF.

Ill - a garantia de renda mensal não inferior ao valor do salário minimo, estabelecida na Constituição Federal,
não é aplicável ao seguro desemprego, cujo valor minimo será aferido multiplicando o valor médio dos três
últimos salários pelo fator 0,8.

iV - O segurado em gozo de auxilio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista invålido estão
obrigados, sob pena do susponsão do benoficio, a submotor-se a exame médico a cargo da Previdencia Social,
processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e a todos os tratamentos que lhe forem
dispensadosgratuitamente.

V - As contribuições socials devidas pelo empregador não poderäo ter aliquotas ou bases de cálculo
diferenciadas em razão da condiçäo estrutural do mercado de trabalho.

a) Apenas a proposição I está correta e as demais estão incorretas.
b) Apenas a proposição Il está correta e as demais estão incorretas.

c) Apenas a proposição Ill está correta e as demais estão incorretas.

d) Apenas a proposição IV está correta e as demais estão incorretas.
e) Todas as proposições estão incorretas.
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96) - Assinale a altemativa que contém proposição_incorreta:

a) - A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à
seguridade social, e tem por objetivos dar proteção à familia, à matemidade, à infância, à adolescència e à
velhice; amparar as crianças e adolescentes carentes; promover a integração ao mercado de trabalho; fazera
habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiencia e a promoção de sua integração à vida
comunitária; garantir um salário minimo de beneficio mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que
comprovem não possuir meios de prover à própria manutençao ou de tê-la provida por sua familia, conforme
dispuser a lei.

b) - As ações govemamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da
seguridade social, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes: descentralização
politico-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a
execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de
assistência social; e participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das
politicas e no controle das ações em todos os níveis.

c) - pelo fato de ter a Previdencia pago prestaçðes decorrentes da incapacidade gerada pelo acidente de
trabalho causado por negligência do empregador, por inobservância das normas padrão de segurança e higiene
no trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva dos segurados, o Estado, por meio do ente público
responsável pelas prestações previdenciárias, resguarda a subsistência do trabalhador e seus dependentes,
mas tem o direito de exigir do verdadeiro culpado pelo dano, que ele arque com os ônus das prestações,
aplicando-se a teoria do risco social para o Estado mas a teoria da responsabilidade subjetivo e integral para o
om pregador infrator.

d) - A Emenda Constitucional n° 20/98, ao restringir o universo daqueles alcançados pelo auxilio-reclusäo,
limitando o beneficio aos dependentes dos segurados de baixa renda, adotou o critório da seletividade para
apurar a efetiva necessidade dos beneficlários.

e) - São principlos especifloos de Providência Social o da fillação obrigatória, do caráter contributivo, do
equilibrio financeiro e atuarial, da garantia do beneficio minimo, da correção moretária dos salários de
contribuição, da preservação do valor real dos beneficios, da previdência complementar facultativa, do regime
previdenciário complementar, da indisponibilldade dos direitos dos benoficiários.

97) - Analise as proposiçöos abaixo e assinale a altemativa que contém uma proposição incorreta:

a) - Quando a empresa deixa de cumprir a obrigação de comunicar a ocorrência de acidente de trabalhö,
podem formalizar a comunicação o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o
médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública.

b) - Os sindicatos, mas não as entidades representativas de classe, podorso acompanhar a cobrança, pela
Previdência Social, das multas previstas para o caso de a empresa deixar de comunicar o acidente do trabalho
à Previdência Social no prazo legal.

c) - Considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do inicio da
incapacidade laborativa para o exarcicio da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em
que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro.

d) - Equiparam-se ao acidente do trabalho, para efeitos da Lei n° 8213, que dispöe sobre os Pianos de
Beneficios da Previdência Social o acidente sofrdo pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho
na prestação espontánea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuiza ou proporcionar proveito.

e) - Equiparam-se ao acidente do trabalho, para efeitos da Lei n° 8213, que dispõe sobre os Pianos de
Beneficios da Providência Social o acidente sofrido peio segurado ainda que fora do local o horário de trabalhe
no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de
locomoção, inclusive veiculo de propriedade do segurado.
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DIREITO EMPRESARIAL

98) - Com base nas disposições da Lei n 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) analise as
proposições abaixo e indique a altemativa correta,

1 -A Politica Nacional das Relações de Consumo tem por principio, dentre outros, o reconhecimento da
vuinerabilidade do consumidor no mercado de consumo e a ação govemamental no sentido de proteger
efetivamente o consumidor, 'Inclusive, pela presença do Estado no mercado de consumo.

II - O juiz poderà desconsiderar a personalidade juridica da sociedade quando, em detrimento do consumidor,
houver abuso de direito, excesso de podor, infração da lei, fato ou ato ilicito ou violação dos estatutos ou
contrato social.

Ill - Ainda que em beneficio do consumidor e vedada, expressamente, contudo, a desconsideração da
personalidade juridica da sociedade pelo Juiz após ter sido decretada a sua falência, diante da necessidade de
formação do concurso universai junto ao Juiza Falimentar para tratamento isonomico de todos os credores da
sociedade de acordo com a preferência de seus creditos.

iV - Poderà ser desconsiderada a personalidado juridica da sociedade toda vez que sua manutenção for, de
aiguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuizos causados aos consumidores.

V - A defesa coletiva dos consumidores será exercida quando se tratar de; interesses ou direitos difusos, assim
entendidos os transindividuals, de natureza indivisivel, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas
por circunstâncias de fato; interesses ou direitos coletivos, assim entendidos os transindividuais, de natureza
divisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por
uma relação juridica base; e interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os que
decorrentes de origem comum.

a) Apenas as proposições I, Il e IV estão corretas e as demais estão incorretas.
b) Apenas as proposições Il e IV estão corretas e as demais estão incorretas.
c) Apenas as proposições Il e lil estão corretas e as demais estão incorretas,
d) Apenas as proposições I e IV estão corretas e as demais estão incorretas.
e) Apenas a proposição V está incorreta e as demais estão corretas.

99) - Com base nas disposições da Lei n° 11.101/2005, que regula a recuperação Judicial, a extrajudicial e a
falência do empresário e da sociedade empresária, analise as proposições abaixo e indique a altemativa
correta.

I - Não são exigiveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência, as obrigações a titulo gratuito e as
despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, inclusive, as custas
judiciais decorrentes de litigio com o devedor.

II - É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou
decretar a falência o juizo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha
sede fora do Brasil.

ill - É permitido pieltear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos
derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista serão processadas perante a justiça
especializada ató a apuração do respectivo cródito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor
determinado em sentença.

IV - As disposições da Lei n° 11.101/2005 aplicam-so também ás empresas públicas e às sociedades de
economia mista visto que possuem natureza de pessoa juridica de direito privado.

V - A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da
proscrição e de todas as ações e execuções em face do devodor, o que não se aplica, contudo, aos credores
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particulares dos sôcios, sejam solidários ou não à sociedade, em vista da distinção dentre as pessoas dos
sócios e da sociedade bem como de seus respectivos patrimonios.

a) Apenas as propos:ções 1, il e lil estão corretas e as demais estão incorretas.
b) Apenas as proposições il e ill estão corretas e as demais estão incorretas.
c)Apenas as proposições ll, lil e V estäo corretas e as domais estão incorretas,
d) Apenas as proposlções I, Il e IV estão corretas e as demais estào incorretas.
e) Todas as proposiçoes estão incorretas.

100) - Com base nas disposições da Lei n° 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a
falOncia do omprosário o da sociedade empresária, assinale a altemativa correta.

a) - O plano de recuperação judicial não poderá provor prazo superior a 6 (seis) meses para pagamento dos
créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho vencdos até a data do
pedido de recuperaçao judicial.

b) - O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 30 (trinta) dias para o pagamento, até
o limite de 10 (dez) salarios-minimos por trabalhador, dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos
nos 6 (seis) meses anteriores ao pedido de recuperação judicial

c) - Na falência, quanto à classificação dos créditos, os créditos tributários, independentemente da sua natureza
e tempo de constituição e excetuadas as muitas tributárias preferem aos créditos com garantia real até o limite
do valordo bem gravado, ante a prevaiencia do interesse público sobre o privado, no particular.

d) - Na falência, quanto à classificação dos créditos objelo de concurso, aqueles saldos dos créditos derivados
da legisiação do trabalho que excederem o limite de 150 (cento e cinquenta) salários-minimos por credor não
ocupam o ápice da posição preferencial, mas são considerados, contudo, ainda assim, créditos com privilegio
geral e preferenciais, portanto, aos créditos meramente quirografários.

e) - Na falencia, as remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares e os créditos derivados da
legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a
decretaçao da fatencia são considerados extraconcursais e serão pagos com procedência, inclusive, aos
demais créditos trabalhistas e decorrentes de acidentes de trabalho.
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Retificações

Questão 48 - anulada

Questão 67, letra "d" leia-se: "apenas a proposição I está correta e as demais
estão incorretas.".

Questão 87, proposição III - onde se 18: "... a anulação dos autos ..."; leia-se:
"... a anulação dos atos...".


