
CONCURSO PÚBLICO

02. PROVA OBJETIVA

Advogado 3651 3658

Analista Trainee 3147 3721 3728 3735 3742 4505

Analista de Contratos 4526

Analista de Recursos Humanos 4484

Analista de Sistemas 4400 4580 

Comprador 4512 4519

Enfermeiro do Trabalho 4491

Médico do Trabalho 4498

  Você recebeu sua folha de respostas, este caderno contendo 40 questões objetivas e o caderno de conhecimentos específicos 
que contém 40 questões objetivas.

  Preencha com seu nome e número de inscrição os espaços reservados nas capas dos cadernos.

  Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que você considera correta.

  Responda a todas as questões.

  Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no verso das capas dos cadernos, a letra correspondente à alternativa 
que você escolheu.

  Transcreva para a folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha intermediária 
de respostas.

  A duração total das provas é de 5 horas.

  A saída do candidato do prédio será permitida após transcorrida a metade do tempo de duração da prova.

  Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo destacar esta capa para futura conferência 
com o gabarito a ser divulgado.

AgUARdE A ORdEM dO fISCAL PARA ABRIR ESTE CAdERNO dE qUESTõES.

Nome do candidato N.º de inscrição

03.04.2011
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a tira, para responder às questões de números 01 a 03.

(http://www.revistaescola.abril.com.br)

01.	 É correto afirmar que, no contexto da tira, o objetivo das falas 
iniciais de Calvin (1.º e 2.º quadrinhos) é

(A) esbravejar contra as imposições da escola, as quais ele 
considera praticáveis, mesmo que o aluno não exercite 
sua criatividade.

(B) afirmar a importância dos deveres escolares, visto que 
estes são dirigidos à parcela dos estudantes que realmente 
estudam.

(C) afrontar princípios defendidos pela instituição escolar, os 
quais ele acaba tachando de desinteressantes para alunos 
dedicados como ele.

(D) escusar-se da obrigação que lhe é imposta, debitando a 
impossibilidade de cumpri-la a circunstâncias pelas quais 
ele não seria responsável.

(E) confessar que dá prioridade às tarefas que a escola lhe 
impõe, deixando de ocupar-se de coisas mais prazerosas.

02.	O comentário do tigre Haroldo, no último quadrinho,

(A) explicita sua indiferença em relação ao assunto de que 
fala o garoto.

(B) ironiza a falta de dedicação de Calvin aos estudos.

(C) revela sua disposição para ajudar Calvin a fazer sua 
tarefa.

(D) consiste num elogio ao garoto, para motivá-lo.

(E) sintetiza sua cumplicidade com os argumentos de Calvin.

03.	 Considere as seguintes afirmações baseadas no texto do se-
gundo quadrinho.
 I. No período – Se eles alguma vez tivessem me levado a um 

deserto, eu saberia como fazer isto! – a oração destacada 
expressa noção de condição.

 II. Na frase – Eu nunca fui a um deserto. – a expressão 
destacada expressa noção de lugar.

 III. A palavra nunca é empregada duas vezes nesse trecho, 
expressando a circunstância de modo.

 IV. No período – Se eles alguma vez tivessem me levado a um 
deserto, eu saberia como fazer isto! – a oração destacada 
exerce a função de objeto direto da oração precedente (eu 
saberia).

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

Leia o texto, para responder às questões de números 04 a 08.

Para entender os princípios que regem a boa negociação, dois 
institutos britânicos fizeram, em conjunto, uma pesquisa sobre o 
tema. Segundo esses institutos, a negociação é uma disciplina, na 
qual pode haver capacitação e aprendizado. Eis alguns destaques 
da pesquisa sobre os atributos do bom negociador, que podem ser 
aprimorados pelo profissional:

Empatia. Bater monotonamente na mesma tecla pode não 
levar a lugar algum na mesa de negociação. A arte de convencer 
o outro começa por aprender a entendê-lo. O segredo, ao nego-
ciar, não é tentar impor o que nos convém, mas descobrir o que 
convém ao outro.

Ser	agradável. A negociação não é um concurso de simpatia. 
Mas a ideia ainda arraigada do negociador duro, de expressão 
de pedra, está com os dias contados. Ele traz danos ao acordo. 
Negociadores tarimbados são em geral abertos. Quebram o gelo. 
Se os dois lados não fazem a coisa andar, a conversa emperra.

(Época Negócios, março 2010. Adaptado)

04.	O antônimo de Empatia e o sinônimo de emperra adequados 
ao contexto são, correta e respectivamente,
(A) Aversão e flui.
(B) Repulsão e trava.
(C) Consenso e entrava.
(D) Insensibilidade e confunde-se.
(E) Descaso e começa.

05.	Observe as expressões destacadas:

Para entender os princípios...
... uma pesquisa sobre o tema.
Eis alguns destaques...

É correto substituí-las, respectivamente, por
(A) A fim de; acerca do; haja visto.
(B) Afim de; há cerca do; haja vista.
(C) A fim de; acerca do; haja vista.
(D) Afim de; a cerca do; haja vista.
(E) A fim de; há cerca do; haja visto.
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As questões de números 06 e 07 referem-se aos verbos destacados 
no trecho – O segredo, ao negociar, não é tentar impor o que nos 
convém, mas descobrir o que convém ao outro.

06.	Os verbos das frases seguem o paradigma de impor. Assinale 
a alternativa em que o emprego do verbo está adequado a esse 
paradigma.
(A) As negociações serão bem sucedidas se as partes se 

disporem a ceder.
(B) Garanto que haverá acordo, se a divisão igualitária dos 

bens compor a pauta de negociações.
(C) Bons negociadores seriam os que propusessem soluções 

conciliatórias dos interesses.
(D) Mesmo se repormos os dias parados durante a greve, o 

desconto permanecerá.
(E) Eu os alertei: só estariam livres de perseguições se não 

se indispossem com os manda-chuvas.

07.	Assinale a alternativa em que o verbo convir está corretamente 
flexionado.
(A) Não tentou impor-me o que lhe convinha, mas descobrir 

o que talvez conviesse aos outros.
(B) Talvez tentasse impor-me o que lhe convisse, para des-

cobrir o que convia aos outros.
(C) Pode tentar impor-me o que lhe convir, mas não vai 

descobrir o que convirá aos outros.
(D) Não tentou impor-me o que lhe conviu, mas descobrir o 

que convinha aos outros.
(E) Talvez tentasse impor-me o que lhe conviesse e descobrir 

o que conviu aos outros.

08.	No período – Mas a ideia ainda arraigada do negociador 
duro, de expressão de pedra, está com os dias contados. 
Ele traz danos ao acordo. – a oração destacada introduz, no 
contexto, o sentido de  e poderia ligar-se à anterior 
pela expressão .
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, 
as lacunas.
(A) causa ... pois
(B) restrição ... contanto que
(C) modo ... porque
(D) consequência ... por que
(E) condição ... caso

09.	Assinale a alternativa que apresenta concordância verbal e 
nominal de acordo com a norma padrão.
(A) Relata-se que houveram dois institutos britânicos que 

fizeram, em conjunto, uma pesquisa sobre o tema.
(B) Trata-se de uma disciplina na qual capacitação e apren-

dizado sempre deve estar presente.
(C) No texto, destacam-se alguns resultados da pesquisa 

sobre os atributos do bom negociador.
(D) O segredo não é tentar impor ideias que nos convêm, mas 

descobrir aquelas que a maioria compartilham conosco.
(E) Não se impõe ao outro somente nossas ideias; é preciso 

que se respeite as ideias dele.

Leia o texto, para responder às questões de números 10 e 11.

O eixo principal da Assembleia Constituinte de 1988 visava 
a varrer da Carta o que então se chamava de “entulho autoritá-
rio”, dispositivos que permitiram ao regime militar funcionar 
ostentando uma fachada de legalidade. Foram para o triturador 
da história a eleição indireta para presidente, governadores e 
prefeitos de capitais, o cerceamento da imprensa nos períodos 
eleitorais e os constrangimentos à organização sindical. Com a 
água da bacia, porém, os constituintes jogaram pela janela certos 
itens sadios do ordenamento jurídico apenas por lhes parecerem 
muito identificados com a velha ordem.

(Veja, edição 2202, p. 13)

10.	 Considere as seguintes afirmações sobre esse texto.
 I. Extraído de uma mídia cujo objetivo principal é formar 

opinião, o texto se caracteriza pela predominância da 
função emotiva da linguagem.

 II. A passagem – Com a água da bacia, porém, os consti-
tuintes jogaram pela janela certos itens sadios do orde-
namento jurídico... – tem sentido conotativo.

 III. São expressões de sentido denotativo: cerceamento da 
imprensa e constrangimentos à organização sindical.

 IV. As aspas na expressão – “entulho autoritário” – sinalizam 
que se trata de uma citação literal daquela.

Está correto o que se afirma apenas em

(A) I e II.

(B) I e III.

(C) II e III.

(D) II e IV.

(E) I, II e IV.

11.	 Considere as seguintes afirmações:
 I. A palavra então é um indicador de tempo, referindo-se a 

1988.
 II. A palavra dispositivos retoma o conteúdo da expressão 

entulho autoritário.
 III. A palavra porém sinaliza a introdução de uma informação 

cujo sentido se contrapõe ao que foi afirmado anterior-
mente.

 IV. A palavra apenas pode ser substituída, corretamente, por 
tão somente.

Está correto o que se afirma em

(A) I e III, apenas.

(B) II e III, apenas.

(C) II e IV, apenas.

(D) I, III e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.
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12.	Assinale a alternativa em que o emprego dos pronomes pos-
sessivos e de tratamento está adequado à norma padrão.

(A) Senhor Secretário: comunicamos a Vossa Excelência que 
os laudos do acidente com os veículos dessa Secretaria 
de Estado acabam de ser liberados para sua consideração. 
(Perito, em carta a Secretário de Estado.)

(B) Comunicamos a nossos ouvintes que Vossas Excelências, 
os membros da Assembleia Constituinte, acabam de votar 
a nova Carta Magna do Brasil. O povo agradece vosso 
empenho. (Locutor de rádio, noticiando o fato.)

(C) O povo brasileiro se dirige a Suas Excelências para pedir 
vosso apoio às teses democráticas. (Carta de um brasilei-
ro aos membros da Assembleia Nacional Constituinte)

(D) Senhor Governador, o que Vossa Senhoria fez por nosso 
Estado é digno de nota. (Secretário de Estado, dirigindo-se  
ao Governador do Estado, em discurso na tevê.)

(E) Nós garantimos a Suas Senhorias que o seu problema de 
saneamento básico neste bairro será sanado. (Prefeito, 
dirigindo-se aos munícipes.)

Para responder à questão, leia o texto, com adaptações, de um 
anúncio publicitário.

PREFERIR É ESCOLHER 
O QUE É MELHOR PARA SUA VIDA.

E É PARA TER SUA PREFERÊNCIA 
QUE O BANCO OXO EXISTE.

Prefira o Oxo.
Abra sua conta.

13.	 Para atingir seu objetivo de convencer, persuadir, o anúncio 
publicitário privilegia uma função da linguagem, que é a

(A) fática, marcada por expressões de contato, responsáveis 
por definir os pontos inicial e final da comunicação entre 
emissor e receptor.

(B) referencial, marcada pelo caráter eminentemente infor-
mativo da mensagem, cujo propósito é esclarecer os 
fundamentos das opções dadas ao receptor.

(C) emotiva, caracterizada pelo emprego de palavras e ex-
pressões com carga conotativa, com objetivo de despertar 
o interesse do receptor.

(D) apelativa, caracterizada pelo emprego de verbos na 
forma imperativa e por pronomes, como marcadores de 
interpelações ao receptor.

(E) metalinguística, caracterizada por expressões de caráter 
explicativo que possam garantir a plena compreensão da 
mensagem pelo receptor.

14.	Observe, nas frases, a regência dos verbos e o emprego dos 
pronomes e do sinal indicativo de crase. Assinale a alternativa 
cuja frase está de acordo com a norma padrão.

(A) Optar pelo Banco Oxo implica em ter o melhor atendi-
mento. Oxo: o banco onde você vai e encontra um gerente 
pronto à atendê-lo.

(B) O banco que você gosta está à seu alcance. Basta escolher 
ele, entre tantos outros, e viver sem preocupações.

(C) O banco que você quer tem de ser aquele que você pode 
contar, à toda hora do dia ou da noite.

(D) Esse é um banco que conhece tuas necessidades e às 
satisfaz, garantindo que você assista seu filme predileto 
sem preocupações.

(E) Prefira o Banco Oxo às outras instituições do setor. Só 
ele é o banco em cuja solidez você pode confiar.

15.	Assinale a alternativa correta quanto à pontuação das frases 
e à grafia das palavras.

(A) Os representantes perguntaram se, por concessão judi-
cial, haveria exceção às pretenções dos contratantes nos 
processos de licitação?

(B) A ascensão na hierarquia dependerá da excelência do 
trabalho realizado; além disso, será observado se o grupo 
participou de paralisações (greves).

(C) Havia no recinto, algumas lâmpadas florecentes; mas 
mesmo assim, era consenso que o ambiente estava cheio 
de impecilhos aos transeuntes.

(D) Hesitou antes de se degladiar com o colega; afinal preci-
savam unir-se pois, numa campanha beneficiente todos 
eram benvindos.

(E) Todos analizaram a situação e concluíram: que não adian-
tava improvizar desculpas porque não seria eliminado – o 
ultrage da agressão sofrida.
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LÍNGUA INGLESA

Leia o texto para responder às questões de números 16 a 25.

Childhood: Obesity and School Lunches

February 4, 2011
By Roni Caryn Rabin

Researchers say they have identified another risk factor for 
childhood obesity: school lunch. A study of more than 1,000 
sixth graders in several schools in southeastern Michigan found 
that those who regularly had the school lunch were 29 percent 
more likely to be obese than those who brought lunch from 
home. Spending two or more hours a day watching television 
or playing video games also increased the risk of obesity, but by 
only 19 percent.

Of the 142 obese children in the study for whom dietary 
information was known, almost half were school-lunch 
regulars, compared with only one-third of the 787 who were 
not obese. “Most school lunches rely heavily on high-energy,  
low-nutrient-value food, because it’s cheaper”, said Dr. Kim A. 
Eagle, director of the University of Michigan Cardiovascular 
Center, and senior author of the paper, published in the December 
issue of American Heart Journal. In some schools where the study 
was done, lunch programs offered specials like “Tater Tot Day”, 
he said.

Help is on the way, though. Under a federal law passed in 
December, Department of Agriculture guidelines will limit the 
number of calories served at every school meal and ___ 24 ___ 
programs to offer a broad variety of fruits and vegetables – not 
___ 25 ___ corn and potatoes.

(www.nytimes.com/2011/02/08/health. Adaptado)

16.	 Segundo o texto,

(A) as crianças que tomam lanche na escola ficam obesas.

(B) não se deve permitir que as crianças assistam mais de 
duas horas de televisão por dia.

(C) é mais barato almoçar na escola do que trazer alimentos 
de casa.

(D) grande parte das refeições escolares são energéticas, com 
baixo teor nutricional.

(E) o governo planeja proibir que as crianças assistam à  
televisão e joguem videogames nas escolas.

17.	O número de crianças participantes da pesquisa mencionada 
no texto foi

(A) mais de 1 000.

(B) um terço de 787.

(C) metade de 142.

(D) 29 por cento.

(E) apenas 19.

18.	 Escolha a alternativa que reflete a ideia da frase inicial do 
segundo parágrafo – Of the 142 obese children in the study 
for whom dietary information was known, almost half were 
school-lunch regulars, compared with only one-third of the 
787 who were not obese.

(A) The majority of obese children have school meals.

(B) All children disclosed their dietary information for  
research purposes.

(C) Just half of the 787 children studied were not obese.

(D) Almost all school-lunch regulars were obese.

(E) There were fewer obese children than non-obese ones.

19.	No trecho inicial do terceiro parágrafo – Help is on the way, 
though. – a expressão on the way equivale, em português, a

(A) está resolvido.

(B) a caminho.

(C) negócio fechado.

(D) por falar nisso.

(E) um dia chegará lá.

20.	No trecho do primeiro parágrafo – ... 29 percent more likely 
to be obese... – a palavra likely indica uma ideia de

(A) preferência.

(B) gosto.

(C) propensão.

(D) semelhança.

(E) comparação.

As questões de números 21 a 23 referem-se ao seguinte trecho do 
segundo parágrafo: ... because it’s cheaper...

21.	A palavra it refere-se a

(A) school lunches.

(B) obese children.

(C) dietary information.

(D) school-lunch regulars.

(E) high-energy, low-nutrient-value food.
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22.	O ’s pode ser reescrito como

(A) is.

(B) has.

(C) was.

(D) does.

(E) goes.

23.	A palavra because introduz uma

(A) contradição.

(B) advertência.

(C) alternativa.

(D) causa.

(E) consequência.

Nas questões de números 24 e 25, assinale a alternativa que 
completa corretamente a respectiva lacuna numerada no texto.

24.

(A) required.

(B) requirement.

(C) will require.

(D) were requiring.

(E) are going to require.

25.

(A) also.

(B) just.

(C) well.

(D) such.

(E) seldom.

RACIOCÍNIO LÓGICO

26.	 Se o índice da bolsa sobe, então o dólar cai e o exportador 
não gosta. Do ponto de vista lógico, a negação da frase 
anterior é

(A) Se o índice da bolsa não sobe, então o dólar não cai e o 
exportador não gosta.

(B) O índice da bolsa não sobe e o dólar cai ou o exportador 
gosta.

(C) Se o exportador gosta, então o dólar cai e o índice da 
bolsa não sobe.

(D) O índice da bolsa sobe e o dólar não cai ou o exportador 
gosta.

(E) O dólar cai, ou o exportador não gosta ou o índice da 
bolsa não sobe.

27.
	

ROBÔ
0 1 2 3

4 5 6 7

8 9 10 11

12 13

14 15

A palavra ROBÔ, escrita no retângulo de número 0, indica a 
posição inicial de um robô que está em uma superfície for-
mada por retângulos. Esse robô pode se movimentar de forma 
paralela aos lados dos retângulos, sempre para um retângulo 
com número maior do que aquele que ele ocupa. Por exemplo, 
a partir do retângulo número 0, ele pode se deslocar para o re-
tângulo número 1, ou para o retângulo com o número 4. Ainda 
como exemplo, do retângulo número 4, o robô poderá acessar 
o retângulo número 5 ou o retângulo número 8. Define-se 
como CAMINHO a sequência de números que mostram os 
retângulos pelos quais o robô passou. Saindo da posição em 
que está, o número de caminhos diferentes que o robô pode 
percorrer para se deslocar até o retângulo número 15, passando 
pelo retângulo número10 e o número de caminhos diferentes 
para se deslocar até o retângulo número 15, não passando por 
este retângulo número 10, são, respectivamente,

(A) 9 e 5.

(B) 12 e 8.

(C) 15 e 4.

(D) 20 e 8.

(E) 25 e 10.
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28.	 Se senti dor, então, eu caí. Não caí ou me cortei. Acontece 
que não me cortei. Assim, do ponto de vista lógico,

(A) Senti dor e caí.

(B) Não posso determinar se senti dor.

(C) Não me cortei e caí.

(D) Não posso determinar se caí.

(E) Não senti dor e não caí.

29.	Os números fracionários impressos na cartela apresentada 
são recortados, um a um, e colocados em uma urna adequada 
para sorteios. O sorteio apresenta probabilidade igual para 
qualquer um desses números. Três números são retirados da 
urna, em sequência e sem reposição.

A probabilidade de que dois desses números sorteados sejam 
números maiores que 1 e menores que 2 e de que o outro 
número sorteado seja menor que 1 é um valor situado entre

(A) 1,0% e 1,5%.

(B) 1,5% e 2,0%.

(C) 2,0% e 2,5%.

(D) 2,5% e 3,0%.

(E) 3,0% e 3,5%.

30.	A partir das expressões,

P  5 + 3 = 8, Q  7 x 2 = 14,
R  5 + 3 = 9, S  7 x 2 = 15,

determine o valor lógico Verdadeiro (V) ou Falso (F) das 
proposições:

 I. (P ou S) e Q
 II. (P ou Q) e R
 III. (Q ou P) e S
 IV. (Q ou S) e P

A sequência correta dos valores lógicos das proposições, de 
cima para baixo, é

(A) V, V, F, V.

(B) F, V, V, F.

(C) V, F, F, V.

(D) V, F, F, F.

(E) V, V, V, F.

R A S C U N H O
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31.	Dados sobre um viajante excêntrico, sua bicicleta motorizada 
e sua viagem.
•  A viagem é realizada em uma estrada na qual se encontram 

abrigos a cada 50 km.
•  Os abrigos servem exclusivamente para o viajante hospedar-

-se e guardar combustível.
•  O viajante percorre sempre 50 km por dia, não importando 

o sentido para onde vai.
•  O viajante consegue carregar, no máximo, 3 litros de combus-

tível além do único litro que o tanque de combustível suporta.
•  A bicicleta percorre 50 km com um único litro de com-

bustível.
Durante a viagem, por alguma razão, o viajante quer estocar 12 li- 
tros de combustível no abrigo que está a 100 km do seu abrigo 
atual. A partir desses dados, a quantidade mínima de litros de 
combustível que o viajante necessitará para realizar seu intento é
(A) um número múltiplo de 10 e de 3.
(B) um número divisível por 2 e por 11.
(C) um número primo maior que 20 e menor que 30.
(D) um número maior que 50.
(E) um número múltiplo de 3 e de 7.

32.	 Em uma cidade, há 4 clubes. Em relação ao número de sócios, 
dois dos clubes são maiores: o clube X e o clube Y. Os clubes 
menores, em relação ao número de sócios, são os clubes Z e W. 
Todos os sócios dos clubes Z e W são também e, respectiva-
mente, sócios dos clubes X e Y. Há pessoas que são sócias dos 
dois clubes menores ao mesmo tempo e outras, que não, sendo 
sócias de Z e não de W, sendo também sócias de W e não de Z. 
A maioria dos sócios do clube X é apenas deste clube. O mesmo 
ocorre em relação à maioria dos sócios do clube Y. Há apenas 
uma pessoa que faz parte dos dois últimos grupos definidos. A 
representação, por diagramas, que satisfaz essas condições é:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

R A S C U N H O



10IPTC1001/02-CarrAdministrativa

33.	 Em uma pequena vila situada em uma ilhota, foi instituído 
um sistema de identificação das motocicletas que havia no 
local. A placa de identificação era formada por uma dentre 
as letras A, B, C, D seguida por dois dentre, apenas, os alga-
rismos 1 e 2, podendo existir a repetição de algarismos. Sabe-se
que o número de motocicletas emplacadas do local foi sufi-
ciente para esgotar todas as possibilidades que o sistema de 
identificação possibilitava. Certo dia, ocorreu um acidente 
envolvendo 3 motocicletas dessa vila. O número de formações 
possíveis dos trios de motocicletas envolvidas no acidente e a 
probabilidade (em porcentagem aproximada para a unidade) 
desse trio possuir placas com a mesma formação numérica 
são, respectivamente,

(A) 128; 5%.

(B) 128; 7%.

(C) 256; 5%.

(D) 360; 3%.

(E) 560; 3%.

34.	 Existem momentos na vida em que eu grito e não choro. Do 
ponto de vista lógico, a negação da frase anterior é

(A) Existem momentos na vida em que eu não grito e choro.

(B) Em qualquer momento na vida eu não grito ou choro.

(C) Em todos os momentos na vida eu grito ou não choro.

(D) Em alguns momentos na vida eu não grito e não choro.

(E) Em todos momentos na vida eu não grito e não choro.

35.	O diagrama mostra a quantidade de pessoas que gostam das 
iguarias nomeadas. As intersecções são regiões com pessoas 
que gostam de mais do que uma das iguarias.

Sorteiam-se, ao acaso, duas dessas pessoas. A probabilidade, 
expressa em porcentagem com aproximação para a unidade, 
de que as duas pessoas gostem apenas de pizza ou as duas 
pessoas gostem de churrasco é de

(A) 4%.

(B) 19%.

(C) 27%.

(D) 41%.

(E) 43%.

R A S C U N H O
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36.	Do ponto de vista lógico, uma frase equivalente à frase: Se 
eu corro, então fico cansado e não falo, é

(A) Se eu fico cansado, então eu não falo ou não corro.

(B) Se eu falo, então não fico cansado ou não corro.

(C) Se eu falo, então não fico cansado e não corro.

(D) Se eu não falo e não fico cansado, então eu não corro.

(E) Se eu falo ou não fico cansado, então eu não corro.

37.	Observe os exemplos das relações que esta representação 
admite. Ser um TRAL é pertencer à região indicada por esse 
nome. Um elemento pode ser TRAL e TROL, simultanea-
mente. Muitos TROL são TREL.

A frase que é falsa por não ter suporte na representação é

(A) Todo TRIL que é TREL, é TROL também.

(B) Existe TRIL que é TRAL e que não é TROL.

(C) Há TROL que é TREL e TRIL.

(D) Algum TREL é TRIL e não é TROL.

(E) Todo TRIL que é TRAL não é TROL.

38.	 Esta sequência é formada com lógica alfabética e numérica. 
Foram escritos apenas os 18 elementos centrais. Os seis pri-
meiros elementos e os seis últimos não foram escritos, mas 
devem ser considerados.

; ; ; ; ; ;B; B; 2; 2; 2; 2; C; C; C; 3; 3; 3; D; 
D; D; D; 4; 4; ; ; ; ; ; 

Suponha que sejam sorteados, ao mesmo tempo, dois ele-
mentos dessa sequência. A probabilidade de que os elementos 
sorteados não sejam nem a letra A nem a letra E é, em por-
centagem, aproximadamente,

(A) 52%.

(B) 63%.

(C) 75%.

(D) 87%.

(E) 98%.

39.	 Sobre uma linha reta, perfeitamente alinhada com a direção 
Norte-Sul, um caminhante marca um ponto inicial e inicia 
sua jornada rumo Norte. Caminha 1 km e inverte o sentido da 
caminhada. Segue dessa maneira o dobro da distância anterior. 
Indeciso, inverte o sentido e novamente caminha o dobro da 
etapa imediatamente anterior. Segue dessa maneira, inver-
tendo o sentido e caminhando o dobro da distância da etapa 
anterior até ter caminhado pela terceira vez no sentido Norte. 
Desta feita, o caminhante inverte o sentido, como sempre, 
mas cansado, caminha apenas a metade da distância da etapa 
imediatamente anterior. Mantém esse novo procedimento até 
realizar a caminhada de 1 km, sentido Norte e para.

A distância do ponto em que o caminhante parou até o ponto 
inicial e o sentido em o ponto de parada se localiza em relação 
ao ponto inicial são, respectivamente,

(A) 6 km; Norte.

(B) 8 km; Sul.

(C) 12 km; Sul.

(D) 12 km; Norte.

(E) 16 km; Norte.

40.	 Entre 1305 leitores dos jornais A Manhã, A Tarde e A Noite, 
impressos em uma localidade, verificaram-se as seguintes 
situações: entre os leitores que liam apenas um jornal, a ordem 
crescente de preferência era A Noite, A Tarde e A Manhã, com 
a diferença de 10 leitores entre as preferências, em um total 
de 480 leitores; entre os leitores que liam dois e apenas dois 
dos jornais, a ordem crescente da preferência era A Manhã 
e A Tarde, A Manhã e A Noite e, por fim, A Tarde e A Noite, 
com a diferença de 2 leitores entre as preferências, em um 
total de 375 leitores. A ordem crescente de preferência desses 
jornais, levando-se em conta todos os leitores, é

(A) A Tarde; A Noite; A Manhã.

(B) A Noite; A Manhã; A Tarde.

(C) A Tarde; A Manhã; A Noite.

(D) A Noite; A Tarde; A Manhã.

(E) A Manhã; A Tarde; A Noite.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Direito ConstituCional

41.	 É assegurado(a) expressamente pela Constituição Federal:

(A) a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de 
caráter paramilitar.

(B) o acesso à informação, sendo vedado o sigilo da fonte 
quando se tratar de interesse público.

(C) a obtenção de certidões em repartições públicas ou priva-
das, para defesa de direitos e esclarecimento de situações 
de interesse pessoal, de terceiros ou de caráter coletivo.

(D) no caso de iminente perigo público, a autoridade compe-
tente poderá usar de propriedade particular, dispensada 
a obrigação de indenizar o proprietário.

(E) a proteção ao estrangeiro contra a extradição por crime 
político ou de opinião.

42.	Analise as seguintes assertivas:
 I. ninguém será considerado culpado até o trânsito em jul-

gado de sentença penal absolutória;
 II. a lei assegurará aos autores de inventos industriais privi-

légio definitivo para sua utilização, bem como proteção 
às inovações tecnológicas, à propriedade das marcas, aos 
nomes de empresas e a outros signos distintivos;

 III. são gratuitas as ações de habeas-corpus e o mandado de 
segurança e os atos necessários ao exercício da cidadania;

 IV. nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a 
obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento 
de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e 
contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio 
transferido.

Está correto somente o que se afirma em

(A) I.

(B) II e III.

(C) III.

(D) IV.

(E) III e IV.

43.	Assinale a alternativa que contempla corretamente um direito 
constitucional do trabalhador.

(A) Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária 
ou por justa causa, nos termos de lei ordinária, que pre-
verá indenização compensatória, dentre outros direitos.

(B) Participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da 
remuneração, e, obrigatoriamente, participação na gestão 
da empresa, conforme definido em lei.

(C) Remuneração do serviço extraordinário superior, no 
mínimo, em cinquenta por cento à do normal.

(D) Jornada de sete horas para o trabalho realizado em turnos 
ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.

(E) Salário-família pago em razão do dependente do traba-
lhador de qualquer renda nos termos da lei.

44.	 É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou sus-
pensão, porém, poderá ocorrer no caso de

(A) cancelamento da naturalização por decreto do Presidente 
da República.

(B) condenação criminal transitada em julgado, enquanto 
durarem seus efeitos.

(C) incapacidade civil relativa.

(D) cometimento de crime de atentado contra o Estado Demo- 
crático de Direito.

(E) decisão proferida em processo administrativo de apuração 
de responsabilidade de servidor público.

45.	Nos termos do que dispõe a Carta Magna, assinale a alterna-
tiva que contempla uma competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

(A) Fomentar a produção agropecuária e organizar o abaste-
cimento alimentar.

(B) Exercer a classificação, para efeito indicativo, de diver-
sões públicas e de programas de rádio e televisão.

(C) Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho.

(D) Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclu-
sive habitação, saneamento básico e transportes urbanos.

(E) Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material 
bélico.

Direito aDministrativo

46.	Assinale a alternativa que contempla dois elementos dos atos 
administrativos.

(A) Competência e exequibilidade.

(B) Objeto e finalidade.

(C) Forma e imperatividade.

(D) Motivo e presunção de legitimidade.

(E) Vinculação e discricionariedade.

47.	O Instituto de Pesquisas Tecnológicas, como órgão da admi-
nistração indireta do Estado de São Paulo,

(A) é dotado de personalidade jurídica de direito público.

(B) teve sua criação autorizada por decreto do Governador 
do Estado.

(C) não possui os privilégios processuais atribuídos às autar- 
quias.

(D) não pode ter o seu controle acionário atribuído ao Estado, 
para não ferir a sua autonomia e independência.

(E) não se sujeita à regra constitucional de vedação de acumu- 
lação remunerada de cargos e empregos públicos.
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48.	 Conforme o que estabelece a Lei de Improbidade Adminis-
trativa, é correto afirmar que

(A) quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimô-
nio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá 
à autoridade administrativa responsável pelo inquérito 
representar ao juiz, para a interdição dos bens do réu.

(B) a lei não poderá condicionar a posse e o exercício de 
agente público em cargo ou emprego públicos à apresen-
tação de declaração dos bens e valores que compõem o 
seu patrimônio privado.

(C) a sentença que julgar procedente ação civil de reparação 
de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente 
determinará o pagamento ou a reversão dos bens, con-
forme o caso, em favor do Ministério Público.

(D) a sentença condenatória em ação de improbidade não 
poderá determinar a suspensão dos direitos políticos, 
mas poderá decretar a perda da função pública.

(E) qualquer pessoa poderá representar à autoridade adminis-
trativa competente para que seja instaurada investigação 
destinada a apurar a prática de ato de improbidade.

49.	Nos termos do que dispõe a Lei de Licitações, os bens imóveis 
da Administração Pública, cuja aquisição haja derivado de 
procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão 
ser alienados por ato da autoridade competente, observada, 
entre outras, a seguinte regra:

(A) adoção do procedimento licitatório, sob a modalidade de 
concorrência ou leilão.

(B) existência de lei autorizadora da alienação.

(C) permissão da comissão de licitações do respectivo órgão.

(D) existência de parecer técnico subscrito por pelo menos 
dois engenheiros do órgão alienante.

(E) obtenção de prévia autorização judicial.

50.	Nos contratos administrativos de obras, serviços e compras 
poderá o contratado optar pela seguinte modalidade de ga-
rantia:

(A) caução em dinheiro correspondente a quarenta por cento 
do valor do contrato.

(B) penhora de bem imóvel no valor da licitação.

(C) penhora de bem móvel correspondente a cem por cento 
do valor do contrato.

(D) anticrese.

(E) seguro-garantia.

51.	Os bens que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas 
de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de 
cada uma dessas entidades, denominam-se bens

(A) de uso comum do povo.

(B) de uso especial.

(C) desafetados.

(D) dominicais.

(E) administrativos.

Direito empresarial

52.	De acordo com a Lei n.º 8.934/94, o registro público de 
empresas mercantis compreende os seguintes atos:

(A) a matrícula e seu cancelamento dos agentes auxiliares do 
comércio e o arquivamento dos instrumentos de escritu-
ração das empresas mercantis.

(B) a autenticação dos instrumentos de escrituração das 
empresas mercantis registradas e a matrícula e seu can-
celamento das declarações de microempresas.

(C) a matrícula e seu cancelamento, o arquivamento e a auten- 
ticação dos instrumentos de escrituração das empresas 
mercantis.

(D) a matrícula e seu cancelamento, e a autenticação dos 
documentos relativos à constituição das empresas mer-
cantis.

(E) o arquivamento dos agentes auxiliares do comércio, a 
autenticação e a matrícula e seu cancelamento.

53.	A Lei complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), ao dispor sobre despesa total com pessoal, impõe 
alguns limites ao ente da federação. Assinale a alternativa 
correta.

(A) Os valores decorrentes dos contratos de terceirização de 
mão de obra, referentes à substituição de servidores ou 
empregados públicos, serão contabilizados como outras 
despesas de pessoal, não devendo, assim, obedecer ao 
limite de despesas total com pessoal, à vista dos percen-
tuais de receita corrente líquida: 50% para a União e 60% 
para os Estados e Municípios.

(B) Os valores decorrentes dos contratos de terceirização de 
mão de obra, referentes à substituição de servidores ou 
empregados públicos, não serão contabilizados como 
outras despesas de pessoal, não devendo, assim, obede-
cer ao limite de despesas total com pessoal, à vista dos 
percentuais de receita corrente líquida: 60% para a União 
e 50% para os Estados e Municípios.

(C) Os valores decorrentes dos contratos de terceirização de 
mão de obra, referentes à substituição de servidores ou 
empregados públicos, serão contabilizados como outras 
despesas de pessoal, não devendo, assim, obedecer ao 
limite de despesas total com pessoal, à vista dos percen-
tuais de receita corrente líquida: 60% para a União e 50% 
para os Estados e Municípios.

(D) Os valores decorrentes dos contratos de terceirização de 
mão de obra, referentes à substituição de servidores ou 
empregados públicos, não serão contabilizados como 
outras despesas de pessoal, não devendo, assim, obede-
cer ao limite de despesas total com pessoal, à vista dos 
percentuais de receita corrente líquida: 50% para a União 
e 60% para os Estados e Municípios.

(E) Os valores decorrentes dos contratos de terceirização de 
mão de obra, referentes à substituição de servidores ou 
empregados públicos, não obedecem a qualquer limite 
imposto pela lei quando a contratação é realizada pela 
necessidade do serviço.
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54.	No tocante à disciplina jurídica das ações de uma sociedade 
anônima, aponte a assertiva correta.

(A) As ações ordinárias, também chamadas comuns, podem 
suprimir o direito de voto do acionista.

(B) As ações, quanto aos direitos que conferem, classificam-se 
em ordinárias e preferenciais.

(C) O número de ações preferenciais sem direito a voto não 
pode ultrapassar 40% do total de ações emitidas pela 
companhia.

(D) O estatuto da companhia fechada não poderá impor 
limitações à circulação das ações nominativas.

(E) Nas companhias abertas e fechadas, é vedada a emissão 
de ações por preço inferior ao seu valor nominal.

55.	A aquisição da personalidade jurídica da sociedade empre-
sária traz múltiplas consequências. Dessa forma, uma vez 
personificada, a sociedade

(A) não poderá modificar sua estrutura jurídica, adotando 
outro tipo societário.

(B) se insolvente, incidirá em crime falimentar.

(C) terá legitimação ativa para requerer a falência de outro 
empresário, não podendo, todavia, desfrutar do favor 
legal das recuperações.

(D) será sujeito capaz de direitos e obrigações, não se confun-
dindo com a pessoa natural dos sócios que a constituem.

(E) terá titularidade jurídica processual e patrimonial, mas 
não negocial.

56.	Aponte a afirmativa correta com relação às patentes.

(A) O prazo de vigência da patente de invenção não será 
inferior a 15 anos, a contar da data de concessão.

(B) É assegurado ao titular da patente o direito de obter inde- 
nização pela exploração indevida de seu objeto, desde a 
data de publicação do pedido.

(C) A patente de modelo de utilidade vigorará pelo prazo de 
20 anos, contados da data de depósito.

(D) A invenção poderá ser patenteada desde que esteja com-
preendida no estado da técnica.

(E) Considera-se invenção patenteável a técnica cirúrgica 
para aplicação no corpo animal.

57.	 Caracteriza-se como infração da ordem econômica,

(A) exercer posição dominante no mercado, desde que com-
provada a culpa do empresário.

(B) aumentar arbitrariamente os lucros, desde que compro-
vada a culpa do empresário.

(C) dominar mercado relevante de bens ou serviços, inde-
pendentemente de culpa do empresário.

(D) prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa, desde 
que comprovada a culpa do empresário.

(E) aumentar arbitrariamente os lucros, desde que alcançados 
seus efeitos.

Direito Civil e proCessual Civil

58.	 Leia as seguintes assertivas.
 I. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento 

com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os 
direitos do nascituro. Assim, a doação feita ao nascituro 
valerá, sendo aceita pelo seu representante legal.

 II. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou  
assistente; o do servidor público, o lugar em que exercer 
permanentemente suas funções; e o do preso, o lugar em 
que cumprir a sentença.

 III. Constituem-se as fundações pela união de pessoas que se 
organizem para fins não econômicos, não havendo, entre 
os sócios, direitos e obrigações recíprocos.

 IV. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito 
privado com a realização do ato constitutivo, independen-
temente do registro, ou quando necessário, de autorização 
ou aprovação do Poder Executivo.

Estão corretas somente as afirmações

(A) I e II.

(B) II e III.

(C) III e IV.

(D) I e III.

(E) II e IV.

59.	 São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, 
à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições 
defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio 
jurídico, ou o sujeitarem

(A) a condições física ou juridicamente impossíveis, quando 
suspensivas.

(B) ao puro arbítrio de uma das partes.

(C) a condições ilícitas, ou de fazer coisa ilícita.

(D) a condições incompreensíveis ou contraditórias.

(E) a condições impossíveis, quando resolutivas, e às de não 
fazer coisa impossível.

60.	Assinale a alternativa que corretamente indique os prazos 
prescricionais das seguintes pretensões: 1 – dos credores não 
pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado 
o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação 
da sociedade; 2 – relativa a aluguéis de prédios urbanos ou 
rústicos; 3 – de cobrança de dívidas líquidas constantes de 
instrumento público ou particular.

(A) 1 – dois anos; 2 – três anos; 3 – quatro anos.

(B) 1 – um ano; 2 – seis meses; 3 – cinco anos.

(C) 1 – um ano; 2 – três anos; 3 – cinco anos.

(D) 1 – dois anos; 2 – um ano; 3 – cinco anos.

(E) 1 – um ano; 2 – três anos; 3 – quatro anos.
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61.	Haverá obrigação de reparar o dano, apenas se demonstrada 
a culpa, para

(A) os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua 
autoridade e em sua companhia.

(B) o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se 
acharem nas mesmas condições.

(C) o empregador ou comitente, por seus empregados, 
serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes 
competir, ou em razão dele.

(D) o devedor que tinha obrigação de restituir coisa certa, 
além de responder por perdas e danos.

(E) os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimen-
tos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de 
educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos.

62.	 Leia as seguintes assertivas:

 I. Os atos processuais realizar-se-ão em dias úteis, das 6 às 
19 horas. Serão, todavia, concluídos depois das 20 horas, 
os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a 
diligência ou causar grave dano.

 II. Os despachos, decisões, sentenças e acórdãos serão 
redigidos, datados e assinados pelos juízes. A assinatura 
dos juízes, em todos os graus de jurisdição, pode ser feita 
eletronicamente, na forma da lei.

 III. Eventuais contradições na transcrição de atos praticados 
em processos total ou parcialmente eletrônicos, praticados 
na presença do juiz, deverão ser suscitadas em até 48 horas 
da realização do ato.

 IV. É defeso lançar, nos autos, cotas marginais ou interli- 
neares; o juiz mandará riscá-las, impondo, a quem as escre- 
ver, multa correspondente à metade do salário mínimo 
vigente na sede do juízo.

Estão corretas somente as afirmações contidas em

(A) I e II.

(B) II e III.

(C) III e IV.

(D) I e III.

(E) II e IV.

63.	Ação incidental proposta por alguém que está fora do pro-
cesso em face das duas partes, assumindo estas a condição 
de litisconsortes no polo passivo. Uma vez sido deduzida 
esta ação, nasce um segundo processo, ou seja, uma outra 
relação processual. As assertivas apresentadas correspondem 
ao instituto de processo civil

(A) da oposição.

(B) da denunciação da lide.

(C) do chamamento ao processo.

(D) do litisconsórcio.

(E) da assistência.

64.	O abuso de direito de defesa ou intuito protelatório devem 
ser aferidos consoante o conteúdo da resposta do réu, ou 
seja, por meio da consistência de sua contestação. Uma vez 
caracterizada esta hipótese, a parte contrária poderá pleitear

(A) que o réu seja condenado nas custas a partir do sanea-
mento do processo.

(B) a antecipação total ou parcial dos efeitos da tutela pre-
tendida no pedido inicial.

(C) que a parte que os tiver promovido ou praticado pague 
pelas despesas dos atos caracterizados como protela- 
tórios.

(D) o pagamento de multa não excedente a cinco por cento 
sobre o valor da causa e a indenização dos prejuízos que 
esta sofreu.

(E) que o vencedor pague as despesas que antecipou e os 
honorários advocatícios.

65.	O prazo para a interposição do recurso de apelação contar-se-á 
da data

(A) da intimação às partes, ainda que a sentença tenha sido 
proferida em audiência.

(B) da publicação da súmula do acórdão no órgão oficial.

(C) da leitura da sentença em audiência.

(D) do despacho que deferir ou não a medida liminar.

(E) da publicação da sentença em cartório.

66.	 É defeso à impugnação ao cumprimento da sentença versar 
sobre

(A) falta ou nulidade da citação, se o processo correu à re-
velia.

(B) inexigibilidade do título, penhora incorreta ou avaliação 
errônea.

(C) ilegitimidade das partes e excesso de execução.

(D) incompetência do juízo da execução, bem como suspei-
ção ou impedimento do juiz.

(E) qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da 
obrigação, como pagamento, novação, compensação, 
transação ou prescrição, desde que superveniente à sen-
tença.
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Direito tributário

67.	 Referem-se ao objeto de estudo do Direito Tributário as 
receitas

(A) patrimoniais.

(B) originárias.

(C) aleatórias.

(D) derivadas.

(E) facultativas.

68.	Assinale a alternativa correta no que respeita à sujeição pas-
siva tributária.

(A) Salvo disposição de lei em contrário, a isenção ou 
remissão de crédito outorgada pessoalmente a um dos 
obrigados solidários somente a ele exonera, subsistindo, 
nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo.

(B) A capacidade tributária passiva depende de achar-se a 
pessoa natural sujeita a medidas que importem privação 
ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais 
ou profissionais, ou da administração direta de seus bens 
ou negócios.

(C) sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada 
ao pagamento da multa decorrente da inobservância de 
deveres tributários.

(D) O sujeito passivo da obrigação principal diz-se respon-
sável quando tenha relação direta com a situação que 
constituía o respectivo fato gerador.

(E) As convenções particulares, relativas à responsabilidade 
pelo pagamento de tributos, podem ser opostas à Fazenda 
Pública, para modificar a definição legal do sujeito pas-
sivo das obrigações correspondentes, salvo disposição 
de lei que estabeleça o contrário.

69.	O crédito tributário decorrente do imposto sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação constitui-se pelo lançamento

(A) de ofício.

(B) direto.

(C) por declaração.

(D) por homologação.

(E) indireto.

70.	As reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras 
do processo tributário administrativo, implicam, com relação 
ao crédito correspondente, em causa de

(A) extinção.

(B) suspensão.

(C) exclusão.

(D) não incidência.

(E) remição.

71.	Nos termos estabelecidos pelo Código Tributário, na sucessão 
causa mortis, a responsabilidade pelos tributos devidos pelo de 
cujus até a data da abertura da sucessão cabe ao

(A) herdeiro.

(B) cônjuge meeiro.

(C) legatário.

(D) sucessor a qualquer título.

(E) espólio.

Direito Do trabalho e  
Direito proCessual Do trabalho

72.	Analise os itens a seguir.

 I. Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos 
da relação de emprego, os profissionais liberais, as ins-
tituições de beneficência, as associações recreativas ou 
outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem 
trabalhadores como empregados.

 II. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada 
uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a 
direção, controle ou administração de outra, constituindo 
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade 
econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, 
solidariamente responsáveis, a empresa principal e cada 
uma das subordinadas.

 III. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à 
condição de trabalhador, salvo se se tratar de discrimina-
ção decorrente do trabalho intelectual, técnico ou manual.

 IV. Considera-se como de serviço efetivo o período em que o 
empregado esteja executando o serviço, não podendo ser 
considerado como tal, o tempo que estiver à disposição 
do empregador, aguardando ordens.

Marque a única opção que indica a relação correta de V (Ver-
dadeiro) ou F (Falso) com cada item, pela ordem, segundo 
as regras previstas na Consolidação das Leis do Trabalho:

(A) V – V – V – V.

(B) V – V – F – F.

(C) V – V –V – F.

(D) V – F – F – F.

(E) V – V – F – V.

73.	A Convenção Coletiva de Trabalho decorre da negociação 
entre

(A) empregados e empregador.

(B) centrais sindicais.

(C) sindicato profissional e empregador.

(D) centrais sindicais e superintendência regional do trabalho.

(E) sindicato profissional e sindicato econômico.
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74.	Nos termos da CLT, não é permitido estipular duração de 
Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho superior a

(A) 2 anos.

(B) 1 ano.

(C) 3 anos.

(D) 4 anos.

(E) 5 anos.

75.	 Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho, as autoridades 
administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições 
legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela

(A) equidade e outros princípios do Direito Civil e, ainda, de 
acordo com os usos e costumes, o direito da OIT, com 
prioridade ao interesse de classe com discussão tripartite.

(B) analogia e outros princípios do Direito Civil, e, ainda, de 
acordo com os usos e costumes, o Direito Comparado, 
mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe 
ou particular prevaleça sobre o interesse público.

(C) jurisprudência, por analogia, por equidade e outros 
princípios e normas gerais de Direito, principalmente do 
Direito do Trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e 
costumes, o Direito Comparado, mas sempre de maneira 
que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça 
sobre o interesse público.

(D) equidade e outros princípios e normas gerais de Direito 
Civil e, ainda, do Direito Constitucional.

(E) igualdade de direitos, pelas normas gerais do Direito e 
pelas regras do Direito Civil.

76.	 Os atos processuais serão públicos salvo quando o contrário 
determinar o interesse social, e realizar-se-ão nos dias úteis, das

(A) 8 às 18 horas.

(B) 8 às 20 horas.

(C) 6 às 18 horas.

(D) 6 às 20 horas.

(E) 6 às 19 horas.

77.	 Em caso de dissídio coletivo que tenha por motivo novas 
condições de trabalho e no qual figure como parte apenas uma 
fração de empregados de uma empresa, poderá o Tribunal 
competente, na própria decisão, estender tais condições de 
trabalho, se julgar justo e conveniente, aos demais empregados 
da empresa que forem da mesma profissão dos dissidentes. 
O Tribunal fixará a data em que a decisão deverá entrar em 
execução, bem como o prazo de sua vigência, o qual não 
poderá ser superior a

(A) 2 anos.

(B) 1 ano.

(C) 4 anos.

(D) 3 anos.

(E) aquele fixado na decisão.

78.	Das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em 
dissídio individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, 
caberá, no prazo de

(A) 15 dias, apelação ao Tribunal Superior do Trabalho.

(B) 8 dias, recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho.

(C) 10 dias, agravo de instrumento ao Tribunal Superior do 
Trabalho.

(D) 5 dias, recurso especial ao Tribunal Superior do Trabalho.

(E) 8 dias, recurso especial ao Tribunal Superior do Trabalho.

79.	 Considere as proposições e assinale, em cada uma, V (Ver-
dadeiro) ou F (Falso), conforme o caso.

 I. No processo trabalhista, a liquidação da sentença poderá 
ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos.

 II. É possível que na liquidação haja modificação ou mesmo 
inovação da sentença liquidanda, desde que se discuta 
matéria pertinente à causa principal.

 III. É vedada a inclusão de cálculos da contribuição previ-
denciária na liquidação em que se apura o valor devido à 
parte litigante.

 IV. Elaborada a conta e tornada líquida, o juiz poderá abrir às 
partes prazo sucessivo de 10 (dez) dias para impugnação 
fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto 
da discordância, sob pena de preclusão.

A sequência correta de V ou F, pela ordem, é

(A) V – F – F – V.

(B) V – V – F – V.

(C) V – F – F – F.

(D) V – F – V – V.

(E) V – V – F – V.

80.	Nos termos da Constituição Federal de 1988, a Justiça do 
Trabalho é competente para processar e julgar

(A) acidente de trabalho, na ação em que se pleiteia benefício 
previdenciário.

(B) honorários de profissional liberal.

(C) servidor público estatutário.

(D) servidor público temporário.

(E) conflitos que decorram do direito de greve.




